Platné znění příslušných částí měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Část první
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965
Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978
Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona
č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/199l Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb.,
zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995
Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona
č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb.,
zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona
č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004
Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 239/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb.,
zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006
Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona
č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb.,
zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008
Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009
Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona
č. 306/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 163/2010 Sb., zákona
č. 197/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 219/2010 Sb., zákona
č. 150/2011 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 207/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb.,
zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 459/2011
Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 43/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb.,
zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 105/2013
Sb., zákona č. 141/2014 Sb., zákona č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona
č. 150/2016 Sb., zákona č. 163/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb.
a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 11
Nepřípustnost trestního stíhání
(1) Trestní stíhání nelze zahájit, a bylo-li již zahájeno, nelze v něm pokračovat a musí
být zastaveno
a) nařídí-li to prezident republiky, uživ svého práva udílet milost nebo amnestii,
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b) je-li trestní stíhání promlčeno,
c) jde-li o osobu, která je vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním řízení (§ 10), nebo
o osobu, k jejímuž stíhání je podle zákona třeba souhlasu, jestliže takový souhlas nebyl
oprávněným orgánem dán, nejde-li o dočasné vynětí nebo není-li trestní stíhání osoby pro
nedostatek souhlasu oprávněného orgánu nepřípustné pouze dočasně,
d) jde-li o osobu, která pro nedostatek věku není trestně odpovědná,
e) proti tomu, kdo zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého,
f) proti tomu, jehož těžká choroba trvale vylučuje jeho postavení před soud,
g) proti tomu, jemuž duševní choroba, která nastala až po spáchání činu, trvale znemožňuje
chápat smysl trestního stíhání,
h) proti tomu, proti němuž dřívější stíhání pro týž skutek skončilo pravomocným rozsudkem
soudu nebo bylo rozhodnutím soudu nebo jiného oprávněného orgánu pravomocně zastaveno,
jestliže rozhodnutí nebylo v předepsaném řízení zrušeno,
i) proti tomu, proti němuž dřívější stíhání pro týž skutek skončilo pravomocným rozhodnutím
o schválení narovnání, jestliže rozhodnutí nebylo v předepsaném řízení zrušeno,
j) proti tomu, proti němuž dřívější stíhání pro týž skutek skončilo pravomocným rozhodnutím
o postoupení věci s podezřením, že skutek je přestupkem, jiným správním deliktem nebo
kárným proviněním, jestliže rozhodnutí nebylo v předepsaném řízení zrušeno,
k) jestliže dřívější řízení pro týž skutek proti téže osobě skončilo pravomocným
rozhodnutím o přestupku a uplynula-li lhůta pro zahájení přezkumného řízení podle
jiného právního předpisu, ve kterém může být rozhodnutí o přestupku zrušeno,
k) l) je-li trestní stíhání podmíněno souhlasem poškozeného a souhlas nebyl dán nebo byl vzat
zpět,
l) m) stanoví-li tak vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nebo
m) n) proti tomu, ohledně něhož bylo trestní řízení pro týž skutek předáno do cizího státu,
pokud mu byl pro tento skutek cizozemským soudem pravomocně uložen trest nebo ochranné
opatření, které vykonává nebo již vykonal, nebo je nelze podle práva tohoto státu vykonat,
nebo bylo cizozemským soudem pravomocně upuštěno od uložení trestu, anebo pravomocně
rozhodnuto o zproštění obžaloby.
(2) Trestní stíhání nelze zahájit a, bylo-li již zahájeno, nelze v něm pokračovat a musí
být zastaveno také, bylo-li soudem nebo jiným justičním orgánem členského státu Evropské
unie nebo státu přidruženého mezinárodní smlouvou k provádění schengenských předpisů pro
týž skutek vydáno rozhodnutí, kterým
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a) byl osobě pravomocně uložen trest nebo ochranné opatření, které vykonává nebo již
vykonala nebo je nelze podle práva tohoto státu vykonat, nebo kterým bylo pravomocně
upuštěno od uložení trestu, nebo
b) byla osoba pravomocně zproštěna obžaloby, nebo které má účinky pravomocného
zastavení trestního stíhání, ledaže
1. nevytváří ve státě, v němž bylo vydáno, překážku věci pravomocně rozhodnuté,
2. bylo vydáno výlučně z důvodu, že v jiném státě bylo zahájeno trestní stíhání proti téže
osobě pro týž skutek,
3. bylo vydáno výlučně z důvodu, že skutek není trestným činem nebo že nespadá
do pravomoci orgánů státu, který takové rozhodnutí vydal, nebo
4. bylo vydáno výlučně z některého z důvodů odpovídajících důvodům uvedeným v odstavci
1 písm. a), c) až e), k) nebo l) l) nebo m).
(3) Týká-li se důvod uvedený v odstavci 1 nebo 2 jen některého z dílčích útoků
pokračujícího trestného činu, nebrání to, aby se ohledně zbylé části takového činu konalo
trestní stíhání.
(4) V trestním stíhání, které bylo zastaveno z důvodu uvedeného v odstavci 1 písm. a),
b) nebo k) l), se však pokračuje, prohlásí-li obviněný do tří dnů od doby, kdy mu bylo
usnesení o zastavení trestního stíhání oznámeno, že na projednání věci trvá. O tom je třeba
obviněného poučit.
(5) Ustanovení odstavců 2 a 3 se přiměřeně užijí i na rozhodnutí mezinárodního
trestního soudu, mezinárodního trestního tribunálu, popřípadě obdobného mezinárodního
soudního orgánu s působností v trestních věcech, které splňují alespoň jednu z podmínek
uvedených v § 145 odst. 1 písm. a) zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech
trestních, nejde-li o rozhodnutí vydané z důvodu nedostatku jeho působnosti nebo z důvodu
nedostatečné závažnosti činu anebo nebezpečnosti pachatele.
§ 159a
Odložení nebo jiné vyřízení věci
(1) Nejde-li ve věci o podezření z trestného činu, státní zástupce nebo policejní orgán
věc odloží usnesením, jestliže není na místě vyřídit věc jinak. Takovým vyřízením může být
zejména
a) odevzdání věci příslušnému orgánu k projednání přestupku nebo jiného správního deliktu,
nebo
b) odevzdání věci jinému orgánu ke kázeňskému nebo kárnému projednání.
(2) Státní zástupce nebo policejní orgán před zahájením trestního stíhání odloží
usnesením věc, je-li trestní stíhání nepřípustné podle § 11.
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(3) Státní zástupce nebo policejní orgán může před zahájením trestního stíhání
usnesením odložit věc, je-li trestní stíhání neúčelné vzhledem k okolnostem uvedeným
v § 172 odst. 2 písm. a) nebo b).
(4) Státní zástupce může věc odložit, jestliže z výsledků prověřování vyplývá, že
nastaly okolnosti uvedené v § 172 odst. 2 písm. c).
(5) Státní zástupce nebo policejní orgán věc odloží též tehdy, pokud se nepodařilo
zjistit skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání (§ 160). Pominou-li důvody odložení,
trestní stíhání zahájí.
(6) Usnesení o odložení věci musí být doručeno poškozenému, pokud je znám.
Usnesení o odložení věci podle odstavců 1 až 5 musí být doručeno do 48 hodin státnímu
zástupci. Oznamovatel se o odložení věci vyrozumí, pokud o to podle § 158 odst. 2 požádal.
(7) Proti usnesení o odložení věci může poškozený uvedený v odstavci 6 podat
stížnost, jež má odkladný účinek.
§ 159b
Dočasné odložení trestního stíhání
(1) Jestliže to je třeba k objasnění trestné činnosti spáchané ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, nebo jiného úmyslného trestného činu, anebo zjištění jejich pachatelů,
může policejní orgán se souhlasem státního zástupce dočasně odložit zahájení trestního
stíhání na nezbytnou dobu, nejdéle však o dva měsíce.
(2) Trvají-li důvody, pro které bylo trestní stíhání podle odstavce 1 dočasně odloženo,
může státní zástupce na návrh policejního orgánu vyslovit souhlas s prodloužením lhůty
uvedené v odstavci 1 nejvýše o další dva měsíce, a to i opakovaně.
(3) Policejní orgán dočasně odloží zahájení trestního stíhání osoby též v případě, kdy
je tato osoba dočasně vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním řízení (§ 10) nebo je-li
její trestní stíhání pro nedostatek souhlasu oprávněného orgánu dočasně nepřípustné.
(4) Policejní orgán dočasně odloží zahájení trestního stíhání též v případě, jestliže
dřívější řízení pro týž skutek proti téže osobě skončilo pravomocným rozhodnutím
o přestupku a dosud neuplynula lhůta pro zahájení přezkumného řízení podle jiného
právního předpisu, ve kterém může být rozhodnutí o přestupku zrušeno. Po právní moci
rozhodnutí o dočasném odložení trestního stíhání podle věty první dá policejní orgán
podnět příslušnému správnímu orgánu ke zrušení rozhodnutí o přestupku
v přezkumném řízení.
(4) (5) O dočasném odložení trestního stíhání policejní orgán vyhotoví záznam, jehož
opis do 48 hodin zašle státnímu zástupci.
(5) (6) Pominou-li důvody pro dočasné odložení trestního stíhání, policejní orgán
trestní stíhání neprodleně zahájí.
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§ 160
(1) Nasvědčují-li prověřováním podle § 158 zjištěné a odůvodněné skutečnosti tomu,
že byl spáchán trestný čin, a je-li dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba,
rozhodne policejní orgán neprodleně o zahájení trestního stíhání této osoby jako obviněného,
pokud není důvod k postupu podle § 159a odst. 2 a 3, § 159b odst. 1 a 3 § 159b odst. 1, 3 a 4
nebo § 159c odst. 1. Výrok usnesení o zahájení trestního stíhání musí obsahovat popis skutku,
ze kterého je tato osoba obviněna, aby nemohl být zaměněn s jiným, zákonné označení
trestného činu, který je v tomto skutku spatřován; obviněný musí být v usnesení o zahájení
trestního stíhání označen stejnými údaji, jaké musí být uvedeny o osobě obžalovaného
v rozsudku (§ 120 odst. 2). V odůvodnění usnesení je třeba přesně označit skutečnosti, které
odůvodňují závěr o důvodnosti trestního stíhání.
(2) Opis usnesení o zahájení trestního stíhání je třeba doručit obviněnému nejpozději
na počátku prvního výslechu a do 48 hodin státnímu zástupci a obhájci; u obhájce počíná
lhůta k doručení běžet od jeho zvolení nebo ustanovení. Opis usnesení o zahájení trestního
stíhání musí být doručen též poškozenému, pokud jsou jeho pobyt nebo sídlo známé a jestliže
o to výslovně požádá. Opis usnesení o zahájení trestního stíhání je třeba bez odkladu doručit
též
a) předsedovi profesní samosprávné komory, jde-li o trestní stíhání jejího člena a může-li
komora pozastavit z důvodu zahájení trestního stíhání výkon činnosti; opis usnesení
o zahájení trestního stíhání advokáta, exekutora a notáře se doručí též ministru spravedlnosti,
b) řediteli bezpečnostního sboru, jde-li o trestní stíhání příslušníka bezpečnostního sboru nebo
zaměstnance České republiky zařazeného k výkonu práce v bezpečnostním sboru,
c) náčelníkovi Vojenské policie, jde-li o vojáka z povolání, nebo řediteli Vojenského
zpravodajství, jde-li o vojáka z povolání, který je příslušníkem Vojenského zpravodajství,
d) ministru spravedlnosti a vedoucímu státnímu zástupci státního zastupitelství, u něhož je
státní zástupce činný, jde-li o trestní stíhání státního zástupce,
e) ministru spravedlnosti a vedoucímu státnímu zástupci nejblíže vyššího státního
zastupitelství, jde-li o trestní stíhání vedoucího státního zástupce; v případě nejvyššího
státního zástupce se doručí opis usnesení o zahájení trestního stíhání předsedovi vlády a
ministru spravedlnosti.
(3) Policejní orgán provede potřebné neodkladné nebo neopakovatelné úkony a zahájí
trestní stíhání, pokud nelze dosáhnout, aby tyto úkony provedl příslušný orgán, a nejpozději
do tří dnů od jejich provedení předá věc tomuto orgánu, který pokračuje v řízení.
(4) Neodkladným úkonem je takový úkon, který vzhledem k nebezpečí jeho zmaření,
zničení nebo ztráty důkazu nesnese z hlediska účelu trestního řízení odkladu na dobu, než
bude zahájeno trestní stíhání. Neopakovatelným úkonem je takový úkon, který nebude možno
před soudem provést. V protokolu o provedení neodkladného nebo neopakovatelného úkonu
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je třeba vždy uvést, na základě jakých skutečností byl úkon za neodkladný nebo
neopakovatelný považován.
(5) Vyjde-li během vyšetřování najevo, že se obviněný dopustil dalšího skutku, který
není uveden v usnesení o zahájení trestního stíhání, postupuje se ohledně tohoto skutku
způsobem uvedeným v odstavcích 1 a 2.
(6) Vyjde-li během vyšetřování najevo, že skutek, pro který bylo zahájeno trestní
stíhání, je jiným trestným činem, než jak byl v usnesení o zahájení trestního stíhání právně
posouzen, upozorní na to policejní orgán obviněného a učiní o tom záznam do protokolu.
(7) Proti usnesení o zahájení trestního stíhání může obviněný podat stížnost.
§ 171
Postoupení věci jinému orgánu
(1) Státní zástupce postoupí věc jinému orgánu, jestliže výsledky přípravného řízení
ukazují, že nejde o trestný čin, že však jde o skutek, který by mohl být jiným příslušným
orgánem posouzen jako přestupek, jiný správní delikt nebo kárné provinění.
(2) Proti usnesení podle odstavce 1 může obviněný, a je-li znám, též poškozený, podat
stížnost, jež má odkladný účinek.
§ 173
Přerušení trestního stíhání
(1) Státní zástupce přeruší trestní stíhání,
a) nelze-li pro nepřítomnost obviněného věc náležitě objasnit,
b) nelze-li obviněného pro těžkou chorobu postavit před soud,
c) není-li obviněný pro duševní chorobu, která nastala až po spáchání činu, schopen chápat
smysl trestního stíhání,
d) je-li obviněný dočasně vyňat z pravomoci orgánů činných v trestním řízení (§ 10) nebo je-li
jeho trestní stíhání dočasně nepřípustné,
e) jestliže dřívější řízení pro týž skutek proti téže osobě skončilo pravomocným
rozhodnutím o přestupku a dosud neuplynula lhůta pro zahájení přezkumného řízení
podle jiného právního předpisu, ve kterém může být rozhodnutí o přestupku zrušeno,
e) f) byl-li obviněný vydán do ciziny nebo vyhoštěn.
(2) Před rozhodnutím o přerušení trestního stíhání je nutno učinit vše, čeho je třeba
k zabezpečení úspěšného provedení trestního stíhání. Zajištění věcí, ohledně kterých lze podat
návrh na jejich zabrání, trvá i během přerušení trestního stíhání. Pomine-li důvod přerušení,
státní zástupce rozhodne, že se v trestním stíhání pokračuje.
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(3) Po právní moci rozhodnutí o přerušení trestního stíhání podle odstavce 1
písm. e) podá státní zástupce podnět příslušnému správnímu orgánu ke zrušení
rozhodnutí o přestupku v přezkumném řízení.
(3) (4) O přerušení trestního stíhání je třeba vyrozumět poškozeného.
§ 224
Přerušení trestního stíhání
(1) Soud přeruší trestní stíhání, shledá-li za hlavního líčení, že tu je některá z okolností
uvedených v § 173 odst. 1 písm. b) až e) f), nebo z důvodu uvedeného v § 9a odst. 2.
(2) Soud přeruší trestní stíhání také tehdy, nelze-li obžalovanému doručit předvolání
k hlavnímu líčení.
(3) Pomine-li důvod přerušení, soud v trestním stíhání pokračuje.
(4) Proti rozhodnutí, jímž soud trestní stíhání přerušil nebo jímž návrh na pokračování
v něm zamítl, může státní zástupce podat stížnost.
(5) Soud přeruší trestní stíhání, má-li za to, že zákon, jehož užití je v dané trestní věci
rozhodné pro rozhodování o vině a trestu, je v rozporu s ústavním pořádkem a předloží věc
Ústavnímu soudu.
§ 255
(1) Odvolací soud přeruší trestní stíhání, vyjde-li za odvolacího řízení najevo, že
po vyhlášení napadeného rozsudku nastala některá z okolností uvedených v § 173 odst. 1
písm. b) až e) f), nelze-li obžalovanému doručit předvolání k veřejnému zasedání odvolacího
soudu nebo z důvodu uvedeného v § 9a.
(2) Odvolací soud přeruší trestní stíhání, má-li za to, že zákon, jehož užil v dané trestní
věci soud prvního stupně při rozhodování o vině a trestu, je v rozporu s ústavním pořádkem;
v tomto případě předloží věc Ústavnímu soudu.
§ 257
(1) Odvolací soud napadený rozsudek nebo jeho část zruší a v rozsahu zrušení
a) rozhodne o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti soudu, který je společně nadřízený
soudu prvního stupně, a soudu, jenž je podle něj příslušný, měl-li tak už učinit soud prvního
stupně (§ 222 odst. 1); je-li tímto společně nadřízeným soudem odvolací soud, rozhodne ihned
sám o přikázání příslušnému soudu,
b) věc postoupí jinému orgánu, měl-li tak učinit již soud prvního stupně (§ 222 odst. 2),
c) trestní stíhání zastaví, shledá-li, že je tu některá z okolností, jež by odůvodňovaly zastavení
trestního stíhání soudem prvního stupně (§ 223 odst. 1, 2),
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d) trestní stíhání podmíněně zastaví nebo rozhodne o schválení narovnání, shledá-li okolnosti
uvedené v § 307 odst. 1 nebo 2 nebo § 309 odst. 1,
e) trestní stíhání přeruší, měl-li tak učinit již soud prvního stupně (§ 224 odst. 1, 2 a 5).
(2) Shledá-li odvolací soud, že tu je některá z okolností uvedených v § 11 odst. 1
písm. a), b), k) l), která nastala až po vyhlášení napadeného rozsudku, rozhodne, aniž by
napadený rozsudek zrušil, o zastavení trestního stíhání.
(3) V odvolacím řízení, v kterém bylo zastaveno trestní stíhání z některého důvodu
uvedeného v odstavci 2, se však pokračuje, prohlásí-li obviněný do tří dnů od doby, kdy mu
bylo usnesení o zastavení trestního stíhání oznámeno, že na projednání věci trvá. O tom je
třeba obviněného poučit.
§ 314r
(1) Soud může rozhodovat o skutku, jeho právní kvalifikaci, trestu a ochranném
opatření pouze v rozsahu uvedeném v dohodě o vině a trestu. O nároku na náhradu škody
nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného obohacení rozhoduje soud
v rozsahu uvedeném v dohodě o vině a trestu, pokud s ní poškozený souhlasí, nebo pokud
dohodnutý rozsah a způsob náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání
bezdůvodného obohacení odpovídá řádně uplatněnému nároku poškozeného (§ 43 odst. 3).
(2) Soud dohodu o vině a trestu neschválí, je-li nesprávná nebo nepřiměřená z hlediska
souladu se zjištěným skutkovým stavem nebo z hlediska druhu a výše navrženého trestu,
případně ochranného opatření, nebo nesprávná z hlediska rozsahu a způsobu náhrady škody
nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení, anebo zjistí-li, že došlo
k závažnému porušení práv obviněného při sjednávání dohody o vině a trestu. V takovém
případě věc vrátí usnesením do přípravného řízení. Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost,
která má odkladný účinek.
(3) Soud může v případech stanovených v odstavci 2 namísto vrácení věci
do přípravného řízení oznámit své výhrady státnímu zástupci a obviněnému, kteří mohou
navrhnout nové znění dohody o vině a trestu. Za tímto účelem soud odročí veřejné zasedání.
Pokud ve stanovené lhůtě nebude soudu předloženo nové znění dohody o vině a trestu,
postupuje soud podle odstavce 2.
(4) Soud dohodu o vině a trestu schválí odsuzujícím rozsudkem, ve kterém uvede
výrok o schválení dohody o vině a trestu a výrok o vině a trestu, případně ochranném
opatření, v souladu s dohodou o vině a trestu. Výrok o náhradě škody nebo nemajetkové újmy
v penězích nebo o vydání bezdůvodného obohacení soud uvede v souladu s dohodou o vině
a trestu, se kterou poškozený souhlasí, nebo s dohodou o vině a trestu, v níž dohodnutý rozsah
a způsob náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení
odpovídá řádně uplatněnému nároku poškozeného (§ 43 odst. 3); jinak soud postupuje podle
§ 228, pokud je skutkový stav spolehlivě prokázán opatřenými důkazy, popřípadě podle
§ 229.
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(5) Vyjde-li najevo některá z okolností uvedených v § 171 odst. 1, § 172 odst. 1 a 2,
§ 173 odst. 1 písm. b) až e) f), nebo v § 223a odst. 1, soud rozhodne o postoupení věci,
zastavení trestního stíhání, přerušení trestního stíhání nebo trestní stíhání podmíněně zastaví
podle § 307 nebo rozhodne o schválení narovnání podle § 309 odst. 1. Soud přeruší trestní
stíhání též tehdy, nelze-li obviněnému doručit předvolání k veřejnému zasedání.
(6) Proti rozhodnutí podle odstavce 5 může státní zástupce podat stížnost, jež má,
nejde-li o přerušení trestního stíhání, odkladný účinek. Proti rozhodnutí o podmíněném
zastavení trestního stíhání nebo o schválení narovnání mohou takovou stížnost podat též
obviněný a poškozený.

Část druhá
Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 322/2006 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb. a zákona č. 444/2011 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
Oddíl I
Účel a rozsah úpravy
§1
(1) Účelem zákona je zajištění řádného výkonu znalecké a tlumočnické činnosti
v řízení před orgány veřejné moci, jakož i znalecké a tlumočnické činnosti prováděné
v souvislosti s právními úkony fyzických nebo právnických osob.
(2) Tento zákon upravuje
a) podmínky výkonu znalecké a tlumočnické činnosti,
b) práva a povinnosti znalců a tlumočníků,
c) podmínky činnosti znaleckých ústavů,
d) působnost ministerstva spravedlnosti a krajských soudů při výkonu státní správy znalecké
a tlumočnické činnosti,
e) odpovědnost za správní delikty přestupky při výkonu znalecké a tlumočnické činnosti.
§ 20a
Právo vykonávat znaleckou (tlumočnickou) činnost zaniká znalci (tlumočníkovi)
a) smrtí,
b) prohlášením za mrtvého, a to ke dni nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého,
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c) zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním
úkonům, a to ke dni nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl způsobilosti k právním
úkonům zbaven nebo kterým byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena,
d) pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za
nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce (tlumočníka),
e) pravomocným uložením sankce správního trestu vyškrtnutí ze seznamu znalců
a tlumočníků podle § 25a odst. 3, nebo
f) na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané
ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu, a to uplynutím kalendářního
měsíce, ve kterém byla žádost o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků ministerstvu
spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu doručena.
Oddíl V
Správní delikty
Přestupky
§ 25a
Přestupky
Přestupky fyzických osob
(1) Znalec (tlumočník) se dopustí přestupku tím, že
a) vykoná znaleckou (tlumočnickou) činnost v rozporu s § 8,
b) vykoná svoji činnost v rozporu s § 10,
c) poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 10a nebo o této povinnosti nepoučí další
osoby, které se podílely na znalecké (tlumočnické) činnosti,
d) v rozporu s § 11 podá znalecký posudek (provede tlumočnický úkon) ve věci, z níž byl
jako znalec (tlumočník) vyloučen,
e) v rozporu s § 12 bez vážných důvodů odmítne orgánu veřejné moci podat znalecký
posudek (provést tlumočnický úkon),
f) v rozporu s § 13 opakovaně nepodepíše nebo nepřipojí otisk pečeti na písemný znalecký
posudek (ověřovaný překlad),
g) v rozporu s § 15 nevede znalecký (tlumočnický) deník nebo ho nevede řádně,
h) v rozporu s § 17 odst. 3 nesprávně vyúčtuje odměnu za podání znaleckého posudku
(provedení tlumočnického úkonu),
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i) v rozporu s § 20 odst. 4 vykonává činnost znalce (tlumočníka) v době pozastavení práva
vykonávat tuto činnost.
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že se neoprávněně vydává za znalce
(tlumočníka) nebo znalecký ústav anebo vykonává znaleckou (tlumočnickou) činnost
v rozporu s § 2 odst. 1.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b), f), g) nebo h) lze uložit pokutu do 50000
Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), d), e) nebo i) pokutu do 100000 Kč nebo
vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků. Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu
do 200000 Kč.
(4) Při stanovení druhu a výměry sankce správního trestu za přestupek podle
odstavce 3 se přihlédne též ke skutečnosti, zda již v minulosti byla znalci (tlumočníkovi)
udělena výstraha podle § 25d.
§ 25b
Správní delikty právnických osob
Přestupky právnických osob
(1) Ústav se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) vykoná znaleckou (tlumočnickou) činnost v rozporu s § 8,
b) vykonává svoji činnost v rozporu s § 10,
c) nepoučí osoby, které se podílely na znalecké činnosti, o povinnosti zachovávat mlčenlivost
podle § 10a,
d) v rozporu s § 11 podá znalecký posudek ve věci, z níž byl jako ústav vyloučen,
e) v rozporu s § 12 bez vážných důvodů odmítne orgánu veřejné moci podat znalecký
posudek,
f) v rozporu s § 13 opakovaně nepodepíše nebo nepřipojí otisk pečeti na písemný znalecký
posudek,
g) v rozporu s § 15 nevede znalecký deník nebo ho nevede řádně,
h) v rozporu s § 17 odst. 3 nesprávně vyúčtuje odměnu za podání znaleckého posudku.
(2) Právnická osoba se dopustí správního deliktu přestupku tím, že vykonává
znaleckou činnost v rozporu s § 2 odst. 1 nebo § 21.
(3) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b), f), g) nebo h) se uloží lze
uložit pokuta pokutu do 100 000 Kč a za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a),
c), d) nebo e) pokuta pokutu do 200 000 Kč nebo vyškrtnutí ze seznamu znaleckých ústavů.
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Za správní delikt přestupek podle odstavce 2 se uloží lze uložit pokuta pokutu do 400 000
Kč.
(4) Při určení druhu a výměry sankce ústavu nebo právnické osobě se přihlédne
k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům
a k okolnostem, za nichž byl spáchán, a ke skutečnosti, zda již v minulosti byla ústavu
udělena výstraha podle § 25d.
(4) Při určení druhu a výměry správního trestu ústavu se přihlédne též
ke skutečnosti, zda již v minulosti byla ústavu udělena výstraha podle § 25d.
(5) Ústav nebo právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že
vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil.
§ 25c
Společná ustanovení o správních deliktech
(1) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává ministerstvo
spravedlnosti nebo předseda krajského soudu.
(2) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však zaniká uplynutím 3 let ode dne,
kdy byl spáchán.
(3) Údaj o pravomocném rozhodnutí, kterým byl znalec (tlumočník) uznán vinným
ze spáchání přestupku, nebo údaj, kterým byl ústav uznán vinným ze spáchání správního
deliktu, zaznamená ministerstvo spravedlnosti nebo předseda krajského soudu v seznamu
znalců a tlumočníků nebo v seznamu znaleckých ústavů bez odkladu, nejpozději však do 15
pracovních dnů poté, co rozhodnutí nabylo právní moci.
(4) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní
moci.
§ 25c
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává ministerstvo spravedlnosti nebo
předseda krajského soudu.
(2) Údaj o pravomocném rozhodnutí, kterým byl znalec (tlumočník) nebo ústav
uznán vinným ze spáchání přestupku, zaznamená ministerstvo spravedlnosti nebo
předseda krajského soudu v seznamu znalců a tlumočníků nebo v seznamu znaleckých
ústavů bez odkladu, nejpozději však do 15 pracovních dnů poté, co rozhodnutí nabylo
právní moci.

12

§ 25d
Výstraha
Jestliže zjištěné porušení povinností uložené tímto zákonem nelze posoudit jako
správní delikt postižitelný podle tohoto nebo jiného zákona nebo jako přestupek podle zákona
o přestupcích anebo jako trestný čin, může ministerstvo spravedlnosti nebo předseda
krajského soudu udělit znalci (tlumočníkovi) nebo ústavu písemnou výstrahu. Při ukládání
výstrahy se části druhá a třetí správního řádu nepoužijí.

Část třetí
Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb., zákona
č. 22/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb.,
zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 321/2001 Sb., zákona č. 205/2002
Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010
Sb., zákona č. 219/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 407/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb.,
zákona č. 378/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb. a zákona č. .../2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
§9
(1) Ředitel inspektorátu uloží kontrolované osobě, která Kontrolovaná osoba se
dopustí přestupku tím, že
a) použije úředně neověřená měřidla, pokud ověření podléhají, nebo měřidla neodpovídající
zvláštním právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, případně
schválenému typu,
b) nedodrží požadavky stanovené k zabezpečení zdravotní nezávadnosti výrobků a jejich
bezpečného používání,
c) poruší ostatní podmínky stanovené zvláštními právními předpisy pro činnosti uvedené v § 2
odst. 1 a 2, pokud právo uložit sankční postih nemá jiný správní úřad, nebo
d) nesplní opatření uložená podle tohoto zákona,.
pokutu až do výše 1 000 000 Kč. Za opakované porušení povinností v průběhu jednoho roku
ode dne poslední kontroly lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.
(2) Ředitel inspektorátu uloží přejímající organizaci, která porušila povinnosti podle
§ 7b odst. 11 a 13, pokutu až do výše 1 000 000 Kč.
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(2) Přejímající organizace se dopustí přestupku tím, že poruší některou
z povinností podle § 7b odst. 11 a 13.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč. Je-li
přestupek podle odstavce 1 spáchán opakovaně v období jednoho roku ode dne právní
moci rozhodnutí o stejném přestupku, lze uložit pokutu do 2 000 000 Kč.
(3) (4) Inspektor může uložit příkazem na místě kontrolované osobě za méně závažné
porušení některé z povinností uvedených v odstavci 1 pokutu až do výše 5 000 Kč.
(4) (5) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho roku ode dne, kdy se ředitel
inspektorátu nebo inspektor o porušení povinnosti podle odstavců 1 až 2 dověděl, nejpozději
však do 2 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Pokutu nelze uložit, uplynuly-li
od porušení 3 roky.
(5) (6) (4) Pokutu nelze uložit tomu, kdo byl za totéž jednání postižen podle jiných
právních předpisů.
§ 12
(1) Při určení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání
a následkům protiprávního jednání.
(1) O přestupcích podle § 9 rozhoduje inspektorát. O odvolání proti rozhodnutí
o přestupku rozhoduje ústřední inspektorát. Inspektor České obchodní inspekce může
vydat příkaz na místě.
(2) O odvolání proti uložení pokuty rozhoduje ústřední ředitel.
(3) Pokuty uložené podle tohoto zákona jsou příjmem státního rozpočtu České
republiky.
(4) Pokuta je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.
(5) (2) Pokutu vybírá Česká obchodní inspekce.

Část čtvrtá
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., zákona
č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 146/2001 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb.,
zákona č. 3/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 240/2005 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 158/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb.,
zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 307/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009
Sb., zákona č. 124/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona
č. 127/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
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ČÁST PÁTÁ
OPATŘENÍ PŘI PORUŠENÍ POVINNOSTÍ
PŘESTUPKY
Pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám při výkonu podnikání
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
§ 35
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností uloží pokutu až do výše 2 000 000 Kč
právnické osobě, nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, jestliže při výkonu svého
podnikání Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nechrání věc nebo stavbu před poškozením, zničením nebo odcizením od doručení
vyrozumění o podání návrhu na prohlášení za kulturní památku nebo o tom, že ministerstvo
kultury hodlá věc nebo stavbu prohlásit za kulturní památku z vlastního podnětu, až do
rozhodnutí ministerstva kultury,
b) nesplní oznamovací povinnost stanovenou v § 3 odst. 5, § 12 tohoto zákona,
c) nepečuje o zachování kulturní památky, neudržuje ji v dobrém stavu, užívá ji způsobem
neodpovídajícím jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě nebo
technickému stavu, nechrání ji před ohrožením, poškozením nebo znehodnocením nebo ji
znehodnotí nebo zničí,
d) porušuje podmínky určené v rozhodnutí o vymezení ochranného pásma nemovité kulturní
památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny,
e) provádí obnovu kulturní památky bez závazného stanoviska obecního úřadu obce
s rozšířenou působností nebo nedodržuje podmínky určené v tomto závazném stanovisku,
f) provádí restaurování, jde-li o kulturní památku, prostřednictvím fyzické osoby, která nemá
povolení ministerstva kultury, nejde-li o výkon restaurátorské činnosti podle § 14a odst. 12,
prostřednictvím fyzické osoby, které byla restaurátorská činnost pozastavena podle § 14a
odst. 11, anebo prostřednictvím fyzické osoby, která není osobou oprávněnou k restaurování
podle § 14b odst. 2, nebo která postupuje v rozporu se zákazem podle § 35 odst. 3 nebo § 39
odst. 3,
g) provádí stavbu, změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení,
odstranění stavby, úpravu dřevin nebo udržovací práce na nemovitosti, která není kulturní
památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně, v ochranném pásmu nemovité
kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové
zóny bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 14
odst. 2 nebo nedodržuje podmínky uvedené v tomto závazném stanovisku, nejde-li o případ
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vyloučení povinnosti tohoto vlastníka (správce, uživatele) vyžádat si závazné stanovisko
(§ 17).
(2) Krajský úřad uloží pokutu až do výše 4 000 000 Kč právnické osobě, nebo fyzické
osobě oprávněné k podnikání, jestliže při výkonu svého podnikání Právnická nebo
podnikající fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že
a) nepečuje o zachování národní kulturní památky, neudržuje ji v dobrém stavu, užívá ji
způsobem neodpovídajícím jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě nebo
technickému stavu, nechrání ji před ohrožením, poškozením nebo znehodnocením nebo ji
znehodnotí nebo zničí,
b) provádí obnovu národní kulturní památky bez závazného stanoviska krajského úřadu nebo
nedodržuje podmínky určené v tomto závazném stanovisku,
c) provádí restaurování, jde-li o národní kulturní památku, prostřednictvím fyzické osoby,
která nemá povolení ministerstva kultury, nejde-li o výkon restaurátorské činnosti podle § 14a
odst. 12, prostřednictvím fyzické osoby, které byla restaurátorská činnost pozastavena podle
§ 14a odst. 11, anebo prostřednictvím fyzické osoby, která není osobou oprávněnou
k restaurování podle § 14b odst. 2, nebo která postupuje v rozporu se zákazem podle § 35
odst. 3 nebo § 39 odst. 3,
d) přemístí bez předchozího souhlasu krajského úřadu stavbu, která je kulturní památkou,
nebo trvale bez předchozího souhlasu krajského úřadu přemístí z veřejně přístupného místa
movitou věc, která je kulturní památkou,
e) zapůjčí do zahraničí nebo se pokusí do zahraničí vyvézt nebo vyveze kulturní památku bez
předchozího souhlasu ministerstva kultury,
f) nesplní oznamovací povinnost stanovenou v § 21 odst. 4, § 22 odst. 2 tohoto zákona nebo
§ 23 odst. 2,
g) provádí v rozporu s § 21 odst. 2 archeologický výzkum, nebo provádí archeologický
výzkum, přestože není osobou oprávněnou k výzkumům podle § 21a odst. 2, nebo postupuje
v rozporu se zákazem podle § 35 odst. 4 nebo § 39 odst. 4.
(3) Ministerstvo kultury zakáže restaurování právnické osobě nebo podnikající fyzické
osobě oprávněné k restaurování, pokud hrubým způsobem nebo méně závažným způsobem,
ale opakovaně prokazatelně poškodila při restaurování kulturní památku nebo její část, která
je dílem výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, a to až na dobu 2 let.
(4) Ministerstvo kultury zakáže provádění archeologických výzkumů právnické osobě
nebo podnikající fyzické osobě oprávněné k provádění archeologických výzkumů, pokud
provádí archeologické výzkumy, které archeologické nálezy ohrožují nebo poškozují, a to až
na dobu 2 let.

16

(5) Podání rozkladu proti rozhodnutí o zákazu restaurování podle odstavce 3 nebo
o zákazu provádění archeologických výzkumů podle odstavce 4, vydanému ministerstvem
kultury, nemá odkladný účinek.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba oprávněná
k restaurování dopustí přestupku tím, že hrubým způsobem nebo méně závažným
způsobem, ale opakovaně prokazatelně poškodila při restaurování kulturní památku
nebo její část, která je dílem výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba oprávněná
k provádění archeologických výzkumů dopustí přestupku tím, že provádí archeologické
výzkumy, které archeologické nálezy ohrožují nebo poškozují.
(5) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 2 000 000, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) 4 000 000, jde-li o přestupek podle odstavce 2.
(6) Za přestupek podle odstavce 3 nebo 4 lze uložit zákaz činnosti nejdéle na 2
roky.
§ 36
Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti a k době trvání
protiprávního jednání, ke kulturně politickému významu kulturní památky a k rozsahu hrozící
nebo způsobené škody.
§ 36
(1) Přestupek projednává
a) obec úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o přestupek podle § 35 odst. 1,
b) krajský úřad, jde-li o přestupek podle § 35 odst. 2,
c) ministerstvo, jde-li o přestupek podle § 35 odst. 3 nebo 4.
(2) Pokutu vybírá a vymáhá orgán, který ji uložil.
§ 37
(1) Pokuta je splatná do třiceti dnů ode dne, kdy nabylo právní rozhodnutí, jímž byla
uložena.
(2) Pokutu lze uložit jen do jednoho roku ode dne, kdy se o porušení povinnosti
dozvěděl orgán státní památkové péče, který je příslušný pokutu uložit, nejdéle však do tří let
ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.
(3) Pokutu vybírá a vymáhá orgán státní památkové péče, který ji uložil.
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(4) Pokuta uložená a vybraná obecním úřadem obce s rozšířenou působností je
příjmem obce s rozšířenou působností. Pokuta uložená a vybraná krajským úřadem je
příjmem kraje.
§ 38
Uložením pokuty právnické osobě zůstává nedotčena odpovědnost právnické osoby,
popřípadě jejích pracovníků, podle zvláštních předpisů.
Přestupky fyzických osob
§ 39
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit pokutu až do výše 2 000
000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že Fyzická osoba se dopustí
přestupku tím, že
a) nechrání věc nebo stavbu před poškozením, zničením nebo odcizením od doručení
vyrozumění o podání návrhu na prohlášení za kulturní památku nebo o tom, že ministerstvo
kultury hodlá věc nebo stavbu prohlásit za kulturní památku z vlastního podnětu až do
rozhodnutí ministerstva kultury,
b) nesplní oznamovací povinnost, stanovenou v § 3 odst. 5, § 12 tohoto zákona,
c) nepečuje o zachování kulturní památky, neudržuje ji v dobrém stavu a nechrání ji před
ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením, nebo kulturní památku užívá
způsobem, který neodpovídá jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě nebo
technickému stavu,
d) poruší podmínky určené v rozhodnutí o vymezení ochranného pásma nemovité kulturní
památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny,
e) provádí obnovu kulturní památky bez závazného stanoviska obecního úřadu obce
s rozšířenou působností nebo nedodržuje podmínky určené v tomto závazném stanovisku,
f) provádí neoprávněné výkopy na území s archeologickými nálezy,
g) provádí stavbu, změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení,
odstranění stavby, úpravu dřevin nebo udržovací práce na nemovitosti, která není kulturní
podmínkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně, v ochranném pásmu nemovitě
kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové
zóny bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 14
odst. 2 nebo nedodržuje podmínky uvedené v tomto závazném stanovisku, nejde-li o případ
vyloučení povinnosti tohoto vlastníka (správce, uživatele) vyžádat si závazné stanovisko
(§ 17),
h) provádí restaurování, jde-li o kulturní památku, bez povolení ministerstva kultury, nejde-li
o výkon restaurátorské činnosti podle § 14a odst. 12, nebo přestože jí byla restaurátorská
činnost pozastavena podle § 14a odst. 11, anebo přestože není osobou oprávněnou
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k restaurování podle § 14b odst. 2, nebo při zákazu uloženém podle § 35 odst. 3 nebo § 39
odst. 3,
i) jako držitel povolení k restaurování neoznámil ministerstvu kultury neprodleně změnu
údajů podle § 14a odst. 9,.
j) porušuje jiné povinnosti stanovené tímto zákonem.
(2) Krajský úřad může uložit pokutu až do výše 4 000 000 Kč fyzické osobě, která se
dopustí přestupku tím, že Fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že
a) nepečuje o zachování národní kulturní památky, neudržuje ji v dobrém stavu a nechrání ji
před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením, nebo národní kulturní
památku užívá způsobem, který neodpovídá jejímu kulturně politickému významu,
památkové hodnotě nebo technickému stavu,
b) provádí obnovu národní kulturní památky bez závazného stanoviska krajského úřadu nebo
nedodržuje podmínky určené v tomto závazném stanovisku,
c) přemístí bez předchozího souhlasu krajského úřadu stavbu, která je kulturní památkou,
nebo trvale bez předchozího souhlasu krajského úřadu přemístí z veřejně přístupného místa
movitou věc, která je kulturní památkou,
d) zapůjčí do zahraničí nebo se pokusí do zahraničí vyvézt nebo vyveze kulturní památku bez
předchozího souhlasu ministerstva kultury,
e) provádí restaurování, jde-li o národní kulturní památku, bez povolení ministerstva kultury,
nejde-li o výkon restaurátorské činnosti podle § 14a odst. 12, nebo přestože jí byla
restaurátorská činnost pozastavena podle § 14a odst. 11, anebo přestože není osobou
oprávněnou k restaurování podle § 14b odst. 2, nebo při zákazu uloženém podle § 35 odst. 3
nebo § 39 odst. 3,
f) nesplní oznamovací povinnost stanovenou v § 21 odst. 4, § 22 odst. 2 nebo § 23 odst. 2
tohoto zákona,
g) provádí v rozporu s § 21 odst. 2 archeologický výzkum, nebo provádí archeologický
výzkum, přestože není osobou oprávněnou k výzkumům podle § 21a odst. 2, nebo postupuje
v rozporu se zákazem podle § 35 odst. 4 nebo § 39 odst. 4.
(3) Ministerstvo kultury může zakázat restaurování fyzické osobě oprávněné
k restaurování, pokud hrubým způsobem nebo méně závažným způsobem, ale opakovaně
prokazatelně poškodila při restaurování kulturní památku nebo její část, která je dílem
výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, a to až na dobu 2 let.
(4) Ministerstvo kultury může zakázat provádění archeologických výzkumů fyzické
osobě oprávněné k provádění archeologických výzkumů, pokud provádí archeologické
výzkumy, které archeologické nálezy ohrožují nebo poškozují, a to až na dobu 2 let.
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(5) Podání rozkladu proti rozhodnutí o zákazu restaurování podle odstavce 3 nebo
o zákazu provádění archeologických výzkumů podle odstavce 4, vydanému ministerstvem
kultury, nemá odkladný účinek.
(3) Fyzická osoba se jako osoba oprávněná k restaurování dopustí přestupku tím,
že hrubým způsobem nebo méně závažným způsobem, ale opakovaně prokazatelně
poškodila při restaurování kulturní památku nebo její část, která je dílem výtvarných
umění nebo uměleckořemeslnými pracemi.
(4) Fyzická osoba se jako osoba oprávněná k provádění archeologických
výzkumů dopustí přestupku tím, že provádí archeologické výzkumy, které
archeologické nálezy ohrožují nebo poškozují.
(5) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 2 000 000, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) 4 000 000, jde-li o přestupek podle odstavce 2.
(6) Za přestupek podle odstavce 3 nebo 4 lze uložit zákaz činnosti nejdéle na 2
roky.
§ 40
Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, platí o přestupcích a jejich projednávání
obecné předpisy.24)
§ 40
(1) Přestupek projednává
a) obec úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o přestupek podle § 39 odst. 1,
b) krajský úřad, jde-li o přestupek podle § 39 odst. 2,
c) ministerstvo, jde-li o přestupek podle § 39 odst. 3 nebo 4.
(2) Pokutu vybírá a vymáhá orgán, který ji uložil.
§ 41
(1) Pokutu vybírá a vymáhá orgán státní památkové péče, který ji uložil.
(2) Pokuta uložená a vybraná obecním úřadem obce s rozšířenou působností je
příjmem obce s rozšířenou působností. Pokuta uložená a vybraná krajským úřadem je
příjmem kraje.
____________________
24)

Zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku,
ve znění zdejších předpisů.
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Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Část pátá
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění
zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000
Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona
č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona
č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 85/2012
Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 498/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona
č. 89/2016 Sb. a zákona č. 264/2016 Sb.,, s vyznačením navrhovaných změn:
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
Přestupky
§ 40a
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) neoprávněně vnikne do důlního díla nebo do území, ve kterém je vykonávána
hornická činnost nebo činnost prováděná hornickým způsobem nebo do poddolovaného
území, kam je vstup zakázán,
b) úmyslně poškodí zařízení sloužící k využívání nerostného bohatství nebo k provádění
činnosti prováděné hornickým způsobem, včetně důlně měřických signálů, značek
a ochrany znaků a jiných měřických zařízení, jakož i značek upozorňujících na zákaz
vstupu, nebo
c) neoprávněně odvede povrchovou, podzemní nebo jinou vodu do důlních vod nebo
důlních děl anebo úmyslně poškodí zařízení pro odvádění důlních vod.
(1) (2) Organizace uvedená v § 29a odst. 3 se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že v rozporu s § 29a odst. 4 nebo 5 neposkytne údaje pro báňsko-technickou evidenci
včas, správně, pravdivě nebo ve stanoveném rozsahu.
(2) (3) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 100 000 Kč.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.
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§ 40b
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby poručení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty se přihlídne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává Ministerstvo průmyslu a obchodu.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
§ 40b
(1) Přestupky podle § 40a odst. 1 projednává obvodní báňský úřad. Přestupky
podle § 40a odst. 2 projednává Ministerstvo průmyslu a obchodu.
(2) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.
_______________
1)

§ 2 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,
ve znění zákona ČNR č. 542/1991 Sb.

Část šestá
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění
zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999
Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona
č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 227/2003 Sb.,
zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006
Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 184/2011
Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona
č. 250/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 320/2015 Sb.,
zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. .../2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
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ČÁST ŠESTÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 44
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) provádí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem bez oprávnění
podle § 5 odst. 2,
b) nedbá nebo zneužije výstražného znamení, výstražné nebo informativní tabule nebo
výstražného signálu při provádění trhacích anebo je úmyslně zničí, poškodí nebo neoprávněně
odstraní,
c) neoprávněně získá, přechovává nebo použije výbušninu anebo jinak neoprávněně nakládá
s výbušninami,
d) neoprávněně vyrábí nebo zpracovává výbušniny anebo provádí výzkum, vývoj nebo
pokusnou výrobu výbušnin anebo sobě nebo jinému opatřuje prostředky k výrobě, výzkumu
nebo vývoji výbušnin,
e) v rozporu s § 22 odst. 10 neoznámí bezodkladně odcizení, ztrátu nebo nález výbušniny
anebo porušení nákladu či přepravního obalu výbušniny Policii České republiky nebo
organizaci, jde-li o výbušninu, s kterou organizace nakládá, nebo
f) v rozporu s § 22 odst. 1 nepostupuje při styku s výbušninami s nejvyšší opatrností nebo
nedodrží předpisy o nakládání s výbušninami nebo návody na používání výbušnin tak, aby
neohrozil svoji bezpečnost nebo bezpečnost jiných osob nebo majetku.
(2) Fyzická osoba se jako osoba určená organizací k výkonu hornické činnosti nebo
činnosti prováděné hornickým způsobem dopustí přestupku tím, že poruší požadavek
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu včetně bezpečnosti
používaných technických zařízení a požární ochrany v podzemí stanovený podle § 6 odst. 6,
s nímž ho organizace seznámila, anebo jako báňský projektant poruší některou z povinností
podle § 5b odst. 2.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo e) nebo odstavce 2,
b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d) nebo f).
(4) V blokovém řízení lze za přestupek uložit pokutu až do výše 3 000 Kč.
(5) (4) Přestupky podle odstavce 1 písmene c) až f) se zapisují do evidence přestupků
vedené Rejstříkem trestů.
23

§ 44a
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) provádí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem bez oprávnění
podle § 5 odst. 2, anebo jako báňský projektant poruší některou z povinností podle § 5b
odst. 2.
b) neoprávněně získá, přechovává nebo použije výbušninu anebo jinak neoprávněně nakládá
s výbušninami,
c) neoprávněně vyrábí nebo zpracovává výbušniny anebo provádí výzkum, vývoj nebo
pokusnou výrobu výbušnin anebo sobě nebo jinému opatřuje prostředky k výrobě, výzkumu
nebo vývoji výbušnin,
d) v rozporu s § 22 odst. 10 neoznámí bezodkladně odcizení, ztrátu nebo nález výbušniny
anebo porušení nákladu či přepravního obalu výbušniny Policii České republiky nebo
organizaci, jde-li o výbušninu, s kterou organizace nakládá,
e) nepředá společně s pomůckou doklad o jejích vlastnostech a návod k jejímu používání
podle § 22 odst. 2,
f) jako vlastník nebo jím písemně pověřený provozovatel podzemního objektu nesplní
některou z povinností podle § 37 odst. 4, 5 nebo 6,
g) nakládá s výbušninou s návodem k používání v rozporu s § 24.
(2) Organizace se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) provádí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem bez povolení
nebo ohlášení podle § 5 odst. 2,
b) provádí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem v rozporu
s podmínkami stanovenými v povolení vydaném podle § 9, 10, 11, 13 nebo 19,
c) v rozporu s § 6 odst. 1 neustanoví závodního dolu, závodního lomu nebo závodního, nebo
ho podřídí ve věcech bezpečného nebo odborného řízení hornické činnosti nebo činnosti
prováděné hornickým způsobem jinému vedoucímu zaměstnanci organizace,
d) v rozporu s § 6 odst. 2 neučiní včas preventivní nebo zajišťovací opatření nebo neodstraní
nebezpečný stav anebo neučiní opatření v rámci havarijní prevence,
e) nesplní povinnost podle § 6 odst. 3,
f) nevyhoví žádosti o poskytnutí pomoci podle § 7 odst. 5,
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g) v rozporu s § 6 odst. 2 neučiní opatření k předcházení vzniku požárů a výbuchů, průvalů
vod a bahna, průtrží hornin, uhlí a plynů, jakož i vzniku důlních otřesů a erupcí,
h) při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem použije technické
zařízení nebo pomůcky v rozporu s § 8 odst. 1,
i) v rozporu s § 8 odst. 3 a 4 použije poprvé vybraný důlní stroj, zařízení, přístroj nebo
pomůcku v podzemí bez povolení nebo neprovede jeho zkoušku,
j) v rozporu s § 8a odst. 3 písm. a) a c) a vyhláškou vydanou podle § 8a odst. 8 písm. a) nebo
b) nezajistí při uvádění do provozu a při provozování vyhrazených technických zařízení
provedení prohlídek, revizí a zkoušek odborně způsobilými osobami,
k) montuje, opravuje nebo provádí revize, zkoušky a prohlídky vyhrazených technických
zařízení, plní nádoby plyny nebo vyrábí vyhrazená tlaková zařízení v rozporu s § 8a odst. 3
písm. b) a vyhláškou vydanou podle § 8a odst. 8 písm. a) nebo b), nebo
l) nesplní závazný příkaz báňského inspektora vydaný podle § 42 odst. 2 písm. b) nebo c),
nesplní opatření uložené rozhodnutím báňského úřadu, nesplní požadavky stanovené
prováděcím právním předpisem vydaným na základě § 6 odst. 6 nebo § 8a odst. 8 nebo
požadavky pro nakládání s výbušninami podle § 22, nesplní požadavky na výrobu
pyrotechnických výrobků, nebo nedodržuje zákaz práce přesčas, práce v noci nebo práce žen
a mladistvých, nebo nezajistí, aby pracovní podmínky odpovídaly požadavkům na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci stanoveným pracovněprávními předpisy.
(3) Organizace se dopustí správního deliktu přestupku dále tím, že
a) v rozporu s § 22 odst. 5 neohlásí výrobu, zpracování, ničení a zneškodňování, skladování,
výzkum, vývoj a zkoušení výbušnin nebo neohlásí přerušení anebo ukončení těchto činností,
b) nezajistí objekty a prostory, v nichž se nakládá s výbušninami, proti odcizení výbušnin
a jejich výbuchu podle § 22 odst. 6,
c) skladuje výbušniny způsobem nebo v prostoru nebo objektu v rozporu s požadavky
stanovenými podle § 22 odst. 6,
d) v rozporu s § 22 odst. 9 neoznámí odcizení, ztrátu nebo porušení nákladu či přepravního
obalu výbušniny, se kterou nakládá,
e) nakládá s plastickou trhavinou, která neobsahuje detekční látku, v rozporu s § 22 odst. 13
nebo 14,
f) poruší požadavek k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo bezpečnosti
provozu při nakládání s výbušninami podle prováděcího právního předpisu vydaného
na základě § 22 odst. 17 nebo § 27 odst. 6,
g) předá výbušninu bez povolení podle § 25 odst. 1, nebo ji předá přesto, že platnost tohoto
povolení byla podle § 25e odst. 2 pozastavena,
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h) vyveze nebo doveze výbušninu bez povolení podle § 25c odst. 1, anebo ji vyveze nebo
doveze přesto, že platnost povolení byla podle § 25e odst. 2 pozastavena,
i) uskuteční tranzit výbušniny přes území České republiky bez povolení podle § 25d odst. 1,
nebo v rozporu s podmínkami stanovenými v povolení podle § 25d odst. 4 písm. c, d), f) nebo
g), anebo tranzit výbušniny přes území České republiky uskuteční přesto, že platnost povolení
byla podle § 25e odst. 2 pozastavena,
j) nesplní oznamovací povinnost podle § 25f odst. 1, 4 nebo 6,
k) v rozporu s § 25f odst. 2 nezajistí, aby dopravní prostředek určený k přepravě výbušniny
po pozemních komunikacích byl ve stanovených případech vybaven zařízením, které
umožňuje nepřetržité sledování jeho pohybu, nebo po celou dobu přepravy zařízení bylo
přihlášeno do systému sledování pohybu a jím zaregistrováno,
l) v rozporu s § 25g odst. 1 písm. a) nezajistí, aby při přepravě výbušnin bylo společně
s výbušninou přepravováno nebo předloženo příslušné povolení,
m) v rozporu s § 25g odst. 1 písm. b) neuchovává povolení po stanovenou dobu,
n) v rozporu s § 28a odst. 2 použije v rizikových podmínkách nebo rizikovém prostředí
výbušninu bez povolení,
o) určí k nakládání s výbušninami osoby, které nesplňují požadavky podle § 34,
p) určí k přivádění výbušnin k výbuchu, k jejich zneškodňování a ničení osoby v rozporu
s § 35,
q) v rozporu s § 25g odst. 2 nesdělí příslušných orgánům požadované informace nebo
nepředloží požadované doklady.
(4) Za správní delikt se uloží pokuta přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. c), d), f), i), j) nebo
k),
b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. d), f) nebo g), nebo
podle odstavce 3 písm. a), b), c), d), f), j), k), l), m), n), o), p) nebo q),
c) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c) nebo e),
podle odstavce 2 písm. a), b), e), g), h) nebo l) nebo podle odstavce 3 písm. e), g), h) nebo i).
(5) Za správní delikt lze samostatně nebo spolu s pokutou uložit propadnutí
výbušniny.
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§ 44b
Propadnutí výbušniny
(1) Propadnutí výbušniny lze uložit, jestliže výbušnina náleží pachateli správního
deliktu a byla ke spáchání správního deliktu užita nebo určena, anebo byla správním deliktem
získána.
(2) Vlastníkem propadlé věci se stává stát.
§ 44c
Zabrání výbušniny
(1) Nebylo-li uloženo propadnutí výbušniny uvedené v § 44b odst. 1, lze rozhodnout,
že se taková výbušnina zabírá, jestliže
a) náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat, nebo
b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela a jestliže to vyžaduje
bezpečnost osob nebo majetku.
(2) O zabrání věci nelze rozhodnout, jestliže od jednání majícího znaky správního
deliktu uplynuly dva roky.
(3) Vlastníkem zabrané věci se stává stát.
§ 44d
Společná ustanovení o správních deliktech přestupcích
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává
obvodní báňský úřad. Jestliže porušení povinnosti zjistí při výkonu dozoru Český báňský
úřad, správní delikt přestupek v prvním stupni projedná Český báňský úřad.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby20) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
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(6) (2) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem
státního rozpočtu.
____________________
20)

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

Část sedmá
Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákona
č. 366/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 85/2012 Sb. a zákona č. 64/2014
Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 20
Sankce
Přestupky
(1) Ministerstvo může uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč tomu, kdo poruší
ustanovení tohoto zákona tím, že Organizace se dopustí přestupku tím, že
a) provádí geologické práce a nesplňuje podmínky podle § 3 odst. 1,
b) provádí bez evidence geologické práce podléhající evidenci,
c) nezabezpečil řádně a včas geologickou dokumentaci a její předepsané uchovávání,
d) neodevzdal výsledky geologických prací pro vyhledávání nebo průzkum výhradního
ložiska, popřípadě písemnou a grafickou geologickou dokumentaci České geologické službě
podle § 12 odst. 1 nebo 4,
e) provádí geologické práce pro vyhledávání nebo průzkum ložisek vyhrazených nerostů bez
stanovení průzkumného území podle § 4 nebo porušuje stanovené podmínky,
f) neodstranil ve stanovené lhůtě závažné nedostatky, jejichž odstranění bylo uloženo podle
§ 19 odst. 1,
g) neodevzdal projekt krajskému úřadu podle § 6,
h) nesplnil oznamovací povinnost podle § 9a,
i) neuhradil ve stanoveném termínu, stanovené výši a stanoveným způsobem prostředky ze
státního rozpočtu vynaložené na dosažení výsledků geologických prací podle § 11,
j) nezajistil v zákonem stanovené lhůtě podklady pro zpracování návrhu na odpis zásob podle
zvláštního právního předpisu,10a)
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k) nesplní povinnosti vyplývající z ustanovení § 14,
l) nesplní povinnost vyplývající z ustanovení § 3 odst. 7.
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně
a) ohrozí nebo neoprávněně ztíží provádění geologických prací, nebo
b) zničí, poškodí nebo znehodnotí geologické výzkumné nebo průzkumní dílo, vzorek
nebo jinou hmotnou geologickou dokumentaci.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a),
c) 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b).
(2) (4) Nezjedná-li organizace, které byla uložena pokuta, ve stanovené lhůtě nápravu,
může jí být uložena další pokuta až do výše dvojnásobku uložené pokuty.
(3) (5) Řízení o uložení pokuty lze zahájit nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy
ministerstvo zjistilo porušení povinnosti podle tohoto zákona, nejpozději však do dvou let ode
dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Porušení povinnosti podle odstavce 1 však nelze
projednat, uplynuly-li od porušení této povinnosti tři roky.
§ 20a
(1) Přestupky podle § 20 odst. 1 projednává ministerstvo, přestupky podle § 20
odst. 2 projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností.
(2) Přestupek podle § 20 odst. 2 může projednat příkazem na místě orgán Policie
České republiky, orgán státní báňské správy a ministerstvo.
(3) Pokuty uložené za přestupek podle § 20 odst. 2 jsou příjmem rozpočtu
Státního fondu životního prostředí.
_______________
10a)

§ 14b zákona č. 44/1988 Sb., ve znění zákona č. 541/1991 Sb.

Část osmá
Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 175/1990 Sb., zákona
č. 151/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 274/2008 Sb.,
zákona č. 294/2009 Sb. a zákona č. 252/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 14
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Přestupky
Přestupky fyzických osob
…
§ 14a
Správní delikty právnických osob
Přestupky právnických osob
(1) Právnická osoba se jako svolavatel shromáždění dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) v rozporu s § 5 odst. 1 svolá nebo pořádá shromáždění bez oznámení,
b) pořádá shromáždění, které je na základě zákona nebo rozhodnutí úřadu zakázáno, nebo
takové zakázané shromáždění svolává,
c) nesplní některou z povinností podle § 6 odst. 4 až 6,
d) nesplní některou z podmínek pro konání shromáždění stanovenou úřadem na základě § 8
odst. 2, nebo
e) v rozporu s § 12 odst. 5 neučiní účinná opatření, aby se účastníci shromáždění pokojně
rozešli.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu
do 30 000 Kč.
§ 14b
Společná ustanovení ke správním deliktům
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže o něm příslušný orgán nezahájil
řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl
spáchán.
(4) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává
v přenesené působnosti obec.
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(5) (2) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem
rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.

Část devátá
Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 137/2002
Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 481/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 18/2012 Sb.,
zákona č. 85/2015 Sb. a zákona č. 264/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
ČÁST VI
Úhrady a pokuty
Úhrada a přestupky
…
§ 23
Pokuty subjektům
Přestupky
(1) Úřad může uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč subjektu, který Subjekt se
dopustí přestupku tím, že
a) uvedl do oběhu měřidlo, jehož typ nebyl schválen, ač měl být, nebo které nemělo vlastnosti
schváleného typu anebo nebylo ověřeno, ač mělo být;
b) použil stanovené měřidlo bez platného ověření k účelu, pro který byl předmětný druh
měřidla vyhlášen jako stanovený;
c) neoprávněně použil, pozměnil nebo poškodil úřední značku měřidla;
d) ověřil stanovené měřidlo bez oprávnění podle § 14 nebo 16, nebo provedl úřední měření
bez oprávnění podle § 21, nebo opravil, popřípadě provedl montáž stanoveného měřidla bez
registrace podle § 19 tohoto zákona;
e) neposkytl zaměstnancům Českého metrologického institutu zákonem stanovenou
součinnost;
f) neplní povinnosti stanovené v § 18;
g) opatřil certifikovaný referenční materiál neplatným certifikátem;
h) uvedl na trh nebo distribuoval hotově balené zboží označené symbolem „e“, nebo lahve
označené symbolem „3“ v rozporu s § 9a odst. 3, 4, 6 nebo 9, nebo uvedl na trh nebo
distribuoval hotově balené zboží v rozporu s § 9a odst. 2;
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i) jako žadatel o prodloužení platnosti ověření neseznámil osoby dotčené měřením
s prodloužením doby platnosti ověření podle § 9 odst. 10;
j) provedl konstrukční změnu stanoveného měřidla bez povolení podle § 11 odst. 4.
(2) Při ukládání pokut se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání
a následkům protiprávního jednání.
(3) Řízení o uložení pokuty lze zahájit nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy se
Úřad o porušení povinnosti podle odstavce 1 dověděl, nejpozději však do dvou let ode dne,
kdy k porušení povinnosti došlo. Pokutu nelze uložit, uplynuly-li od porušení povinnosti tři
roky.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
(3) Přestupky podle odstavce 1 projednává Úřad.
(4) Pokuta je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty
a její výnos plyne do státního rozpočtu.
____________________
2a)

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.

Část desátá
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb.,
zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 276/2002 Sb., zákona č. 124/2003
Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 377/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 183/2008 Sb.,
zákona č. 403/2009 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 303/2013
Sb., zákona 353/2014 Sb. a zákona č. … /2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
ČÁST V
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 15
Přestupky
(1) Fyzická osoba se jako prodávající dopustí přestupku tím, že
a) nabídne, sjedná nebo požaduje cenu ve výši, která není v souladu s cenou úředně
stanovenou podle § 5 odst. 1,
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b) nedodrží při prodeji úředně stanovenou cenu podle § 5 odst. 1,
c) nedodrží věcné podmínky, pravidla nebo postupy pro stanovení úředních cen, jejich změn
a způsobu jejich sjednávání, uplatňování a vyúčtování, stanovené cenovými orgány podle § 5
odst. 5,
d) sjedná nebo požaduje cenu, jejíž výše nebo kalkulace není v souladu s podmínkami
věcného usměrňování cen podle § 6 odst. 1,
e) nedodrží při prodeji cenu, která je v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen podle
§ 6 odst. 1,
f) nedodrží cenové moratorium podle § 9 odst. 1,
g) nevede nebo neuchovává evidenci o cenách podle § 11,
h) poruší některou z povinností stanovených v § 13 odst. 2 až 11 při označování zboží cenami,
i) neposkytne informaci o ceně podle § 13a,
j) při prodeji zboží nedodrží určené podmínky sjednané podle § 2 odst. 1,
k) v rozporu s § 2 odst. 3 zneužije svého hospodářského postavení, nebo
l) neposkytne bezplatně informaci nebo podklad podle § 12 odst. 1 cenovému orgánu nebo
poskytne nepravdivou informaci.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g) až j) nebo l),
b) ve výši jedno až pětinásobku nepřiměřeného majetkového prospěchu, jde-li vyčíslit,
zjištěného za kontrolované období, nejvýše za dobu jeho posledních 3 let, nebo do 1 000 000
Kč, je-li výše nepřiměřeného majetkového prospěchu nižší než 1 000 000 Kč, jde-li
o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až f) nebo k),
c) do 10 000 000 Kč, jestliže výši nepřiměřeného majetkového prospěchu nelze zjistit, jde-li
o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až f) nebo k).
§ 16
Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako prodávající dopustí správního
deliktu tím, že
a) nabídne, sjedná nebo požaduje cenu ve výši, která není v souladu s cenou úředně
stanovenou podle § 5 odst. 1,
b) nedodrží při prodeji úředně stanovenou cenu podle § 5 odst. 1,
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c) nedodrží věcné podmínky, pravidla nebo postupy pro stanovení úředních cen, jejich změn
a způsobu jejich sjednávání, uplatňování a vyúčtování, stanovené cenovými orgány podle § 5
odst. 5,
d) sjedná nebo požaduje cenu, jejíž výše nebo kalkulace není v souladu s podmínkami
věcného usměrňování cen podle § 6 odst. 1,
e) nedodrží při prodeji cenu, která je v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen podle
§ 6 odst. 1,
f) nedodrží cenové moratorium podle § 9 odst. 1,
g) nevede nebo neuchovává evidenci o cenách podle § 11,
h) poruší některou z povinností stanovených v § 13 odst. 2 až 11 při označování zboží cenami,
nebo
i) neposkytne informaci o ceně podle § 13a.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako kupující dopustí správního
deliktu tím, že
a) koupí zboží za cenu, která není v souladu s cenou úředně stanovenou podle § 5 odst. 1,
nebo
b) koupí zboží z prostředků poskytnutých jí ze státního rozpočtu za cenu vyšší, než je cena
regulovaná podle § 5 nebo 6.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako prodávající nebo kupující
dopustí správního deliktu tím, že
a) při prodeji nebo koupi zboží nedodrží určené podmínky sjednané podle § 2 odst. 1,
b) v rozporu s § 2 odst. 3 zneužije svého hospodářského postavení, nebo
c) neposkytne bezplatně informaci nebo podklad podle § 12 odst. 1 cenovému orgánu nebo
poskytne nepravdivou informaci.
(4) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. g), h) nebo i), odstavce 2
písm. b) nebo podle odstavce 3 písm. a) nebo c),
b) ve výši jedno až pětinásobku nepřiměřeného majetkového prospěchu, jde-li vyčíslit,
zjištěného za kontrolované období, nejvýše za dobu jeho posledních 3 let, nebo do 1 000 000
Kč, je-li výše nepřiměřeného majetkového prospěchu nižší než 1 000 000 Kč, jde-li o správní
delikt podle odstavce 1 písm. a) až f), odstavce 2 písm. a) nebo odstavce 3 písm. b),
c) do 10 000 000 Kč, jestliže výši nepřiměřeného majetkového prospěchu nelze zjistit, jde-li
o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až f), odstavce 2 písm. a) nebo odstavce 3 písm. b).
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§ 16
Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako prodávající
dopustí přestupku tím, že
a) nabídne, sjedná nebo požaduje cenu ve výši, která není v souladu s cenou úředně
stanovenou podle § 5 odst. 1,
b) nedodrží při prodeji úředně stanovenou cenu podle § 5 odst. 1,
c) nedodrží věcné podmínky, pravidla nebo postupy pro stanovení úředních cen, jejich
změn a způsobu jejich sjednávání, uplatňování a vyúčtování, stanovené cenovými
orgány podle § 5 odst. 5,
d) sjedná nebo požaduje cenu, jejíž výše nebo kalkulace není v souladu s podmínkami
věcného usměrňování cen podle § 6 odst. 1,
e) nedodrží při prodeji cenu, která je v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen
podle § 6 odst. 1,
f) nedodrží cenové moratorium podle § 9 odst. 1,
g) nevede nebo neuchovává evidenci o cenách podle § 11,
h) poruší některou z povinností stanovených v § 13 odst. 2 až 11 při označování zboží
cenami, nebo
i) neposkytne informaci o ceně podle § 13a.
(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako prodávající nebo
kupující dopustí přestupku tím, že
a) při prodeji nebo koupi zboží nedodrží určené podmínky sjednané podle § 2 odst. 1,
b) v rozporu s § 2 odst. 3 zneužije svého hospodářského postavení, nebo
c) neposkytne bezplatně informaci nebo podklad podle § 12 odst. 1 cenovému orgánu
nebo poskytne nepravdivou informaci.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako kupující dopustí přestupku
tím, že
a) koupí zboží za cenu, která není v souladu s cenou úředně stanovenou podle § 5 odst. 1,
nebo
b) koupí zboží z prostředků poskytnutých jí ze státního rozpočtu za cenu vyšší, než je
cena regulovaná podle § 5 nebo 6.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g) až i), odstavce 3 písm. b)
nebo podle odstavce 2 písm. a) nebo c),
b) ve výši jedno až pětinásobku nepřiměřeného majetkového prospěchu, jde-li vyčíslit,
35

zjištěného za kontrolované období, nejvýše za dobu jeho posledních 3 let, nebo do 1 000
000 Kč, je-li výše nepřiměřeného majetkového prospěchu nižší než 1 000 000 Kč, jde-li
o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až f), odstavce 3 písm. a) nebo odstavce 2 písm. b),
c) do 10 000 000 Kč, jestliže výši nepřiměřeného majetkového prospěchu nelze zjistit
nebo nepřiměřený majetkový prospěch nevznikl, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. a) až f), odstavce 3 písm. a) nebo odstavce 2 písm. b).
§ 17
Společná ustanovení o správních deliktech k přestupkům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o porušení cenových předpisů cenový
kontrolní orgán dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(5) (1) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni Přestupky podle tohoto
zákona projednávají cenové kontrolní orgány.
(6) (2) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí
o jejím uložení.
(7) (3) (2) Pokutu vybírá a vymáhá orgán, který ji uložil.
§ 18
Uložením pokuty není dotčeno právo na vydání majetkového prospěchu tomu, na
jehož úkor byl získán, ani odpovědnost prodávajícího nebo kupujícího podle zvláštních
předpisů12). Nelze-li tento majetkový prospěch vydat tomu, na jehož úkor byl získán, stane se
příjmem příslušného rozpočtu určeného zvláštním předpisem téhož rozpočtu jako pokuta.
__________________
12)

Zákon č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Trestní zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
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Zákon Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb., o přestupcích.

Část jedenáctá
Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č. 519/1991
Sb., zákona č. 116/2000 Sb., zákona č. 207/2000 Sb., zákona č. 173/2002 Sb., zákona
č. 501/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 221/2006 Sb.,
zákona č. 378/2007 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., s vyznačením navrhovaným změn:
ČÁST ČTVRTÁ
ZLEPŠOVACÍ NÁVRHY
…
ČÁST PÁTÁ
PŘESTUPKY
§ 74a
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že neoprávněně využívá vynález chráněný patentem.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 250 000 Kč nebo zákaz
činnosti.
(3) Za přestupek podle odstavce 1, kterého se dopustí právnická nebo podnikající
fyzická osoba, lze uložit též zveřejnění rozhodnutí o přestupku.
(4) Přestupek podle odstavce 1 projednává obecní úřad obce s rozšířenou
působností.
(5) Přestupek podle odstavce 1 nelze projednat příkazem na místě.

ČÁST PÁTÁ
ČÁST ŠESTÁ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
…
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Část dvanáctá
Zákon č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních
rehabilitacích, ve znění zákona č. 544/1991 Sb., zákonného opatření předsednictva České
národní rady č. 345/1992 Sb., zákona č. 133/1993 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.
250/2008 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 14
(1) Vlastník nebo uživatel věci (dále jen "povinný"), která je předmětem uplatněného
nároku na poskytnutí finanční náhrady, je povinen umožnit osobám provádějícím ocenění
prohlídku věci pro účely ocenění.
(2) Za každé porušení povinnosti podle odstavce 1 uloží krajský úřad povinnému
pokutu až do výše 5000 Kčs.
(3) O uložení pokuty rozhoduje ve správním řízení
obvodu je bydliště nebo sídlo povinného.

15)

krajský úřad, v jehož správním

(4) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se o porušení povinnosti podle
odstavce 1 krajský úřad dozvěděl, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti
došlo.
(2) Povinný se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost podle odstavce 1.
(3) Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do 5 000 Kč.
(4) Přestupek podle odstavce 2 projednává krajský úřad.
(5) Pokuty jsou příjmem kraje.
__________________
15)

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Část třináctá
Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně
lesa, ve znění zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
§4
(1) Inspekce uloží pokutu až do výše 5 000 000 Kč právnickým nebo fyzickým
osobám, které svým jednáním nebo opomenutím ohrozí nebo poškodí životní prostředí
v lesích tím, že Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku
tím, že
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a) neoprávněně používají lesní půdu k jiným účelům než pro plnění funkcí lesů,
b) při zpracování lesního hospodářského plánu a jeho realizaci ohrozí životní prostředí,
popřípadě způsobí jeho poškození,
c) vlastním zaviněním vytvoří podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických
činitelů,
d) neplní opatření uložená orgány životního prostředí podle zvláštních zákonů1a) a tohoto
zákona,
e) neplní povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem.,1b)
a svým jednáním ohrozí nebo poškodí životní prostředí v lesích.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.
(3) Přestupky podle odstavce 1 projednává inspekce.
§5
(1) Při určení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání
a následkům protiprávního jednání.
(2) Řízení o uložení pokuty lze zahájit jen do jednoho roku ode dne, kdy se inspekce
dověděla o porušení povinností uvedených v § 4 tohoto zákona, nejpozději však do tří let od
doby, kdy k porušení těchto povinností došlo.
(3) Poruší-li právnická nebo fyzická osoba v době jednoho roku od nabytí právní moci
rozhodnutí o uložení pokuty jakoukoliv povinnost, za níž se ukládá pokuta podle tohoto
zákona, lze uložit další pokutu až do výše 10 000 000 Kč.
§5
Je-li přestupek podle tohoto zákona spáchán opakovaně po nabytí právní moci
rozhodnutí o přestupku, uloží se pokuta až do výše 10 000 000 Kč. Přestupek je spáchán
opakovaně, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl
obviněný uznán vinným, do jeho spáchání neuplynulo 12 měsíců.
§6
(1) O zahájení řízení o uložení pokuty přestupku informuje inspekce současně
příslušný orgán státní správy lesního hospodářství.2)
(2) O odvolání proti rozhodnutí inspekce o uložení pokuty přestupku rozhoduje
ministerstvo.
(3) Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.
§8
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Inspektor může v blokovém řízení uložit blokovou pokutu za přestupek proti pořádku
ve státní správě na úseku lesního hospodářství, přestupek na úseku ochrany životního
prostředí a přestupek za porušení jiných povinností v lesním hospodářství.5)
§8
Inspektor může příkazem na místě uložit pokutu za přestupek podle tohoto
zákona.
_________
1a)

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
1b)
Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin
lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování,
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem
lesních dřevin).
2)
§ 47 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5)
§ 18 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.

Část čtrnáctá
Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích,
ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona
č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 296/1995 Sb., zákona
č. 322/1996 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 98/2001 Sb., zákona č. 104/2001 Sb., zákona č. 170/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb.,
zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 556/2004 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 345/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných
změn:
§ 19f
Úřad
a) vykonává dohled nad hospodařením stran a hnutí a politických institutů podle tohoto
zákona,
b) zpracovává a uveřejňuje na svých internetových stránkách zprávu o své činnosti za
příslušný kalendářní rok,
c) uveřejňuje na svých internetových stránkách úplné výroční finanční zprávy stran a hnutí
a poznatky, které z jeho činnosti vyplynuly,
d) sděluje Ministerstvu financí do 31. května příslušného kalendářního roku, zda mu výroční
finanční zpráva strany a hnutí za předcházející rok byla předložena a zda je podle jeho zjištění
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úplná; Úřad sděluje Ministerstvu financí v uvedené lhůtě rovněž to, že výroční finanční
zpráva nebyla předložena nebo není úplná,
e) sděluje Ministerstvu financí výsledek posouzení výroční finanční zprávy předložené
dodatečně podle § 19h odst. 3 nebo předložené na výzvu k doplnění nebo odstranění
nedostatků podle § 19h odst. 5, a to neprodleně, nejpozději však do 10 dnů ode dne, kdy tuto
výroční finanční zprávu obdržel,
f) projednává správní delikty přestupky a ukládá sankce správní tresty,
g) vykonává působnost stanovenou jiným právním předpisem v oblasti financování volebních
kampaní,
h) vykonává působnost stanovenou jiným právním předpisem.
§ 19j
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která žádá o provedení platební
transakce ve prospěch nebo k tíži zvláštního účtu, se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že v rozporu s § 17b odst. 1 neuvede v platebním příkaze účel platební transakce.
(2) Strana nebo hnutí se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) poruší § 17 odst. 8,
b) v rozporu s § 17a nevede oddělené účty nebo neoznámí Úřadu údaje podle § 17a odst. 4,
c) v rozporu s § 17a nezřídí zvláštní účet nebo v rozporu s § 17b neoznámí adresu
internetových stránek,
d) v rozporu s § 19h odst. 1 nepředloží v zákonné lhůtě výroční finanční zprávu,
e) neodstraní ve stanovené lhůtě nedostatky výroční finanční zprávy podle § 19h odst. 5,
f) v rozporu s § 18 odst. 3 vrátí dar nebo jiné bezúplatné plnění po uplynutí stanovené lhůty,
nebo
g) v rozporu s § 18 odst. 3 nevrátí dar nebo jiné bezúplatné plnění anebo neodvede peněžitý
dar nebo jiné bezúplatné plnění nebo částku odpovídající obvyklé ceně7) věcného daru nebo
jiného bezúplatného plnění do státního rozpočtu.
(3) Za správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. a) až d) a f) se uloží lze uložit
pokuta pokutu do 200 000 Kč, za správní delikt přestupek podle odstavce 1 nebo odstavce 2
písm. e) pokuta pokutu do 2 000 000 Kč a za správní delikt přestupek podle odstavce 2
písm. g) pokuta pokutu ve výši rovnající se dvojnásobku hodnoty daru nebo jiného
bezúplatného plnění nebo propadnutí věci.
§ 19k
(1) Politický institut se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
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a) příspěvek na podporu činnosti politického institutu použije v rozporu s § 17 odst. 7,
b) v rozporu s § 17a nevede oddělené účty nebo neoznámí Úřadu údaje podle § 17a odst. 4,
nebo
c) v rozporu s § 17a nezřídí zvláštní účet nebo v rozporu s § 17b neoznámí adresu
internetových stránek.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c) se uloží lze uložit
pokuta pokutu do 200 000 Kč.
§ 19l
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, k okolnostem, za nichž byl
spáchán, a k dopadu uložené pokuty na možnost další existence strany a hnutí nebo
politického institutu.
(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(5) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Úřad. Proti
rozhodnutí Úřadu nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení. Proti
rozhodnutí lze podat žalobu podle soudního řádu správního. Podání žaloby má odkladný
účinek.
(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. Vlastníkem propadlé věci se stává
stát.
§ 19l
(1) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne též k dopadu uložené
pokuty na možnost další existence strany a hnutí nebo politického institutu.
(2) Přestupky podle tohoto zákona projednává Úřad. Proti rozhodnutí Úřadu
nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení. Podání žaloby proti
rozhodnutí Úřadu má odkladný účinek.
__________________
7)

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon
o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.
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Část patnáctá
Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon
některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní
Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění nálezu Ústavního soudu
České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 26. listopadu 1992 vyhlášeného v částce
116/1992 Sb., zákona č. 254/1995 Sb., zákona č. 422/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb.,
zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 250/2014
Sb., zákona č. 318/2015 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 13
Přestupky
(1) Fyzická osoba se jako osoba, která má učinit čestné prohlášení
o požadovaných skutečnostech, dopustí přestupku tím, že v úmyslu dosáhnout přijetí do
některé z funkcí podle tohoto zákona nebo v ní setrvat uvede nesprávný nebo neúplný
údaj nebo požadovaný údaj zatají.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, vůči níž je osoba, která má
splňovat některé další předpoklady pro zastávání určené funkce podle tohoto zákona,
v pracovněprávním nebo obdobném vztahu, se dopustí přestupku tím, že
a) nevyžádá předložení dokladů o splnění předpokladů pro výkon takové funkce, nebo
b) neučiní stanovená opatření, ačkoli ví, že osoba, která zastává takovou funkci,
nesplňuje předpoklady pro její výkon.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

Část šestnáctá
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona
č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb.,
zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994
Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb.,
zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb.,
zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997
Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona
č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb.,
zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000
Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č.
124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb.,
zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000
Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č.
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61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona
č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb.,
zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002
Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona
č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb.,
zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004
Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č.
326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona
č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb.,
zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006
Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona
č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb.,
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006
Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona
č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008
Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č.
145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb.,
zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 350/2011
Sb., zákona č. 351/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č.
420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona
č. 119/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb.,
zákona č. 201/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 407/2012
Sb., zákona č. 234/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č.
303/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 309/2013 Sb., zákona č. 127/2014 Sb.,
zákona č. 140/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 267/2015
Sb., zákona č. 88/2016, zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb. a, zákona č. 188/2016
Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb. a zákona č. .../2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
§ 60
(1) Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy38d) vedeným
v elektronické podobě, ve kterém jsou evidovány údaje uvedené v odstavci 2 a údaje
statistického a evidenčního charakteru související s provozováním živnosti. Za tím účelem
jsou přebírány informace a údaje z jiných informačních systémů a registrů. Správcem
živnostenského rejstříku je Živnostenský úřad České republiky a jeho provozovateli jsou
krajské živnostenské úřady v rozsahu stanoveném v odstavcích 3 až 5 a obecní živnostenské
úřady v rozsahu stanoveném v odstavcích 2 až 5. Obecní živnostenské úřady do tohoto
informačního systému ukládají dokumenty prokazující splnění podmínek stanovených tímto
zákonem uvedené v § 46 odst. 7.
(2) Do živnostenského rejstříku se zapisují následující údaje včetně jejich změn:
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a) u fyzické osoby jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, bydliště,
u zahraniční fyzické osoby též místo pobytu v České republice, pokud byl povolen, rodné
číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, identifikační číslo osoby, popřípadě obchodní firma
a sídlo, u odpovědného zástupce jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní
občanství, bydliště nebo pobyt na území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno,
datum narození, a u zahraniční osoby též označení a adresu organizační složky závodu
umístěné v České republice a u vedoucího organizační složky závodu umístěné v České
republice jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, bydliště nebo pobyt
na území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození; u právnické osoby
obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby a u fyzických osob, které jsou
statutárním orgánem nebo jeho členy nebo osobou oprávněnou zastupovat právnickou osobu,
která je statutárním orgánem, u odpovědného zástupce a u vedoucího organizační složky
závodu zahraniční osoby jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství,
bydliště nebo pobyt na území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození
a dále označení a adresa organizační složky závodu umístěné v České republice; státní
občanství se nezapisuje u fyzických osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy
nebo osobou oprávněnou zastupovat právnickou osobu, která je statutárním orgánem,
b) předmět podnikání,
c) druh živnosti,
d) provozovna nebo provozovny, v nichž je živnost provozována, s výjimkou automatů
a mobilních provozoven, s údaji podle § 17 odst. 5 písm. d) a e), včetně identifikačního čísla
provozovny, popřípadě s údaji podle § 58 odst. 4,
e) doba platnosti živnostenského oprávnění,
f) datum vzniku živnostenského oprávnění,
g) doba pozastavení nebo přerušení provozování živnosti,
h) datum zániku živnostenského oprávnění,
i) datum doručení výpisu podle § 10 odst. 4,
j) rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku, rozhodnutí o způsobu
řešení úpadku a rozhodnutí o zrušení konkursu,
k) vstup právnické osoby do likvidace,
l) překážky provozování živnosti podle § 8,
m) pokuty uložené živnostenskými úřady a sankční opatření uložená jinými správními orgány
v souvislosti s podnikáním, s výjimkou blokových pokut pokut uložených příkazem na
místě,
n) další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění [§ 45 odst. 2
písm. e), § 45 odst. 3 písm. e) a § 45 odst. 4],
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o) adresa místa, kde lze vypořádat případné závazky po ukončení činnosti v provozovně,
p) osoba pokračující v provozování živnosti po zemřelém podnikateli; údaje o této osobě se
zapisují přiměřeně podle písmene a),
q) nesplnění podmínek provozování živnosti podle § 10 odst. 5, § 47 odst. 8 a § 52 odst. 2.
ČÁST PÁTÁ
ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA A SPRÁVNÍ DELIKTY PŘESTUPKY
…
HLAVA II
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 61
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) jako správce pozůstalosti povolaný zemřelým podnikatelem, anebo vykonavatel závěti,
náleží-li mu správa pozůstalosti, nebo osoba uvedená v § 13 odst. 1 písm. b), c) nebo e)
v rozporu s § 13 odst. 2 neustanoví odpovědného zástupce, nebo
b) jako správce pozůstalosti jmenovaný soudem, svěřenský, likvidační nebo insolvenční
správce v rozporu s § 13 odst. 4 neoznámí, že hodlá pokračovat v provozování živnosti, nebo
neustanoví odpovědného zástupce.
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že předloží nepravdivé čestné prohlášení
o bezúhonnosti podle
a) § 46 odst. 1 písm. a), je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, nebo
b) § 46 odst. 1 písm. b), je-li občanem jiného státu než členského státu Evropské unie.
(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku dále tím, že provozuje činnost, která je
a) živností volnou, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění,
b) předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské
oprávnění, nebo
c) předmětem živnosti koncesované, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
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b) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. a),
d) do 750 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. b),
e) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. c).
(5) Za přestupek podle odstavce 1 lze v blokovém řízení uložit pokutu do 5 000 Kč;
přestupky podle odstavců 2 a 3 nelze projednat v blokovém řízení.
(5) Přestupky podle odstavců 2 a 3 nelze projednat příkazem na místě.
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
§ 62
(1) Právnická osoba jako podnikatel nebo podnikající fyzická osoba se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 7 odst. 6 nezajistí výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených
v příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti nebo
nevede a neuchovává po zákonem stanovenou dobu o těchto osobách evidenci a nebo
neuchovává po zákonem stanovenou dobu kopie dokladů o jejich odborné způsobilosti,
b) neoznámí živnostenskému úřadu ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací
nebo ukončení výkonu jeho funkce podle § 11 odst. 5,
c) v rozporu s § 11 odst. 7 nepředloží živnostenskému úřadu ke schválení ustanovení
odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou nebo neoznámí živnostenskému úřadu
ukončení výkonu jeho funkce,
d) neustanoví nového odpovědného zástupce podle § 11 odst. 8,
e) v rozporu s § 17 odst. 3
1. neprokáže na žádost živnostenského úřadu právní důvod pro užívání provozovny, nebo
oprávněnost umístění mobilní provozovny, nebo
2. neoznámí předem zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně,
f) v rozporu s § 17 odst. 4 neustanoví osobu odpovědnou za činnost provozovny,
g) neoznačí provozovnu podle § 17 odst. 7, 8 nebo 9,
h) v rozporu s § 17 odst. 10 umožní prodejem zboží nebo poskytováním služeb pomocí
automatů obsluhovaných spotřebitelem získat určité druhy zboží osobám chráněným
zvláštními právními předpisy,
i) poruší některou z podmínek stanovených nebo změněných živnostenským úřadem pro
provozování koncesované živnosti podle § 27 odst. 3,
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j) v rozporu s § 31 odst. 2 neoznačí sídlo nebo organizační složku závodu,
k) neprokáže kontrolnímu orgánu způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu podle § 31
odst. 3,
l) v rozporu s § 31 odst. 4 neidentifikuje účastníka smluvního vztahu nebo předmět smluvního
vztahu, nebo nevede evidenci o účastnících nebo předmětu smluvního vztahu, nebo nemá tuto
evidenci přístupnou v provozovně, v níž dochází k identifikaci a kde se toto zboží nachází,
m) neeviduje nebo neuchovává identifikační údaje podle § 31 odst. 6,
n) v rozporu s § 31 odst. 7 koupí zboží nebo ho přijme do zástavy nebo zprostředkuje jeho
nákup,
o) nezajistí, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům
byla v prodejní nebo provozní době určené pro styk se spotřebiteli přítomna osoba splňující
podmínku znalosti českého nebo slovenského jazyka podle § 31 odst. 8,
p) nezajistí, aby jeho zaměstnanci prokázali splnění podmínky bezúhonnosti podle § 31
odst. 9,
q) neoznámí živnostenskému úřadu pokračování v provozování živnosti podle § 31 odst. 12,
r) nevydá na žádost zákazníka doklad o prodeji zboží nebo poskytnutí služby, nebo na
dokladu neuvede zákonem stanovené údaje podle § 31 odst. 14,
s) v rozporu s § 31 odst. 15 nesdělí na žádost živnostenského úřadu, zda provozuje živnost,
nebo nedoloží doklady prokazující provozování živnosti,
t) v rozporu s § 31 odst. 16 neoznámí při ukončení činnosti v provozovně živnostenskému
úřadu adresu místa, kde lze vypořádat případné závazky,
u) v rozporu s § 31 odst. 17 zaměstnává zaměstnance, kteří nemají způsobilost pro výkon
povolání stanovenou zvláštními právními předpisy nebo znalost bezpečnostních předpisů
anebo předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví,
v) v rozporu s § 49 odst. 1 neoznámí živnostenskému úřadu ve stanovené lhůtě změny
a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, nebo
nepředloží doklady o nich, s výjimkou neoznámení změny oboru činnosti u živnosti volné,
nebo
w) v rozporu s § 56 odst. 1 neoznámí živnostenskému úřadu ve stanovené lhůtě změny
a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o koncesi,
nebo nepředloží doklady o nich.
(2) Podnikající fyzická osoba uvedená v § 69a odst. 1 se při dočasném poskytování
služeb dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 69a odst. 4 písm. a) neprokáže při kontrole oprávněnost poskytování služeb,
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b) v rozporu s § 69a odst. 4 písm. b) a § 7 odst. 6 nezajistí výkon činností, které jsou obsahem
živností uvedených v příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné
způsobilosti, nebo
c) v rozporu s § 69a odst. 5 uznávacímu orgánu neoznámí poskytování služeb v činnosti, která
je živností a pro jejíž provozování se vyžaduje splnění zvláštní podmínky odborné
způsobilosti podle § 7.
(3) Právnická osoba uvedená v § 69a odst. 2 se při dočasném poskytování služeb
dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 69a odst. 4 písm. a) neprokáže při kontrole oprávněnost poskytování služeb,
b) v rozporu s § 69a odst. 4 písm. b) a § 7 odst. 6 nezajistí výkon činností, které jsou obsahem
živností uvedených v příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné
způsobilosti, nebo
c) v rozporu s § 69a odst. 5 neoznámí uznávacímu orgánu poskytování služeb v činnosti, která
je živností a pro jejíž provozování se vyžaduje splnění zvláštní podmínky odborné
způsobilosti podle § 7.
(4) Za správní delikt se uloží pokuta Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. h), k), l), m), n),
r), t), u),
b) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), d), e), f), g),
i), j), o), p), s), nebo podle odstavce 2 nebo podle odstavce 3,
c) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b),
d) do 20 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. v), w),
e) do 10 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. q).
(5) Za správní delikt podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do výše 5 000 Kč
v blokovém řízení. Na blokové řízení podle tohoto zákona se použijí obdobně ustanovení
o blokovém řízení podle zvláštního zákona40).
§ 63
(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu přestupku dále tím, že provozuje
činnost, která je
a) živností volnou,
b) předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, nebo
c) předmětem živnosti koncesované,
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aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a),
b) do 750 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b),
c) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. c).
(3) Přestupek podle odstavce 1 nelze projednat příkazem na místě.
§ 63a
Více správních deliktů spáchaných touž osobou, které je příslušný projednat týž
správní orgán, se projedná ve společném řízení a sankce se uloží podle ustanovení
vztahujícího se na správní delikt nejpřísněji postižitelný.
§ 64
Společná ustanovení
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednávají
obecní živnostenské úřady.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby41) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení o odpovědnosti a postihu právnické osoby
podle odstavců 1 až 3.
(6) (2) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem
rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.
§ 71
Místní příslušnost
(1) Podání podle tohoto zákona lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského
úřadu. K postupu podle tohoto zákona je příslušný obecní živnostenský úřad, kterému bylo
podání doručeno jako prvnímu.
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(2) V řízení o správních deliktech právnických a podnikajících fyzických osob podle
tohoto zákona a v řízení o zrušení živnostenského oprávnění nebo pozastavení provozování
živnosti se místní příslušnost živnostenského úřadu určuje podle správního řádu; to neplatí,
jedná-li se o zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele. V řízení o přestupcích
se místní příslušnost živnostenského úřadu určuje podle zákona o přestupcích.
(3) Informační povinnost soudů a jiných orgánů vyplývající ze zvláštních právních
předpisů se plní u živnostenského úřadu, který je místně příslušný podle odstavce 2. Tento
úřad provede příslušný zápis do živnostenského rejstříku.
(4) Živnostenský úřad, který provede úkon, v jehož důsledku je třeba provést zápis
do živnostenského rejstříku, je příslušný k provedení tohoto zápisu.
_____________________
38d)

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
39)
Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.
40)
§ 84 a 85 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
41)
§ 420 a 421 občanského zákoníku.

Část sedmnáctá
Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění zákona
č. 116/2000 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 221/2006 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb.,
s vyznačením navrhovaným změn:
§ 17
Úschova spisů
(1) Podklady umožňující identifikaci topografie podle ustanovení § 7 odst. 2 písm. b)
Úřad uschovává po dobu 6 let od uplynutí doby ochrany.
(2) Jestliže přihláška nevedla k zápisu topografie do rejstříku, Úřad podklady podle
ustanovení § 7 odst. 2 písm. b) uschovává 1 rok od data rozhodnutí o přihlášce.
(3) Po uplynutí lhůt uvedených v odstavcích 1 a 2 Úřad vyzve osobu zapsanou jako
majitel topografie k převzetí podkladů; nepřevezme-li tato osoba podklady ve stanovené
lhůtě, Úřad je zničí.
§ 17a
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že neoprávněně využívá chráněnou topografii.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 250 000 Kč nebo zákaz
činnosti.
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(3) Za přestupek podle odstavce 1, kterého se dopustí právnická nebo podnikající
fyzická osoba, lze uložit též zveřejnění rozhodnutí o přestupku.
(4) Přestupek podle odstavce 1 projednává obecní úřad obce s rozšířenou
působností.
(5) Přestupek podle odstavce 1 nelze projednat příkazem na místě.

Část osmnáctá
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., zákona
č. 127/1998 Sb., zákona č. 69/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb.,
zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 420/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 438/2004
Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 362/2009 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb.,
zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona č. 256/2014
Sb., zákona č. 200/2015 Sb., zákona č. 128/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
ČÁST PÁTÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY
Přestupky
§ 23a
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) uvede v čestném prohlášení nepravdivé údaje v rozporu s
1. § 15 odst. 5, nebo
2. § 18 odst. 9,
b) jako ředitel Pojišťovny v rozporu s § 15 odst. 6 neoznámí Správní radě, že u něj nastala
některá ze skutečností, která brání výkonu funkce ředitele Pojišťovny, nebo
c) jako volený nebo jmenovaný člen orgánu Pojišťovny v rozporu s § 18 odst. 5 neoznámí
Pojišťovně nebo tomu, kdo vládě navrhl jeho jmenování, že u něj nastala některá ze
skutečností, která brání výkonu funkce člena orgánu Pojišťovny.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
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a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 2 nebo podle odstavce 1
písm. c),
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 nebo podle odstavce 1
písm. b).
§ 23b
Správní delikty Přestupky právnických osob
(1) Pojišťovna se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) provádí nábor pojištěnců v rozporu s § 2 odst. 3,
b) nepředloží Ministerstvu zdravotnictví nebo Ministerstvu financí návrh zdravotně pojistného
plánu, účetní závěrku, návrh výroční zprávy za minulý kalendářní rok nebo zprávu auditora
podle § 6 odst. 3,
c) v rozporu s § 7 odst. 6 § 7 odst. 5 zřídí nebo provozuje poskytovatele, nebo podniká s
prostředky plynoucími z veřejného zdravotního pojištění,
d) nepodá Ministerstvu zdravotnictví nebo Ministerstvu financí zprávu o svém hospodaření
podle § 8 odst. 1, nebo
e) neposkytne Ministerstvu zdravotnictví, Ministerstvu financí nebo Českému statistickému
úřadu na jejich žádost informace z informačního systému Pojišťovny podle § 11.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 200 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. d),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c),
c) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. e),
d) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a).
§ 23c
Společná ustanovení ke správním deliktům k přestupkům
(1) Pojišťovna za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré
úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty Pojišťovně se přihlédne k závažnosti správního deliktu,
zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost Pojišťovny za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm
nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne,
kdy byl spáchán.
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(4) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona projednává Ministerstvo
zdravotnictví.
(5) (2) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.
(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

Část devatenáctá
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993
Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 153/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona
č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 494/2012
Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona
č. 188/2016 Sb. a zákona č. .../2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§2
Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění
dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona
a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost
a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých
povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho
obnovení,
f) se podílí na prevenci kriminality v obci,
g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích5) v obci,
h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen
„ministerstvo“) na požádání údaje o obecní policii.
§7
(1) Strážník je v pracovní době povinen v mezích tohoto nebo zvláštního zákona
provést zákrok nebo úkon, nebo učinit jiné opatření, je-li páchán trestný čin nebo přestupek či
jiný správní delikt anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání.
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(2) Strážník je i mimo pracovní dobu povinen v mezích tohoto zákona provést zákrok,
popřípadě učinit jiné opatření, zejména vyrozumět nejbližší útvar policie, je-li páchán trestný
čin nebo přestupek, kterým je bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek. Pokud se v
tomto případě strážník neprokazuje podle § 9 odst. 1, prokáže příslušnost k obecní policii
průkazem obecní policie.
(3) Jestliže okolnosti zákroku nebo jiného opatření neumožňují, aby strážník prokázal
svoji příslušnost k obecní policii průkazem obecní policie (odstavec 2), prokáže se ústním
prohlášením „obecní policie“ nebo „městská policie“ (§ 1 odst. 4). Průkazem obecní policie se
strážník prokáže ihned, jakmile to okolnosti zákroku nebo jiného opatření dovolí.
(4) Strážník je při provádění zákroku povinen, pokud to povaha a okolnosti zákroku
dovolují, použít odpovídající výzvy. Pokud to povaha zákroku dovoluje, použije strážník před
výzvou slov „Jménem zákona!“.
(5) Každý je povinen uposlechnout výzvy zakročujícího strážníka.
(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou náležitosti průkazu obecní policie.
§ 10
(1) Strážník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit policii důvodné podezření, že
byl spáchán trestný čin a podle povahy věci též zajistit místo trestného činu proti vstupu
nepovolaných osob.
(2) Strážník je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů, oznámit
příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán přestupek nebo jiný správní delikt, jehož
projednání patří do působnosti tohoto orgánu.
(3) Oznámení podle odstavců 1 až 2 musí být doloženo důvody nebo důkazy, o něž se
podezření opírá.
Oprávnění strážníků
§ 11
Oprávnění požadovat vysvětlení
(1) Strážník je oprávněn osobu, která může přispět k objasnění skutečností důležitých
pro odhalení přestupku nebo jiného správního deliktu nebo jeho pachatele, jakož i ke zjištění
skutečného stavu věci, vyzvat
a) k poskytnutí potřebného vysvětlení,
b) aby se ve stanovenou dobu dostavila na určené místo k podání vysvětlení, a
c) aby předložila doklady nebo jiné potřebné dokumenty; strážník může v případě potřeby
pořídit kopii předloženého dokladu nebo jiného dokumentu.
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(2) Jestliže zápis o podání vysvětlení má být sepsán s osobou mladší 15 let, musí být
zajištěna přítomnost jejího zákonného zástupce.
(3) Osoba je povinna výzvě podle odstavce 1 vyhovět.
(4) Vysvětlení může odepřít pouze osoba, která by jím sobě, svému příbuznému v
pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu nebo druhu anebo jiným
osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťovala jako vlastní,
způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek.
(5) Vysvětlení nesmí být požadováno od osoby, která by jím porušila státem uloženou
nebo státem uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byla této povinnosti příslušným
orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěna.
(6) Strážník je povinen osobu předem poučit o možnosti odepřít vysvětlení podle
odstavců 4 a 5.
(7) Kdo se dostaví na výzvu, má nárok na náhradu nutných výdajů a na náhradu ušlého
výdělku (dále jen "náhrada"). Náhradu poskytuje obec. Nárok na náhradu nemá ten, kdo se
dostavil jen ve vlastním zájmu nebo pro své protiprávní jednání, anebo ten, kdo má nárok na
náhradu podle zvláštních předpisů.9)
(8) Nárok na náhradu podle odstavce 7 zaniká, jestliže jej osoba neuplatní do sedmi
dnů ode dne, kdy se na výzvu podle odstavce 1 dostavila; o tom musí být osoba poučena.
(9) Nevyhoví-li osoba bez dostatečné omluvy nebo bez závažného důvodu výzvě
podle odstavce 1, může být předvedena.
(10) Zápis o podaném vysvětlení podle odstavce 1 písm. b) musí být s osobou sepsán
bez zbytečného odkladu.
(11) O předvedení sepíše strážník úřední záznam.
§ 12
Oprávnění požadovat prokázání totožnosti
(1) Prokázáním totožnosti se pro účely tohoto zákona rozumí prokázání jména,
popřípadě jmen, příjmení, data narození, rodného čísla, bylo-li přiděleno, adresy místa
trvalého pobytu nebo bydliště a v případě potřeby také sdělení dalších údajů podle § 11a
odst. 3 až 5. Rozsah a způsob zjišťování osobních údajů musí být přiměřené účelu zjišťování
totožnosti.
(2) Strážník je oprávněn vyzvat osobu, aby prokázala svoji totožnost,
a) jde-li o osobu, vůči které provádí úkon k plnění úkolů obecní policie,
b) jde-li o osobu podezřelou ze spáchání trestného činu nebo přestupku či jiného správního
deliktu,
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c) jde-li o osobu, od níž bude třeba požadovat vysvětlení (§ 11),
d) jde-li o osobu, která odpovídá popisu osoby hledané policií nebo osoby pohřešované,
e) na žádost jiné osoby, jestliže tato osoba má na zjištění totožnosti právní zájem,
f) jde-li o osobu, která žádá o prokázání totožnosti podle písmena e),
g) jde-li o osobu, která oznamuje podezření ze spáchání trestného činu, přestupku nebo jiného
správního deliktu nebo přestupku.
(3) Osoba je povinna výzvě podle odstavce 2 vyhovět.
(4) Strážník je oprávněn údaje zjištěné podle odstavce 1 poskytnout osobě podle
odstavce 2 písm. e).
§ 17a
(1) Strážník je oprávněn použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla,
a) které bylo ponecháno na místě, kde je zakázáno stání nebo zastavení vozidla,
b) které stojí na místě, do kterého je vjezd zakázán místní nebo přechodnou úpravou provozu
na pozemních komunikacích,
c) které stojí na chodníku, kde to není povoleno, nebo
d) je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství
a jeho řidič není na místě přítomen.
(2) Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla lze podle odstavce 1 použít, jen
je-li zajištěna možnost jeho odstranění bez zbytečného odkladu.
(3) Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla se odstraní bez zbytečného
odkladu
a) po projednání přestupku v blokovém řízení příkazem na místě,
b) prokáže-li osoba, která vozidlo na místě ponechala, strážníkovi svou totožnost podle § 12,
nebo
c) po provedení úkonů nezbytných ke zjištění totožnosti provozovatele vozidla, pokud
o odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla požádala jiná k tomu
oprávněná osoba.
(4) Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla z důvodů uvedených v odstavci
1 nelze použít, jde-li o vozidlo, které
a) tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích, nebo
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b) je viditelně označeno jako vozidlo ozbrojených sil, bezpečnostních sborů, jednotky požární
ochrany, vozidlo určené k poskytování zdravotnických služeb, vozidlo označené jako vozidlo
přepravující osobu těžce zdravotně postiženou nebo jako vozidlo osoby požívající výsad a
imunit podle zákona nebo mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.
(5) Náklady na přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu
vozidla hradí osoba, která odpovídá za protiprávní jednání, které bylo důvodem pro přiložení
technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla. Pokud došlo k přiložení technického
prostředku k zabránění odjezdu vozidla v rozporu s odstavcem 1, uhrazené náklady musí být
neprodleně vráceny tomu, kdo je vynaložil.
(6) Nepožádá-li nikdo o odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu
vozidla do 30 dní od jeho přiložení, je vlastník komunikace oprávněn po dohodě s obecní
policií vozidlo na náklady jeho provozovatele odstranit. Povinnosti úhrady nákladů na
odstranění vozidla se jeho provozovatel zprostí, pokud prokáže závažné důvody, které mu
znemožnily, aby před odstraněním vozidla požádal o odstranění technického prostředku k
zabránění odjezdu vozidla.
(7) Na použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla z důvodu podle
odstavce 1 se nevztahují ustanovení o donucovacích prostředcích.

§ 24c
(1) Obecní policie v souvislosti s odhalováním přestupku nebo jiného správního
deliktu podle § 2 písm. h) a přestupku, který je obecní policie podle zvláštního právního
předpisu oprávněna projednat v blokovém řízení, může
a) vyžadovat výpis z evidence Rejstříku trestů nebo opis z evidence přestupků vedené
Rejstříkem trestů nebo údaj z jiné evidence, ve které jsou vedeny údaje o spáchaných
přestupcích, v případech, ve kterých by předchozí postih mohl vést k posouzení skutku jako
trestného činu,
b) vyzvat osobu, aby se podrobila orientačnímu vyšetření při podezření na ovlivnění
alkoholem nebo jinou návykovou látkou pomocí dechové zkoušky nebo odběrem slin anebo
potu,
c) vyžadovat odborné lékařské vyšetření ke zjištění alkoholu nebo jiné návykové látky včetně
odběru krve, moči, slin nebo potu, a to i v případě, že osobu nelze předem pro její zdravotní
stav ke strpění příslušných úkonů vyzvat, nebo
d) vyžadovat jiné odborné vyjádření.
(2) Úkonům uvedeným v odstavci 1 písm. b) nebo c) je osoba povinna se podrobit,
není-li to spojeno s nebezpečím pro její zdraví.
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(3) Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů nebo opisu z evidence
přestupků a výpis z evidence Rejstříku trestů nebo opis z evidence přestupků se předávají
v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
§ 27a
Přestupky
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně neoprávněně
a) nosí na místě veřejnosti přístupném stejnokroj strážníka obecní policie obsahující jednotné
prvky nebo takové součásti stejnokroje s jednotnými prvky, které jsou s úplným stejnokrojem
zaměnitelné, ačkoliv není strážníkem nebo čekatelem, nebo
b) užívá na vozidle nebo jiném dopravním prostředku barevné provedení nebo označení, které
tvoří jednotné prvky označení dopravního prostředku obecní policie, anebo zvláštní barevné
provedení nebo označení s ním zřejmě zaměnitelné.
(2) Uchazeč o zaměstnání strážníka, čekatel nebo strážník se dopustí přestupku tím, že
nesplní oznamovací povinnost podle § 4a odst. 5.
(3) Čekatel nebo strážník se dopustí přestupku tím, že nesplní oznamovací povinnost
podle § 4b odst. 6.
(4) Za přestupek podle odstavce 1 až 3 lze uložit pokutu do 20 000 Kč.
§ 28
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) v rozporu s § 17c odst. 4 neumožní strážníkovi vstup do živnostenské provozovny nebo do
herny, kasina a dalších prostor, kde jsou provozovány loterie nebo jiné podobné hry, nebo
b) neoprávněně užívá na vozidle nebo jiném dopravním prostředku barevné provedení nebo
označení, které tvoří jednotné prvky označení dopravního prostředku obecní policie, anebo
zvláštní barevné provedení nebo označení s ním zřejmě zaměnitelné.
(2) Obec se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 1a odst. 2 umožní, aby oprávnění strážníka vykonávala osoba, která nesplňuje
požadavky stanovené v § 4 odst. 1 nebo § 9 odst. 1, nebo
b) v rozporu s § 9 odst. 4 nezajistí, aby stejnokroje strážníků, označení motorových vozidel
a dalších dopravních prostředků obecní policie obsahovaly jednotné prvky.
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(3) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. a),
b) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1,
c) 30 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. b).
§ 28a
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání a jeho následkům, době trvání a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává
a) ministerstvo, jde-li o správní delikt obce podle § 28 odst. 2, nebo
b) obec, jde-li o správní delikt podle § 27a nebo § 28 odst. 1.
(5) Pokuta za správní delikt podle tohoto zákona je splatná do 30 dnů ode dne, kdy
rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, z něhož
je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.
§ 28a
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává
a) ministerstvo, jde-li o přestupky podle § 28 odst. 2, nebo
b) obecní úřad, jde-li o přestupky podle § 27a nebo § 28 odst. 1.
(2) Přestupky podle § 27a odst. 2 a 3 nelze projednat příkazem na místě.
§ 28b
Vztah k jiným právním předpisům
(1) Rada obce, která má zřízenu obecní policii, může pověřit obecní úřad obce, jejímž
je obecní policie orgánem, vedením správního řízení, v němž je dána příslušnost obecní
policie, a to s výjimkou blokového řízení vydání příkazu na místě. Je-li v takovém případě
učiněno podání nebo podnět u obecní policie, předá jej obecní policie bez zbytečného odkladu
obecnímu úřadu. Obecní úřad údaj o předání věci pouze poznamená do spisu.
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(2) Rada obce, která má zřízenu obecní policii, může usnesením pověřit obecní policii
k vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu
k informacím29) týkajících se obecní policie.
(3) Na kontrolní činnost prováděnou obecní policií podle tohoto nebo zvláštního
právního předpisu30) se kontrolní řád21) nepoužije.
___________________________
14)

§ 15 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
§ 18 zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
21)
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
22)
§ 10 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
29)
Zákon č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
30)
Například zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
15)

Část dvacátá
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997
Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona
č. 437/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 495/2005 Sb.,
zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 230/2006
Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 69/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 348/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 304/2008 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 410/2010 Sb., zákona č.188/2011
Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona
č. 239/2012
Sb.,
zákona
č.
503/2012
Sb.,
zákonného
opatření
Senátu
č. 344/2013 Sb., zákona č. 221/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a zákona č. …/2016 Sb.,
s vyznačením navrhovaných změn:
Správní delikty
Přestupky
§ 37
...
§ 37a
(1) Účetní jednotka neuvedená v § 37 nebo osoba odpovědná za vedení účetnictví
podle tohoto zákona se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nevede účetnictví podle § 4 odst. 1,
b) nesestaví účetní závěrku podle § 6 odst. 4,
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c) nesestaví účetní závěrku ke dni stanovenému v § 19 odst. 1,
d) nevyhotoví výroční zprávu podle § 21 odst. 1 až 6,
e) nesestaví zprávu o platbách podle § 32b,
f) vede účetnictví v rozporu s § 7 odst. 1 a 2,
g) vede účetnictví v rozporu s § 8 odst. 2,
h) nezajistí, aby jí sestavená účetní závěrka obsahovala veškeré povinné součásti podle § 18
odst. 1 nebo 2,
i) v rozporu s § 19a odst. 1 nepoužije pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní
účetní standardy,
j) v rozporu s § 20 odst. 1 nemá účetní závěrku ověřenou auditorem,
k) v rozporu s § 21 odst. 7 nemá výroční zprávu ověřenou auditorem,
l) nezveřejní účetní závěrku nebo výroční zprávu podle § 21a,
m) nezveřejní zprávu o platbách podle § 32d,
n) neuvede nefinanční informace ve výroční zprávě nebo samostatné zprávě podle § 32g,
o) v rozporu s § 32h nezveřejní nebo nezpřístupní samostatnou zprávu,
p) nesestaví účetní výkazy za dílčí konsolidační celek státu nebo účetní výkazy za Českou
republiku podle § 23b,
q) v rozporu s § 31 neuschová účetní záznamy,
r) nezajistí podmínky pro předávání účetních záznamů do centrálního systému účetních
informací státu způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem vydaným podle § 4
odst. 8 a § 23b odst. 5, nebo
s) nepředá účetní záznam do centrálního systému účetních informací státu způsobem
stanoveným prováděcím právním předpisem vydaným podle § 4 odst. 8 a § 23b odst. 5.
(2) Konsolidující účetní jednotka se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nesestaví konsolidovanou účetní závěrku podle § 6 odst. 4,
b) nesestaví konsolidovanou účetní závěrku ke dni stanovenému v § 23 odst. 2,
c) nevyhotoví konsolidovanou výroční zprávu podle § 22b odst. 2,
d) nesestaví konsolidovanou zprávu o platbách podle § 32c,
e) neuvede v konsolidované výroční zprávě nebo samostatné zprávě nefinanční informace
podle § 32g,
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f) v rozporu s § 32h nezveřejní nebo nezpřístupní samostatnou zprávu,
g) nezajistí, aby jí sestavená konsolidovaná účetní závěrka obsahovala veškeré povinné
součásti podle § 18 odst. 1 nebo 2,
h) v rozporu s § 22 odst. 1 nemá konsolidovanou účetní závěrku ověřenou auditorem,
i) v rozporu s § 22b odst. 2 nemá konsolidovanou výroční zprávu ověřenou auditorem,
j) nezveřejní konsolidovanou účetní závěrku nebo konsolidovanou výroční zprávu podle
§ 21a,
k) nezveřejní konsolidovanou zprávu o platbách podle § 32d, nebo
l) v rozporu s § 23a odst. 1 nepoužije pro sestavení konsolidované účetní závěrky mezinárodní
účetní standardy.
(3) Účetní jednotka, která vede jednoduché účetnictví, se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) nevede jednoduché účetnictví podle § 4 odst. 1,
b) nesestaví přehledy v rozsahu a ve lhůtě podle § 13b odst. 3,
c) nezajistí, aby jí zpracované přehledy obsahovaly veškeré údaje podle § 18 odst. 3,
d) nesestaví přehledy ke dni stanovenému v § 19 odst. 1 a 2,
e) vede jednoduché účetnictví v rozporu s § 8 odst. 2,
f) v rozporu s § 31 neuschová účetní záznamy, nebo
g) nezveřejní přehled o majetku a závazcích, výroční zprávu nebo obdobný dokument podle
§ 21a odst. 1.
(4) Za správní delikt se uloží pokuta do výše Za přestupek lze uložit pokutu do výše
a) 6 % hodnoty aktiv celkem, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d)
nebo i),
b) 3 % hodnoty aktiv celkem, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. e) až
h) nebo j) až q),
c) 3 % hodnoty konsolidovaných aktiv celkem, jde-li o správní delikt přestupek podle
odstavce 2,
d) 5 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. r) nebo s) a není-li dále
stanoveno jinak,
e) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 3 písm. a) až d),
f) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 3 písm. e) až g).
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§ 37aa
(1) Hodnota aktiv celkem uvedená v § 37 odst. 2 a v § 37a odst. 4 se zjistí z účetní
závěrky nebo z konsolidované účetní závěrky účetní jednotky sestavené za účetní období, ve
kterém nebo za které k porušení povinnosti došlo.
(2) Pokud hodnota aktiv celkem zjištěná podle odstavce 1 neodpovídá aktivům celkem
zjištěným v řízení o správním deliktu přestupku, použije se pro účely § 37 odst. 2 a § 37a
odst. 4 výše aktiv zjištěná v řízení o správním deliktu přestupku. Obdobně se postupuje,
pokud účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka nebyla za dané účetní období
sestavena.
(3) Nelze-li skutečnou výši aktiv zjistit postupem podle odstavce 2, stanoví hodnotu
aktiv celkem orgán, který porušení právních povinností projednává, kvalifikovaným
odhadem.
(4) V případě, že rozsah a obsah účetních případů v účetním období, ve kterém nebo
za které k porušení povinnosti došlo, je srovnatelný s rozsahem a obsahem účetních případů
bezprostředně předcházejícího účetního období, kvalifikovaným odhadem pro účely odstavce
3 se rozumí hodnota aktiv celkem zjištěná z účetní závěrky sestavené za toto předcházející
účetní období.
§ 37ab
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, době trvání a okolnostem, za
kterých byl spáchán. Od uložení pokuty za správní delikt podle § 37a odst. 1 písm. r) nebo s)
lze upustit.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává finanční úřad,
nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby, nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
§ 37ab
Přestupky podle tohoto zákona projednává finanční úřad, nestanoví-li zvláštní
právní předpis jinak.
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Část dvacátá první
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona
č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb.,
zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997
Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona
č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb.,
zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000
Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona
č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb.,
zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona
č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb.,
zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004
Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona
č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb.,
zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb.,
zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007
Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona
č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010
Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2011 Sb.,
zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011
Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona
č. 365/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,
zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 167/2012
Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona
č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu
č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb.,
zákona č. 251/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 131/2015
Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona
č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 213/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb.,
s vyznačením navrhovaných změn:
§5
Česká správa sociálního zabezpečení
a) rozhoduje
1. o dávkách důchodového pojištění, pokud není v tomto zákoně stanoveno, že o nich
rozhoduje jiný orgán sociálního zabezpečení, a zařizuje výplaty těchto dávek,
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2. o povinnosti občana vrátit dávku důchodového pojištění poskytnutou neprávem nebo
v nesprávné výši, pokud je o této dávce oprávněna rozhodovat,
3. o povinnosti zaměstnavatele nahradit neprávem vyplacené částky na dávce důchodového
pojištění, pokud je o této dávce oprávněna rozhodovat,
4. o odvoláních ve věcech, v nichž v prvním stupni rozhodla okresní správa sociálního
zabezpečení proti rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení,
5. o odstranění tvrdostí, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení, pokud jí
bylo v jednotlivých případech svěřeno,
6. o převodech důchodových práv podle § 105a zákona o důchodovém pojištění a zařizuje
tyto převody,
b) jedná před soudem v řízení o přezkoumání rozhodnutí ve věcech sociálního zabezpečení,
c) plní úkoly při výplatě dávek sociálního zabezpečení do ciziny,
d) řídí a kontroluje činnost okresních správ sociálního zabezpečení.
e) zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z práva Evropských společenství a plnění úkolů
vyplývajících z mezinárodních smluv v oblasti důchodového pojištění a v oblasti pojistného
na sociální zabezpečení,
f) zajišťuje vydávání tiskopisů předepsaných podle tohoto zákona,
g) vede registr pojištěnců důchodového pojištění (dále jen "registr pojištěnců"),
h) vyrozumívá okresní správu sociálního zabezpečení [§ 6 odst. 4 písm. s)] o tom, že občan,
který je dočasně práce neschopným, byl uznán invalidním na základě soudního řízení
o žalobě,
ch) zajišťuje podklady k posuzování zdravotního stavu v rozsahu vyplývajícím z přímo
použitelných předpisů Evropské unie a z mezinárodních smluv,
i) posuzuje zdravotní stav v rozsahu stanoveném tímto zákonem (§ 8 odst. 9).
Okresní správy sociálního zabezpečení
§6
(1) Okresní správy sociálního zabezpečení se zřizují pro obvody, které jsou shodné
s územními obvody okresů.
(2) Na území hlavního města Prahy vykonává působnost okresní správy sociálního
zabezpečení Pražská správa sociálního zabezpečení. Na území města Brna vykonává
působnost okresní správy sociálního zabezpečení Městská správa sociálního zabezpečení
Brno.
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(3) Okresní správy sociálního zabezpečení plní v rámci své působnosti úkoly
stanovené tímto zákonem, pokud není jinými obecně závaznými předpisy stanoveno, že tyto
úkoly plní jiný orgán.
(4) Okresní správy sociálního zabezpečení
a) rozhodují
1. ve sporných případech o vzniku a zániku důchodového pojištění,
3. ve sporu mezi občanem a jeho zaměstnavatelem o správnost zápisu v evidenčním listu
důchodového pojištění (dále jen "evidenční list"),
7. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně
záloh, o penále a o přirážce k pojistnému na sociální zabezpečení a o zřízení zástavního
práva v případě dluhu na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a na penále,
9. o odstranění tvrdostí, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení, pokud
jim bylo v jednotlivých případech svěřeno,
10. o pokutách za neplnění povinností zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně
činných (§ 120c) v sociálním zabezpečení,
11. o době a rozsahu péče muže o dítě ve věku do 4 let, jde-li o dobu péče o toto dítě po
31. prosinci 1995 do 30. června 2007, a o době a rozsahu péče o dítě ve věku do 18 let,
je-li dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, a péče osoby
pečující osobně o převážně nebo úplně bezmocnou osobu nebo částečně bezmocnou
osobu starší 80 let, jde-li o doby péče o tyto děti a bezmocné osoby po 31. prosinci 1995
do 31. prosince 2006,
12. o době a rozsahu péče osoby pečující osobně o osobu, která je podle zvláštního
právního předpisu52b) závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost)
nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), jde-li o dobu péče o
tuto osobu po 31. prosinci 2006, a o době a rozsahu péče osoby pečující osobně o osobu
mladší 10 let, která je podle zvláštního právního předpisu52b) závislá na pomoci jiné
osoby ve stupni I (lehká závislost),
13. o tom, zda osoba samostatně výdělečně činná pečuje o osobu mladší 10 let, která je
závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá
na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká
závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost), v největším rozsahu52c),
17. o započtení celého kalendářního roku do doby zaměstnání před 1. lednem 1976, jestliže
člen jednotného zemědělského družstva nepracoval stanovený počet pracovních dnů,
popřípadě jinak určený pracovní úvazek,
18. ve věcech osob zdravotně znevýhodněných,
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c) vrací zaměstnanci přeplatek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti,
d) doporučují v rámci kontrolní lékařské prohlídky (§ 8 odst. 3) zařazení na pracovní
rehabilitaci podle zákona o zaměstnanosti fyzické osoby, které přestaly být invalidními,
h) vedou potřebnou statistiku a účetní evidenci předepsanou v sociálním zabezpečení,
ch) vedou evidenci pro účely důchodového pojištění osob samostatně výdělečně činných a
občanů dobrovolně účastných důchodového pojištění,53) kteří si platí pojistné na důchodové
pojištění,
i) sepisují žádosti o dávky důchodového pojištění v případech stanovených tímto zákonem,
j) opatřují a předkládají České správě sociálního zabezpečení na její žádost podklady pro
rozhodnutí o dávkách důchodového pojištění a pro vymáhání neprávem vyplacených částek
dávek důchodového pojištění,
k) navrhují České správě sociálního zabezpečení zápočet dob pojištění a náhradních dob
pojištění ve sporných případech a zápočet doby vojenské služby v jiných než spojeneckých
armádách, kterou konali povinně občané v době nesvobody, včetně doby zajetí,
l) poskytují občanům a zaměstnavatelům odbornou pomoc ve věcech sociálního zabezpečení,
o) kontrolují plnění povinností občanů a zaměstnavatelů v sociálním zabezpečení a plnění
povinností plátců pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
q) posuzují zdravotní stav a pracovní schopnost občanů v rozsahu stanoveném tímto zákonem
(§ 8),
r) vybírají pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti včetně
záloh podle zvláštního zákona32) a vymáhají pohledávky ve věcech pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně pohledávek v těchto věcech
na základě mezinárodních smluv; přitom jsou oprávněny provádět správní výkon rozhodnutí,
s) vyrozumívají písemně ošetřujícího lékaře o tom, že občan, který je dočasně práce
neschopný, byl uznán invalidní na základě soudního řízení o žalobě,
t) vymáhají pohledávky na dávkách důchodového pojištění; přitom jsou oprávněny provádět
správní výkon rozhodnutí ve věcech důchodového pojištění,
u) mohou převzít plnění některých úkolů spojených s prováděním důchodového pojištění
zaměstnanců zaměstnavatelů, kteří neplní povinnosti při provádění důchodového pojištění,
v) vydávají na žádost osob samostatně výdělečně činných potvrzení o výši měsíčního
vyměřovacího základu pro stanovení záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek
na státní politiku zaměstnanosti pro účely posouzení nároku na dávky státní sociální podpory,
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y) navrhují živnostenskému úřadu zrušení živnostenského oprávnění podnikateli z důvodu
neplnění závazků podnikatele vůči státu.
§ 37
Vedení a předkládání záznamů
(1) Evidence, kterou zaměstnavatel vede o občanech pro účely důchodového pojištění,
musí obsahovat tyto údaje:
a) příjmení (včetně všech dřívějších příjmení), jméno, datum a místo narození, pohlaví, místo
trvalého pobytu, státní občanství, a byl-li občan účasten důchodového pojištění v cizině
a zaměstnavatel je jeho prvním zaměstnavatelem po skončení této účasti, též údaj o názvu
a adrese cizozemského nositele pojištění a o cizozemském čísle pojištění,
b) rodné číslo,
c) vznik a skončení pracovního poměru nebo jiného vztahu k zaměstnavateli, který zakládá
účast na důchodovém pojištění,
d) vyměřovací základ pojištěnce pro stanovení pojistného na důchodové pojištění za příslušná
rozhodná období podle zvláštního zákona,55)
e) dobu dočasné pracovní neschopnosti, s výjimkou dočasné pracovní neschopnosti, kterou si
občan přivodil úmyslně, a karantény, dobu, po kterou trvala potřeba ošetřování nebo péče
o dítě ve věku do 10 let nebo jiného člena domácnosti, nejde-li o osoby, které podle zákona
o nemocenském pojištění nemají nárok na ošetřovné, a skutečnost, zda pojištěnec v žádosti
o ošetřovné uvedl, že je osamělý, dobu, po kterou trvala podpůrčí doba u dávky otcovské
poporodní péče podle zákona o nemocenském pojištění a dobu před porodem, po kterou
nebyla vykonávána výdělečná činnost z důvodu těhotenství, nejdříve však od začátku osmého
týdne před očekávaným dnem porodu, do dne, který bezprostředně předchází dni porodu,
f) dobu pracovního volna bez náhrady příjmu a neomluvené nepřítomnosti v práci,
g) záznam, zda občan pobírá starobní důchod přiznaný podle § 31 zákona o důchodovém
pojištění, kdo jej vyplácí, datum vzniku nároku na tento důchod, popřípadě číslo rozhodnutí
o jeho přiznání, jde-li o poživatele důchodu vypláceného orgány ministerstev obrany, vnitra
a spravedlnosti,
h) jde-li o obchodní společnost za období před rokem 2014, seznam společníků a členů
statutárního orgánu a dozorčí rady této společnosti za jednotlivé kalendářní měsíce a přehled
kalendářních měsíců, za které tato společnost neodvedla pojistné na sociální zabezpečení
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, které byla povinna odvést; to platí obdobně pro
družstvo,
i) nepodléhá-li zaměstnanec nebo smluvní zaměstnanec pojištění podle zákona o důchodovém
pojištění, údaje o jeho pojištění v cizině,
j) dobu vojenské činné služby, nejde-li o vojáky z povolání.
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(2) Zaměstnavatel dále vede evidenci
a) o náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní
úraz (nemoc z povolání), které vyplácí, a vystavuje občanům potvrzení o době a důvodu
poskytování těchto náhrad a o výši těchto náhrad vyplacených v jednotlivých kalendářních
letech,
b) o zvláštním příspěvku horníkům, který vyplácela před rokem 1996, a vystavuje potvrzení
občanům o době poskytování příspěvku a o výši příspěvku vyplaceného v jednotlivých
kalendářních letech,
c) o dobách uvedených v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a), d) a e) zákona o důchodovém
pojištění, pokud tyto doby trvaly celý kalendářní měsíc, popřípadě jen po část kalendářního
měsíce, pokud pracovní poměr nebo jiný vztah k zaměstnavateli, který zakládá účast
na důchodovém pojištění, trval jen po část kalendářního měsíce, a v takovém kalendářním
měsíci byl zúčtován příjem, který se zahrnuje do vyměřovacího základu pro stanovení
pojistného na sociální zabezpečení, a o výši tohoto příjmu; zaměstnavatel vystavuje potvrzení
o těchto dobách a o výši tohoto příjmu na žádost občana za jednotlivé kalendářní roky.;
potvrzení podle písmen a) až c) je zaměstnavatel povinen vydat do 30 dnů ode dne
doručení žádosti o jeho vydání.
ČÁST PÁTÁ
Pokuty
§ 54
(1) Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených v § 12 písm. d), § 15 odst. 1
větě druhé, § 48 a § 48b může příslušná okresní správa sociálního zabezpečení uložit osobě
samostatně výdělečně činné pokutu až do výše 10 000 Kč za každé jednotlivé nesplnění nebo
porušení povinnosti.
(2) Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených v § 11 odst. 1, § 12 písm. d)
a § 15 odst. 1 větě druhé může příslušná okresní správa sociálního zabezpečení uložit
zaměstnavateli pokutu až do výše 20 000 Kč za každé jednotlivé nesplnění nebo porušení
povinnosti.
(3) Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených v § 16 odst. 1 až 3 může
příslušná okresní správa sociálního zabezpečení uložit poskytovateli zdravotních služeb
pokutu až do výše 20 000 Kč a při opětovném nesplnění nebo porušení povinností, za jejichž
nesplnění nebo porušení byla již pokuta uložena, pokutu až do výše 100 000 Kč.
(4) Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených v § 35a odst. 4, § 37 až 43
a § 83 odst. 2 tohoto zákona a čl. II bodu 1 zákona č. 424/2003 Sb., kterým se mění zákon
č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony, může příslušná okresní správa sociálního zabezpečení uložit
zaměstnavateli pokutu až do výše 100 000 Kč a při opětovném nesplnění nebo porušení
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povinností, za jejichž nesplnění nebo porušení byla již pokuta uložena, pokutu až do výše 500
000 Kč.
(5) Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených v § 35a odst. 6 a 7 může
příslušná okresní správa sociálního zabezpečení uložit držiteli dokladů pokutu až do výše 100
000 Kč a při opětovném nesplnění nebo porušení povinností, za jejichž nesplnění nebo
porušení byla již pokuta uložena, pokutu až do výše 500 000 Kč.
(6) Za nesplnění nebo porušení povinnosti stanovené v § 12 písm. e) může okresní
správa sociálního zabezpečení uložit občanu pokutu až do výše 10 000 Kč.
(7) Za nesplnění nebo porušení povinnosti stanovené v § 52 odst. 3 může příslušná
okresní správa sociálního zabezpečení uložit občanu dobrovolně účastnému důchodového
pojištění pokutu až do výše 10 000 Kč.
(8) Pokutu lze uložit do dvou let ode dne, kdy se příslušná okresní správa sociálního
zabezpečení dozvěděla o nesplnění nebo porušení povinnosti, nejpozději však do pěti let ode
dne, kdy k nesplnění nebo porušení povinnosti došlo. Pokutu nelze uložit, byla-li
zaměstnavateli za totéž nesplnění nebo porušení povinnosti uložena již pokuta nebo jiná
majetková sankce jiným orgánem podle jiných právních předpisů, nebo jde-li o orgán,
popřípadě útvar provádějící sociální zabezpečení příslušníků ozbrojených sil.
(9) Výnos z pokut ukládaných orgány sociálního zabezpečení podle tohoto zákona je
příjmem státního rozpočtu.
§ 54a
Pořádkové pokuty podle správního řádu mohou při činnosti podle tohoto zákona
a podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti60b) ukládat pouze orgány sociálního zabezpečení.
ČÁST PÁTÁ
Přestupky
§ 54
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) se bez vážného důvodu nedostaví na výzvu orgánu sociálního zabezpečení na
příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení nebo na místo určené touto správou
v určeném termínu podle § 12 písm. e),
b) nesdělí svému zaměstnavateli na jeho výzvu skutečnosti uvedené v § 51 odst. 2,
c) jako osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění na výzvu okresní správy
sociálního zabezpečení nesdělí ve stanovené lhůtě skutečnosti uvedené v § 52 odst. 3,
d) poruší jako přizvaná osoba povinnost mlčenlivosti podle § 121, nebo
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e) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 1 věty druhé, § 122 nebo 122a.
(2) Fyzická osoba se jako osoba samostatně výdělečně činná dopustí přestupku
tím, že
a) se bez vážného důvodu nedostaví na výzvu orgánu sociálního zabezpečení na
příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení nebo na místo určené touto správou
v určeném termínu podle § 12 písm. d),
b) nesplní ve stanovené lhůtě povinnost uloženou opatřením k nápravě vydaným podle
§ 15 odst. 1, nebo
c) neoznámí příslušné okresní správě sociálního zabezpečení ve stanovené lhůtě
nebo stanoveným způsobem skutečnosti uvedené v § 48.
(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zaměstnavatel
dopustí přestupku tím, že
a) neposkytne orgánu sociálního zabezpečení na jeho výzvu pomoc ve stanovené lhůtě
nebo nepodá bezplatné sdělení pro potřeby uvedené v § 11 odst. 1,
b) se bez vážného důvodu nedostaví na výzvu orgánu sociálního zabezpečení na
příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení nebo na místo určené touto správou
v určeném termínu podle § 12 písm. d),
c) nesplní ve stanovené lhůtě povinnost uloženou opatřením k nápravě vydaným podle §
15 odst. 1,
d) v rozporu s § 35a odst. 3 nepodá na výzvu orgánu sociálního zabezpečení ve stanovené
lhůtě a stanoveným způsobem hlášení nebo nepředloží záznam o skutečnostech
rozhodných pro nárok na dávku a jeho trvání nebo pro výši a výplatu dávky,
e) neprovádí úschovu dokladů uvedených v § 35a odst. 4 po předepsanou dobu,
f) nezajistí úschovu dokladů zaměstnavatele podle § 35a odst. 5,
g) nevede řádně evidenci údajů uvedených v § 36a odst. 2 a v § 37 odst. 1 až 3 nebo
nepředloží příslušnému orgánu sociálního zabezpečení stejnopis potvrzení podle § 37
odst. 3,
h) nevydá občanu na jeho žádost ve stanovené lhůtě ani po písemném upozornění
orgánu sociálního zabezpečení potvrzení podle § 37 odst. 2, 3 nebo 7 nebo podle § 40
nebo § 42,
i) nevede evidenci údajů uvedených v § 37 odst. 7 nebo tyto údaje nepředkládá ve lhůtě
stanovené v § 39a odst. 1 České správě sociálního zabezpečení podle § 39a odst. 6,
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j) nevede evidenční list důchodového pojištění podle § 38, nevyhotovuje jej stanoveným
způsobem nebo jej ve lhůtě stanovené v § 39 nepředkládá příslušnému orgánu sociálního
zabezpečení,
k) nevydá orgánu sociálního zabezpečení na jeho žádost ve stanovené lhůtě potvrzení
podle § 40, 42 nebo nesdělí písemně údaje podle § 83 odst. 2, nebo
l) nepodá příslušnému orgánu sociálního zabezpečení hlášení podle § 41 stanoveným
způsobem nebo ve stanovené lhůtě.
(4) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel dokladů
dopustí přestupku tím, že
a) nesplní na výzvu orgánu sociálního zabezpečení ve stanovené lhůtě povinnost týkající
se výpisu, opisu nebo kopie dokladů zaměstnavatele nebo potvrzení shody podle § 35a
odst. 6, nebo
b) v rozporu s § 35a odst. 7 nesplní oznamovací povinnost nebo na vlastní náklady
nezajistí uložení dokladů zaměstnavatele u jiného držitele dokladů.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel zdravotních
služeb dopustí přestupku tím, že
a) neprovede na žádost vyšetření zdravotního stavu podle § 16 odst. 1 písm. a) nebo je
neprovede ve lhůtě uvedené v § 16 odst. 3,
b) nezpracuje na žádost lékařské podklady podle § 16 odst. 1 písm. b) nebo je
nezpracuje ve lhůtě uvedené v § 16 odst. 3,
c) nesdělí na žádost informace podle § 16 odst. 2 písm. a) nebo je nesdělí ve lhůtě
uvedené v § 16 odst. 3,
d) neumožní na žádost nahlížení do zdravotnické dokumentace nebo nezapůjčí
zdravotnickou dokumentaci podle § 16 odst. 2 písm. b) nebo tak neučiní ve lhůtě
uvedené v § 16 odst. 3,
e) neposkytne poživateli důchodu součinnost podle § 116d odst. 2,
f) nepřevezme po dobu hospitalizace poživatele důchodu vyplacený důchod nebo jej
nepředá poživateli bezprostředně po jeho obdržení podle § 116d odst. 3 písm. a),
g) neuloží přijatý důchod nebo jeho část podle § 116d odst. 3 písm. b),
h) nevyúčtuje písemně částky přijatého důchodu na žádost poživatele důchodu podle
§ 116d odst. 3 písm. c), nebo
i) neoznámí provozovně držitele poštovní licence ve stanovené lhůtě ukončení pobytu
poživatele důchodu ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče nebo jí neprodleně nevrátí
částky důchodu přijaté po úmrtí poživatele důchodu podle § 116d odst. 3 písm. d).
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(6) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c) nebo odstavce 2,
b) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. a), d), h), k) nebo l), odstavce 4
písm. a) nebo odstavce 5 písm. e) až i),
c) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), odstavce 3 písm. b) a c) nebo
odstavce 5 písm. a) až d),
d) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e), nebo
e) 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. e) až g), i) a j) nebo odstavce 4
písm. b).
§ 54a
(1) Promlčecí doba činí 3 roky; jde-li o přestupek, za který je stanovena pokuta,
jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, činí promlčecí doba 5 let. Byla-li promlčecí
doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 5 let od jeho spáchání;
jde-li o přestupek, za který je stanovena pokuta, jejíž horní hranice je alespoň 100 000
Kč, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 7 let od jeho spáchání.
(2) Přestupky podle tohoto zákona projednávají v oborech své působnosti okresní
správy sociálního zabezpečení uvedené v § 3 odst. 2 písm. c) až f).
(3) Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení v řízení o přestupku
se řídí
a) podle § 7 písm. c) a d), jde-li o přestupek spáchaný zaměstnavatelem,
b) podle § 7 písm. e), jde-li o přestupek spáchaný osobou samostatně výdělečně činnou
v souvislosti s výkonem samostatné výdělečné činnosti,
c) podle § 7 písm. h), jde-li o přestupek spáchaný držitelem dokladů,
d) podle § 7 písm. b), jde-li o přestupek spáchaný fyzickou osobou,
e) sídlem poskytovatele zdravotních služeb, jde-li o přestupek spáchaný poskytovatelem
zdravotních služeb.
(4) Správní orgán, aniž zahájí řízení, věc usnesením odloží též tehdy, jestliže již
samotné zjištění skutku a upozornění osoby podezřelé ze spáchání přestupku postačí
k její nápravě, nebo je-li ze zjištěných skutečností zjevné, že škodlivý následek
způsobený činem byl osobou podezřelou ze spáchání přestupku v mezidobí již napraven
a samo odstranění tohoto následku vedlo k nápravě této osoby.
(5) Účastníkem řízení o přestupku není poškozený.
(6) Pokutu vybírá a vymáhá orgán sociálního zabezpečení, který ji uložil.
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§ 104a
Předmět řízení
Předmětem řízení je rozhodování o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti (dále jen "pojistné") ve sporných případech a v případech
stanovených zvláštním zákonem,72) o zálohách na pojistné ve sporných případech
a v případech stanovených zvláštním zákonem,42) o penále, o placení dlužného pojistného
a penále ve splátkách,51) o přirážce k pojistnému na sociální zabezpečení a o pokutách
o přestupcích a rozhodování o zřízení zástavního práva v případě dluhu na pojistném nebo
penále.
§ 104b
Místní příslušnost
(1) Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení se řídí místem útvaru
zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd, popřípadě sídlem zaměstnavatele, pokud
není dále stanoveno jinak. Je-li zaměstnavatelem fyzická osoba, řídí se místní příslušnost
okresní správy sociálního zabezpečení místem trvalého pobytu fyzické osoby.
(2) Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení se řídí
a) sídlem zaměstnavatele nebo sídlem nižší složky zaměstnavatele, jestliže se řízení týká této
nižší složky, pokud je předmětem řízení rozhodování o přirážce k pojistnému na sociální
zabezpečení,
b) místem trvalého pobytu osoby samostatně výdělečně činné, pokud je předmětem řízení
rozhodování o pojistném osoby samostatně výdělečně činné, o penále a o pokutě pro osobu
samostatně výdělečně činnou o přestupku osoby samostatně výdělečně činné, popřípadě,
jde-li o cizince, místem hlášeného pobytu9a) v České republice, a nemá-li osoba samostatně
výdělečně činná hlášený ani trvalý pobyt v České republice a její místo trvalého pobytu je
v cizině, místem výkonu samostatné výdělečné činnosti na území České republiky; je-li
několik míst výkonu samostatné výdělečné činnosti, je místně příslušná okresní správa
sociálního zabezpečení, v jejímž obvodu podle prohlášení fyzické osoby převažuje výkon
samostatné výdělečné činnosti,
c) místní příslušností okresní správy sociálního zabezpečení pro provádění
nemocenského pojištění delegované rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení podle
§ 83 odst. 6 zákona o nemocenském pojištění.
§ 109
Pokud tento zákon nestanoví jinak, jsou k rozhodování v prvním stupni příslušné
okresní správy sociálního zabezpečení. Okresní správy sociálního zabezpečení jsou příslušné
k rozhodování v prvním stupni též ve sporech o vznik účasti na důchodovém pojištění.
§ 121
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(1) Osoby přizvané k jednání posudkových komisí ministerstva a lékařů okresních
správ sociálního zabezpečení jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se
v souvislosti s tímto jednáním dozvěděly.
(2) Osobám uvedeným v odstavci 1, které poruší povinnost mlčenlivosti podle
odstavce 1, lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč. O pokutě rozhoduje orgán, u něhož se
jednání konalo.
§ 121
Fyzické osoby přizvané k jednání posudkových komisí ministerstva, jde-li
o posuzování podle § 4 odst. 2, nebo k jednání České správy sociálního zabezpečení, jdeli o posuzování podle § 8 odst. 9 věty první a druhé, anebo k jednání okresních správ
sociálního zabezpečení, jde-li o posuzování podle § 8 odst. 1, jsou povinny zachovávat
mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti s tímto jednáním dozvěděly.
§ 122
(1) Zaměstnanci zaměstnavatelů jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech,
se kterými se seznámili při plnění úkolů v oblasti sociálního zabezpečení nebo v souvislosti
s nimi. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního vztahu. Povinnosti mlčenlivosti může
zbavit ten, v jehož zájmu má tuto povinnost.
(2) Fyzickým osobám, které byly zaměstnanci zaměstnavatelů a porušily povinnost
uvedenou v odstavci 1 větě druhé, lze uložit pokutu až do výše 250 000 Kč. O pokutě
rozhoduje okresní správa sociálního zabezpečení, která porušení povinnosti zjistila nebo se
o něm dozvěděla; jde-li však o fyzické osoby, které byly zaměstnanci orgánů uvedených
v § 9, rozhodují o pokutě tyto orgány.
§ 122a
(1) Fyzické osoby, které byly jakkoliv zúčastněny na řízení ve věcech důchodového
pojištění a pojistného (část šestá), jsou povinny zachovávat mlčenlivost o tom, co se při
takovém řízení nebo v souvislosti s ním dozvěděli. Povinnosti mlčenlivosti je může zbavit ten,
v jehož zájmu mají tuto povinnost.
(2) Fyzickým osobám uvedeným v odstavci 1, které nejsou účastníky řízení ani
zaměstnanci orgánu sociálního zabezpečení a poruší povinnost mlčenlivosti podle odstavce 1,
lze uložit pokutu až do výše 250 000 Kč. O pokutě rozhoduje orgán sociálního zabezpečení,
u něhož se toto řízení konalo.

___________________________
9a)

§ 93 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
32)
Zákon č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
42)
§ 14 odst. 4 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 160/1993 Sb.
51)
§ 20a zákona ČNR č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 241/1994 Sb.
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52)

§ 5 odst. 1 písm. r) a s), odst. 3 věta druhá a odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb.
§ 8 zákona č. 108/2006 Sb.
52c)
§ 9 odst. 8 věta třetí zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 152/2007 Sb.
53)
§ 6 zákona č. 155/1995 Sb.
54a)
Zákon č. 435/2004 Sb.
55)
§ 6 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 241/1994 Sb. a zákona č. 160/1995
Sb.
56)
§ 11 odst. 3 písm. b) a § 16 odst. 6 zákona č. 155/1995 Sb.
55)
§ 6 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 241/1994 Sb. a zákona č. 160/1995
Sb.
56)
§ 11 odst. 3 písm. b) a § 16 odst. 6 zákona č. 155/1995 Sb.
72)
§ 22b odst. 1 a 3 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 306/1997 Sb.
52b)

Část dvacátá druhá
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb. a zákona
č. 100/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 28
Sankce za poškozování životního prostředí
(1) Orgány pro životní prostředí uloží pokutu
a) až do výše 1 000 000 Kčs právnické nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která při
své činnosti porušením právních předpisů způsobí ekologickou újmu,
b) až do výše 500 000 Kčs právnické nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která
neučiní opatření k nápravě nebo neupozorní orgán státní správy (§ 19).,
(2) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy orgán pro životní prostředí zjistil
porušení povinnosti, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.
(3) Uložením pokuty nejsou dotčeny obecné předpisy o náhradě škody.
§ 28
Přestupky
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) při své činnosti porušením právních předpisů způsobí ekologickou újmu, nebo
b) neučiní opatření k nápravě nebo neupozorní orgán státní správy podle § 19.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a),
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b).
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(3) Přestupky projednávají orgány pro životní prostředí.

Část dvacátá třetí
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb.,
zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb.,
zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998
Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona
č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb.,
zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006
Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb.,
zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008
Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 287/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb.,
zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011
Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb.,
zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 227/2013
Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb. zákona
č. 219/2015 Sb., zákona č. 220/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb.
a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 34
(1) Při přetrvávání závažných nedostatků v činnosti banky nebo pobočky zahraniční
banky z jiného než členského státu, anebo při úpadku banky nebo pobočky banky z jiného než
členského státu, Česká národní banka licenci odejme.
(2) Licence může být dále odňata, jestliže
a) banka nebo pobočka banky z jiného než členského státu nezahájila činnost do 12 měsíců
ode dne udělení licence nebo jestliže po dobu 6 měsíců nepřijímá vklady od veřejnosti nebo
neposkytuje úvěry,
b) v činnosti banky byl zjištěn nedostatek v činnosti, který by současně mohl naplnit znaky
správního deliktu přestupku podle § 36e odst. 2 písm. a), d), f), g), h), i), j), k), m), n), o)
nebo § 36e odst. 3 písm. c) a zahraniční banka se sídlem v jiném než členském státě
vykonávající činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky se dopustila
správního deliktu přestupku podle § 36h odst. 1 písm. d) nebo § 36h odst. 2 písm. b), d) a e),
c) žadatel v žádosti o licenci uvedl nepravdivé údaje nebo zamlčel podstatné údaje nezbytné
pro posouzení žádosti o udělení licence,
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d) přetrvávají závažné nedostatky v činnosti zahraniční banky se sídlem na jiném území než
území členského státu, která vykonává na území České republiky bankovní činnosti
prostřednictvím své pobočky, nebo došlo k jejímu úpadku,
e) proti bance bylo vydáno pravomocné rozhodnutí pro závažné porušení zákona upravujícího
opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nebo
f) banka nesplňuje požadavky stanovené v části třetí, čtvrté nebo šesté nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, § 26 odst. 2 písm. a) bodě 1 nebo v § 26 odst. 2
písm. c).
ČÁST DVANÁCTÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
Přestupky fyzických osob
§ 36a
…
Správní delikty Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob
§ 36c
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) přijme vklad v rozporu s § 2,
b) neoprávněně použije označení „banka“ nebo „spořitelna“, jeho překlady nebo označení od
něj odvozená v obchodní firmě,
c) zahájí činnost, ke které je třeba licence podle tohoto zákona, bez této licence,
d) nabude nebo zvýší kvalifikovanou účast na bance anebo ovládne banku bez předchozího
souhlasu České národní banky podle § 20 odst. 3,
e) nesplní informační povinnost podle § 20 odst. 11,
f) jako osoba jednající ve shodě
1. nabude nebo zvýší kvalifikovanou účast na bance anebo ovládne banku bez předchozího
souhlasu České národní banky podle § 20 odst. 3, nebo
2. nesplní informační povinnost podle § 20 odst. 15,

79

g) v žádosti o souhlas podle tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího obezřetnostní požadavky uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí podstatné údaje
nezbytné pro posouzení této žádosti, nebo
h) neposkytne součinnost oceňovateli podle § 29b odst. 5.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba podléhající dohledu České
národní banky se dopustí správního deliktu přestupku tím, že nesplní některou z povinností
stanovenou kontrolním řádem.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba zahrnutá do konsolidačního
celku se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nesdělí České národní bance informace potřebné pro provádění dohledu na
konsolidovaném základě nebo sdělí informace nepravdivé, zkreslené, zamlčí podstatné
informace nebo nedodrží lhůtu pro jejich předložení,
b) nevytvoří odpovídající kontrolní mechanismy zajišťující správnost poskytovaných
informací pro účely bankovního dohledu na konsolidovaném základě.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba, která má být jmenována
oceňovatelem, a oceňovatel se dopustí správního deliktu přestupku tím, že neupozorní
Českou národní banku na skutečnosti podle § 29c odst. 4.
(5) Oceňovatel se dopustí správního deliktu přestupku tím, že zpracuje ocenění
v rozporu s požadavky stanovenými v § 29b.
(6) Odvolaný oceňovatel se dopustí správního deliktu přestupku tím, že neposkytne
součinnost oceňovateli podle § 29c odst. 7.
(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako žadatel o licenci se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že v žádosti uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí podstatné
údaje nezbytné pro posouzení žádosti.
(8) Právnická osoba jako osoba, které zanikla licence, se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že přijme vklad, poskytne úvěr nebo uskuteční jiné činnosti po dni zániku
licence.
(9) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2,
b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. g) a odstavce 4,
c) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b), h), odstavce 3,
odstavce 5, odstavce 6 nebo odstavce 7,
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d) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o správní delikt přestupek podle
odstavce 1 písm. a), c) až f) a spáchala-li ho podnikající fyzická osoba; není-li možné výši
neoprávněného prospěchu zjistit, uloží se pokuta lze uložit pokutu do 130 000 000 Kč,
e) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o správní delikt přestupek podle
odstavce 1 písm. a), c) až f) nebo odstavce 8 a spáchala-li ho právnická osoba; není-li možné
výši neoprávněného prospěchu zjistit, uloží se pokuta lze uložit pokutu do výše 10 % čistého
ročního obratu dosaženého právnickou osobou za bezprostředně předcházející účetní období,
který zahrnuje položky uvedené v čl. 316 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 575/2013,
f) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o správní delikt přestupek podle
odstavce 1 písm. a), c) až f) nebo odstavce 8 a spáchala-li ho ovládaná osoba; není-li možné
výši neoprávněného prospěchu zjistit, uloží se pokuta lze uložit pokutu do výše 10 % čistého
ročního obratu vyplývajícího z konsolidované účetní závěrky ovládající osoby za
bezprostředně předcházející účetní období.
§ 36d
(1) Finanční holdingová osoba, smíšená finanční holdingová osoba nebo smíšená
holdingová osoba se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nezajistí, aby její statutární orgán, člen jejího statutárního orgánu, člen její správní rady
nebo člen její dozorčí rady splňoval požadavky podle § 26g odst. 5, nebo
b) v rozporu s § 26g odst. 6 předem neinformuje Českou národní banku o navrhovaných
změnách osob ve vedení nebo jí nepředloží požadované podklady.
(2) Platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce
elektronických peněz nebo vydavatel elektronických peněz malého rozsahu, na jejichž účtu
jsou evidovány peněžní prostředky, které jim uživatelé platebních služeb svěřili k provedení
platební transakce13) nebo proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze, se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že nesdělí uživateli platebních služeb nebo držiteli
elektronických peněz na jeho žádost informace podle § 41f odst. 10.
(3) Obchodník s cennými papíry, na jehož účtu jsou evidovány peněžní prostředky
tvořící majetek zákazníka podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu nebo
platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických
peněz nebo vydavatel elektronických peněz malého rozsahu, na jejichž účtu jsou evidovány
peněžní prostředky, které jim uživatelé platebních služeb svěřili k provedení platební
transakce13), nebo proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze, se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že
a) nesplní oznamovací povinnost vůči bance nebo pobočce zahraniční banky podle § 41f
odst. 7, nebo
b) nevede evidenci údajů podle § 41c odst. 3.
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(4) Oprávněná finanční instituce se sídlem v České republice se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že
a) založí pobočku na území hostitelského státu v rozporu s § 5f,
b) neoznámí České národní bance změny v údajích uvedených v § 5f a § 5g odst. 1, nebo
c) uskuteční na území hostitelského státu činnosti uvedené v § 5d bez zřízení pobočky a bez
oznámení zamýšlené činnosti před zahájením výkonu kterékoliv z nich České národní bance
podle § 5i.
(5) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b),
odstavce 2 nebo 3,
b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 4.

Správní delikty Přestupky banky
§ 36e
(1) Banka se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) uskuteční činnost v rozporu s licencí,
b) zřídí pobočku na území hostitelského státu v rozporu s § 5f,
c) začne vykonávat činnosti na území hostitelského státu v rozporu s postupem podle § 5h
odst. 2,
d) neoznámí České národní bance změny v údajích uvedených v § 5f a § 5g odst. 1,
e) uskuteční na území hostitelského státu činnosti uvedené v § 5d bez zřízení pobočky a bez
oznámení zamýšlené činnosti před zahájením výkonu kterékoliv z nich České národní bance
podle § 5i,
f) nesplní některou z povinností podle § 8 odst. 3,
g) neuloží ověřené kopie stanov nebo jejich změny u České národní banky podle § 9 odst. 3,
h) nesplní některou z informačních povinností podle § 11 odst. 1 až 4,
i) nevede agendu každé smlouvy uzavírané s klientem podle § 11 odst. 8,
j) nezavede účinný postup pro vyřizování stížností klientů, nebo o tomto postupu neinformuje,
k) neuveřejní údaje podle části osmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 575/2013,
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l) nezavede vnitřní postupy a zásady podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího obezřetnostní požadavky,
m) v rozporu s § 12 odst. 1 provede obchod způsobem, který poškozuje zájmy jejích
vkladatelů z hlediska návratnosti jejich vkladů, nebo ohrožuje bezpečnost a stabilitu banky,
nebo
n) v rozporu s § 12 odst. 2 uzavře smlouvu za podmínek, které jsou pro ni nápadně
nevýhodné.
(2) Banka se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) její řídicí a kontrolní systém nesplňuje všechny požadavky stanovené tímto zákonem,
právním předpisem jej provádějícím, rozhodnutím vydaným podle § 8b, přímo použitelným
předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky, nařízením nebo rozhodnutím
Evropské komise,
b) neposkytne právnické osobě nebo fyzické osobě v souvislosti s jejím podnikáním bez
zbytečného odkladu písemné vysvětlení jejího úvěrového hodnocení podle čl. 431 odst. 4
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
c) nedodrží pravidla pro stanovení kapitálu, určení jednotlivých kapitálových požadavků
a podmínky pro užívání základních a interních přístupů pro výpočet kapitálových požadavků
podle části druhé a třetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a opatření
obecné povahy České národní banky podle § 20d,
d) nesdělí České národní bance údaje, nebo sdělí neúplné nebo nesprávné údaje podle čl. 99
odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí
Evropské komise,
e) použije nebo změní interní přístup pro výpočet kapitálového požadavku bez předchozího
souhlasu České národní banky nebo jiného orgánu dohledu členského státu, nebo tento přístup
používá v rozporu se závaznými podmínkami stanovenými v tomto souhlasu podle čl. 143
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské
komise,
f) nesdělí České národní bance údaje, nebo sdělí neúplné nebo nesprávné údaje
o kapitálových požadavcích stanovené v čl. 101 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise,
g) se vystaví úvěrovému riziku sekuritizované pozice,
h) se vystaví expozici přesahující limity stanovené v čl. 395 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 575/2013 a opatření obecné povahy České národní banky podle § 20d,
i) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní
požadavky nesdělí České národní bance údaje nebo sdělí nesprávné anebo neúplné údaje o
1. velkých expozicích,
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2. pákovém poměru,
3. likviditě,
j) neudržuje opakovaně nebo po delší dobu likvidní prostředky podle čl. 412 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
k) nezpřístupní informace v rozsahu a způsobem stanoveným čl. 431 odst. 1 až 3 nebo čl. 451
odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízením nebo
rozhodnutím Evropské komise nebo tyto informace zpřístupní s neúplnými nebo nesprávnými
údaji,
l) rozdělí část zisku po zdanění v rozporu s tímto zákonem,
m) nesplní informační povinnosti podle § 20 odst. 18,
n) poskytne plnění držitelům investičních nástrojů zahrnutých v kapitálu banky v rozporu
s čl. 28, 51 nebo 63 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nebo
o) umožní osobě, která nesplňuje požadavky tohoto zákona na člena statutárního orgánu,
správní rady nebo dozorčí rady banky, stát se nebo zůstat členem tohoto orgánu.
(3) Banka se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nepřijme, neuplatňuje nebo pravidelně neprověřuje strategie a postupy podle § 12c,
b) nesplní některou z informačních povinností podle § 16 odst. 2, § 16a nebo § 24 anebo části
osmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
c) neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu nabytí kvalifikované účasti nebo
neprokáže splnění podle čl. 89 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
nebo
d) neprokáže splnění podmínek podle § 17 odst. 1.
(4) Banka se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 20a odst. 3 až 5 nepředloží výpis všech akcionářů nebo připustí účast osoby
označené Českou národní bankou na valné hromadě anebo koná valnou hromadu bez
písemného vyjádření České národní banky,
b) neprovede opravné zúčtování podle § 20c odst. 1,
c) poruší povinnost evidovat v rámci účetnictví odděleně obchody na účet klienta a obchody
na účet banky,
d) poruší povinnost uschovávat doklady o uskutečněných obchodech po dobu 10 let,
e) nezajistí, aby auditor provedl
1. ověření účetní závěrky banky podle § 22 odst. 1 písm. a),
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2. ověření řídicího a kontrolního systému banky podle § 22 odst. 1 písm. b),
3. vypracování zpráv o ověření účetní závěrky a řídicího a kontrolního systému podle § 22
odst. 1 písm. c),
4. ověření uveřejňovaných údajů podle čl. 431 až 455 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 575/2013,
f) neoznámí vybraného auditora České národní bance podle § 22 odst. 4,
g) nezajistí, aby ověření skutečnosti uvedené v § 22 odst. 1 provedl auditor, který není osobou
uvedenou v § 19 odst. 1,
h) nezveřejní výroční zprávu nebo konsolidovanou výroční zprávu podle § 23 odst. 1,
i) nepředloží výroční zprávu nebo konsolidovanou výroční zprávu v předepsané lhůtě České
národní bance,
j) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě podle § 26 nebo § 26a, nebo
k) neudržuje kapitálový poměr minimálně ve výši stanovené v rozhodnutí vydaném na
základě § 26k odst. 7.
(5) Banka se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v žádosti o souhlas podle tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího obezřetnostní požadavky uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí podstatné údaje
nezbytné pro posouzení této žádosti,
b) poruší povinnost zpracovávat údaje o klientech podle § 37 odst. 2,
c) nepodá na písemné vyžádání zprávu o záležitostech týkajících se klienta, které jsou
předmětem bankovního tajemství, subjektům uvedeným v § 38 odst. 3, 4 a 6,
d) nepodá zprávu o záležitostech klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství,
v souvislosti se svým podnikáním na území jiného státu, pokud je to nutné ke splnění
povinnosti uložené právním řádem státu, na jehož území podniká,
e) neposkytne klientovi výpis informací, které jsou o něm vedeny v registru podle § 38a
odst. 2,
f) neúčastní se systému pojištění pohledávek z vkladů nebo nepřispívá v rozsahu stanoveném
tímto zákonem do Fondu,
g) nevede identifikaci vkladatele podle § 41c odst. 3 nebo 4,
h) neposkytne údaje Garančnímu systému a informaci o vkladech podle § 41c odst. 10, § 41d
odst. 4 a 5, § 41f odst. 3, § 41g odst. 5 nebo § 41n,
i) neposkytne součinnost Garančnímu systému podle § 41eb odst. 3,
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j) použije údaje, které získala od osob uvedených v § 41f odst. 7 a 8 v rozporu s § 41f odst. 9,
nebo
k) využije v reklamě rozdílů pojištění pohledávek z vkladů mezi členskými státy.
(6) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b) až e), h) nebo
i),
b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. f), g), j) až n),
c) 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 3
písm. a), b), d), odstavce 4 nebo odstavce 5,
d) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o správní delikt přestupek podle
odstavce 2 nebo odstavce 3 písm. c) a spáchala-li ho právnická osoba; není-li možné výši
neoprávněného prospěchu zjistit, uloží se pokuta lze uložit pokutu do výše 10 % čistého
ročního obratu dosaženého bankou za bezprostředně předcházející účetní období, který
zahrnuje položky uvedené v čl. 316 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 575/2013,
e) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o správní delikt přestupek podle
odstavce 2 nebo odstavce 3 písm. c) a spáchala-li ho ovládaná banka; není-li možné výši
neoprávněného prospěchu zjistit, uloží se pokuta lze uložit pokutu do výše 10% čistého
ročního obratu vyplývajícího z konsolidované účetní závěrky ovládající osoby za
bezprostředně předcházející účetní období.
§ 36f
(1) Banka, která má na základě § 8b odst. 4 povinnost zavést a udržovat řídicí
a kontrolní systém na konsolidovaném základě, se dopustí správního deliktu přestupku tím,
že nezajistí, aby organizační uspořádání a jiné mechanismy uvedené v § 8b odst. 1
a používané členy konsolidačního celku byly vzájemně souladné a propojené a vyplývaly
z nich veškeré informace potřebné pro účely rozhodovacích procesů v rámci konsolidačního
celku a pro účely výkonu dohledu.
(2) Banka, která má významné postavení na finančním trhu České republiky, se
dopustí správního deliktu přestupku tím, že neuveřejní údaje podle části osmé nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
(3) Tuzemská ovládající banka nebo odpovědná banka ve skupině finanční holdingové
osoby anebo odpovědná banka ve skupině zahraniční ovládající banky se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že
a) neoznámí České národní bance auditory, kteří budou provádět audit osob zahrnutých
v konsolidačním celku podléhajícímu bankovnímu dohledu České národní banky podle § 26g
odst. 2, nebo
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b) nezajistí audit informací podle § 26g odst. 3.
(4) Banka se dopustí správního deliktu přestupku tím, že poruší povinnost podle
§ 26g odst. 4 sledovat své operace se členy stejného konsolidačního celku nebo řídit rizika
s nimi spojená anebo je podrobit odpovídajícím mechanismům vnitřní kontroly.
(5) Ovládající banka, odpovědná banka ve skupině finanční holdingové osoby,
odpovědná banka ve skupině zahraniční ovládající banky, banka ve skupině smíšené
holdingové osoby a odpovědná banka ovládaná smíšenou finanční holdingovou osobou, které
jsou členy konsolidačního celku podléhajícího bankovnímu dohledu České národní banky, se
dopustí správního deliktu přestupku tím, že nesplní některou z povinností na
konsolidovaném základě podle § 26f odst. 1 nebo čl. 11 a 13 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 575/2013.
(6) Za správní delikt podle odstavců 1 až 5 se uloží pokuta do 50 000 000 Kč.
(6) Za přestupek podle odstavců 1 až 5 lze uložit pokutu do 50 000 000 Kč.
§ 36g
Správní delikty Přestupky zahraniční banky se sídlem v členském státě
(1) Zahraniční banka se sídlem v členském státě, která vykonává na území České
republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) uskuteční na území České republiky bankovní činnosti v rozporu s § 5c až 5m,
b) neuloží u České národní banky výpis z obchodního rejstříku nebo jeho změny,
c) nesplní některou z informačních povinností podle § 11 odst. 1 až 4,
d) v rozporu s § 11 odst. 9 nezavede účinný postup pro vyřizování stížností klientů nebo
o tomto postupu neinformuje,
e) poruší povinnost evidovat v rámci účetnictví odděleně obchody na účet klienta a obchody
na účet zahraniční banky,
f) poruší povinnost uschovávat doklady o uskutečněných obchodech po dobu 10 let,
g) nesplní některou z informačních povinností podle § 24,
h) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 26 odst. 1,
i) nezpracuje údaje o klientech podle § 37 odst. 2,
j) porušila povinnost zachovávat bankovní tajemství podle § 37 odst. 2,
k) nepodá osobám pověřeným výkonem bankovního dohledu zprávu o všech záležitostech,
které jsou předmětem bankovního tajemství,
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l) nepodá na písemné vyžádání zprávu o záležitostech týkajících se klienta, které jsou
předmětem bankovního tajemství, subjektům uvedeným v § 38 odst. 3, 4 a 6, nebo
m) využije v reklamě rozdílů pojištění pohledávek z vkladů mezi členskými státy.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b),
b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. c) až g),
c) 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), h) až m).
§ 36h
Správní delikty Přestupky zahraniční banky se sídlem v jiném než členském státě
(1) Zahraniční banka se sídlem v jiném než členském státě, která vykonává na území
České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) uskuteční bankovní činnosti na území České republiky bez licence udělené podle § 5,
b) uskuteční bankovní činnosti v rozporu s licencí,
c) přijímá vklady, poskytuje úvěry nebo vykonává další činnosti po dni zániku licence,
d) nedisponuje řídicím a kontrolním systémem podle § 8b odst. 1 a 2,
e) neuloží u České národní banky výpis z obchodního rejstříku nebo jeho změny,
f) neuveřejní informace podle § 11,
g) neposkytne právnické osobě nebo fyzické osobě v souvislosti s jejím podnikáním bez
zbytečného odkladu písemné vysvětlení jejího úvěrového hodnocení podle § 11 odst. 7,
h) nevede agendu každé smlouvy uzavírané s klientem podle § 11 odst. 8,
i) v rozporu s § 11 odst. 9 nezavede účinný postup pro vyřizování stížností klientů nebo
o tomto postupu neinformuje,
j) nezavede vnitřní postupy a zásady podle § 11a odst. 7,
k) v rozporu s § 12 odst. 1 provede obchody způsobem, který poškozuje zájmy jejích
vkladatelů z hlediska návratnosti jejich vkladů, nebo ohrožuje bezpečnost a stabilitu
zahraniční banky, nebo
l) v rozporu s § 12 odst. 2 uzavře smlouvu za podmínek, které jsou pro ni nápadně nevýhodné.
(2) Zahraniční banka z jiného než členského státu, která vykonává na území České
republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
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a) neudržuje průběžně kapitálový poměr podle § 12a odst. 1,
b) v rozporu s § 24 odst. 2 nesdělí České národní bance údaje nebo poskytne neúplné anebo
nesprávné údaje,
c) použije nebo změní interní přístup pro výpočet kapitálového požadavku bez předchozího
souhlasu České národní banky podle § 12a odst. 3,
d) poruší některé z pravidel podle prováděcího právního předpisu vydaného k provedení § 13
odst. 1 a § 14 odst. 1, nebo
e) nedodržuje podmínky stanovené v § 13.
(3) Zahraniční banka z jiného než členského státu, která vykonává na území České
republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) nesplní některou z informačních povinností podle § 16b odst. 1,
b) provede s osobami uvedenými v § 19 odst. 1 obchody, které by vzhledem ke svému
charakteru, účelu nebo riziku, nebyly provedeny s ostatními klienty,
c) poruší povinnost evidovat v rámci účetnictví odděleně obchody na účet klienta a obchody
na účet zahraniční banky,
d) neuschová doklady o uskutečněných obchodech po dobu 10 let podle § 21 odst. 2,
e) nezajistí, aby auditor provedl
1. ověření účetní závěrky zahraniční banky,
2. ověření řídicího a kontrolního systému pobočky zahraniční banky,
3. vypracování zpráv o ověření účetní závěrky a řídicího a kontrolního systému,
f) neoznámí vybraného auditora České národní bance podle § 22 odst. 4,
g) nezajistí, aby ověření skutečnosti uvedené v § 22 odst. 1 provedl auditor, který není osobou
uvedenou v § 19 odst. 1,
h) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě podle § 26 odst. 1,
i) nezpracuje údaje o klientech podle § 37 odst. 2,
j) porušila povinnost zachovávat bankovní tajemství podle § 37 odst. 2,
k) nepodá osobám pověřeným výkonem bankovního dohledu zprávu o všech záležitostech,
které jsou předmětem bankovního tajemství,
l) nepodá na písemné vyžádání zprávu o záležitostech týkajících se klienta, které jsou
předmětem bankovního tajemství, subjektům uvedeným v § 38 odst. 3, 4 a 6,
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m) neúčastní se systému pojištění pohledávek z vkladů nebo nepřispívá v rozsahu stanoveném
tímto zákonem do Fondu,
n) neposkytne údaje Garančnímu systému a informaci o vkladech podle § 41c odst. 10, § 41d
odst. 4 a 5, § 41f odst. 3, § 41g odst. 5 nebo § 41n, nebo
o) neposkytne součinnost Garančnímu systému podle § 41eb odst. 3.
(4) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. e) až i),
b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 3 písm. l),
c) 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d), j) až l),
odstavce 2, odstavce 3 písm. a) až k), m), n) nebo o).
Společná ustanovení
§ 36i
(1) Zjistí-li Česká národní banka, že došlo k porušení právní povinnosti, za kterou lze
uložit sankci podle tohoto zákona (dále jen „protiprávní jednání“), zahájí řízení o uložení
sankce, pokud na základě posouzení zjištěného protiprávního jednání dospěje k závěru, že je
společensky škodlivé. Při posuzování společenské škodlivosti protiprávního jednání vychází
Česká národní banka zejména z povahy, závažnosti, doby trvání a následku protiprávního
jednání a případného postupu osoby podezřelé z protiprávního jednání při odstraňování jeho
následků. Není-li řízení o uložení sankce zahájeno, provede se o tom záznam do spisu a věc se
odloží. Rozhodnutí o odložení věci se nevydává.
(2) Od uložení sankce lze v rozhodnutí o správním deliktu upustit, jestliže k nápravě
pachatele postačí samotné projednání správního deliktu.
(3) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby protiprávnímu jednání zabránila.
(4) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán; popřípadě se přihlédne rovněž k
a) délce trvání protiprávního jednání,
b) finanční situaci právnické osoby,
c) významu neoprávněného prospěchu právnické osoby, pokud jej lze stanovit,
d) ztrátě třetích osob způsobené zjištěným protiprávním jednáním,
e) součinnosti této právnické osoby v řízení o správním deliktu,
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f) předchozím správním deliktům právnické osoby.
(5) Kritéria pro stanovení výše pokuty uvedená v odstavci 4 se použijí i při stanovení
výše pokuty uložené za spáchání přestupku fyzické osobě.
(6) Odpovědnost za správní delikt podle tohoto zákona zaniká, jestliže Česká národní
banka o něm nezahájila řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do
5 let ode dne, kdy byl spáchán.
(7) Přestupek fyzické osoby nelze projednat, jestliže Česká národní banka o něm
nezahájila řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do 5 let ode dne,
kdy byl spáchán.
(8) Na odpovědnost za správní delikt, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
§ 36j
(1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká národní banka.
(2) Výnos z pokut je příjmem státního rozpočtu.
(3) (2) Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné rozhodnutí
o udělené pokutě uloženém správním trestu způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) (3) Česká národní banka uveřejní rozhodnutí bez uvedení identifikačních údajů
o pokutované osobě, pokud by uveřejnění
a) bylo vůči dotčené fyzické osobě na základě předchozího posouzení shledáno jako zjevně
nepřiměřené,
b) ohrozilo stabilitu finančního trhu,
c) ohrozilo probíhající trestní řízení,
d) způsobilo dotčené osobě nepřiměřenou škodu.
(5) (4) Rozhodnutí podle odstavce 3 nebo 4 musí být uveřejněno nejméně po dobu 5
let. Osobní údaje dotčené fyzické osoby se uveřejní jen na dobu nezbytně nutnou v souladu se
zákonem upravujícím ochranu osobních údajů.
§ 38d
(1) Česká národní banka informuje Evropskou komisi o všech významných
skutečnostech získaných při jí prováděném výkonu bankovního dohledu důležitých pro řádný
výkon tohoto dohledu v rámci Evropské unie, zejména o
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a) počtu a povaze případů, kdy odmítla umožnit bance nebo finanční instituci splňující
podmínky podle § 5e odst. 1 se sídlem na území České republiky zřízení pobočky v jiném
členském státě nebo kdy použila vůči pobočce banky z členského státu postup podle § 26,
b) odňatých licencích,
c) finančních holdingových osobách a smíšených finančních holdingových osobách podle
čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
d) smlouvách podle § 26c odst. 8 a 9 a dohodách podle § 26e odst. 3,
e) použití postupu podle § 26 vůči pobočce banky z členského státu v případě, kdy věc
nesnese odkladu a je to nutné v zájmu vkladatelů,
f) použití postupu podle § 26bb vůči pobočce banky z členského státu,
g) licencích k výkonu bankovních činností prostřednictvím pobočky udělených zahraniční
bance, která má sídlo v jiném než členském státě,
h) složení kombinované kapitálové rezervy a dni, od kterého banky podléhají povinnosti
kombinovanou kapitálovou rezervu v tomto složení udržovat.
i) uznání zkrácení přechodného období pro proticyklickou kapitálovou rezervu zavedeného
jiným členským státem.
(2) Česká národní banka informuje Evropský orgán pro bankovnictví o všech
významných skutečnostech získaných při jí prováděném výkonu bankovního dohledu
důležitých pro řádný výkon tohoto dohledu v rámci Evropské unie, zejména o
a) počtu a povaze případů, kdy odmítla umožnit bance nebo finanční instituci splňující
podmínky podle § 5e odst. 1 se sídlem na území České republiky zřízení pobočky v jiném
členském státě nebo kdy použila vůči pobočce podle § 5a odst. 1 postup podle § 26,
b) udělených a odňatých licencích v informaci o udělené licenci vždy uvede, že pohledávky
z vkladů u banky jsou pojištěny u Garančního systému,
c) smlouvách podle § 26c odst. 8 a 9 a dohodách podle § 26e odst. 3,
d) údajích shromážděných za účelem srovnání systémů odměňování a postupů zavedených
ostatními bankami o
1. počtu osob, jejichž příjmy dosahují nejméně částky odpovídající 1 000 000 EUR,
v členění podle jejich pracovních povinností a oblastí činností banky,
2. hlavních složkách mezd, prémií, odměn založených na výkonnosti za delší časové
období a zvláštních penzijních výhod osob podle bodu 1,
e) finančních holdingových osobách a smíšených finančních holdingových osobách podle
čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
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f) licencích k výkonu bankovních činností prostřednictvím pobočky udělených zahraniční
bance, která má sídlo v jiném než členském státě,
g) podmínkách, které je nutno splnit pro vydání licence podle tohoto zákona,
h) majetkoprávních vztazích mezi členy konsolidačního celku, o organizační struktuře
a správě a řízení a o dalších významných skutečnostech týkajících se konsolidačního celku,
pokud Česká národní banka vykonává dohled na konsolidovaném základě,
i) názvech orgánů nebo osob, kterým smějí být sdělovány informace podle § 25a,
j) fungování procesu přezkumu a vyhodnocování podle § 25c,
k) metodice použité jako základ pro rozhodnutí podle § 25c odst. 3 až 5, § 25d odst. 2 a 3
a § 26 při procesu přezkumu a vyhodnocování podle § 25c,
l) případech, kdy použije § 25d odst. 1,
m) postupech přijatých podle § 26m odst. 1, 2, 4 a 5,
n) výsledcích přezkumu a vyhodnocování podle § 25c, jestliže výsledky naznačují hrozící
systémové riziko podle čl. 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze
strany banky; tyto informace poskytne Česká národní banka bez zbytečného odkladu,
o) údajích shromážděných za účelem srovnání trendů a postupů odměňování,
p) opatřeních přijatých podle § 8d písm. g),
q) povolení zastávat další funkci nevýkonného člena podle § 8 odst. 5,
r) údajích shromážděných podle § 8d písm. h),
s) údajích získaných od banky o rozhodnutí akcionářů, která se týkají odměňování,
t) opatřeních k nápravě uložených podle § 26 odst. 2 bodu 11, § 26 odst. 7 a pokutách
uložených za správní delikt přestupek podle § 36a odst. 1 písm. a) až e), § 36c odst. 1 písm.
a) až f), § 36e odst. 2 písm. a), d), f) až k), m), n) a o) a § 36e odst. 3 písm. c), včetně údajů
o odvolání proti rozhodnutí, kterým byly tyto sankce byla tato opatření nebo správní tresty
uloženy,
u) složení kombinované kapitálové rezervy a dni, od kterého banky podléhají povinnosti
kombinovanou kapitálovou rezervu v tomto složení udržovat,
v) uznání zkrácení přechodného období pro proticyklickou kapitálovou rezervu zavedeného
jiným členským státem.
(3) Česká národní banka informuje Evropský bankovní výbor o licencích k výkonu
bankovních činností prostřednictvím pobočky udělených zahraniční bance nebo finanční
instituci, která má sídlo v jiném než členském státě.
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(4) Na vyžádání Česká národní banka informuje Evropský orgán pro bankovnictví
o všech skutečnostech nezbytných k plnění jeho úkolů stanovených příslušnými předpisy
Evropské unie.
(5) Česká národní banka informuje Evropskou radu pro systémová rizika o
a) složení kombinované kapitálové rezervy a dni, od kterého banky podléhají povinnosti
kombinovanou kapitálovou rezervu v tomto složení udržovat,
b) uznání zkrácení přechodného období pro proticyklickou kapitálovou rezervu zavedeného
jiným členským státem,
c) zrušeno,
d) sazbě proticyklické kapitálové rezervy podle § 12o odst. 3 a údajích uvedených v § 12o
odst. 7.
(6) Česká národní banka informuje Evropský orgán pro pojišťovnictví
a zaměstnanecké penzijní pojištění31) o postupech přijatých podle § 26m odst. 1, 2, 4 a 5.
§ 38ha
Výměna informací při dohledu na konsolidovaném základě
(1) V rámci výkonu bankovního dohledu na konsolidovaném základě Česká národní
banka spolupracuje s orgány dohledu jiných členských států.
(2) Česká národní banka poskytuje na vyžádání orgánům dohledu jiných členských
států informace potřebné pro výkon jejich dohledu; z vlastního podnětu poskytuje Česká
národní banka orgánům dohledu jiných členských států zásadní informace, které mají
podstatný vliv na hodnocení finanční situace zahraniční banky nebo finanční instituce
v dotčeném členském státě, zejména informace o
a) majetkoprávních vztazích mezi členy konsolidačního celku, struktuře správy a řízení včetně
organizační struktury konsolidačního celku, přičemž zahrnuty jsou všechny regulované
i neregulované subjekty, neregulované ovládané osoby, významné pobočky a ovládající osoby
a orgány dohledu nad regulovanými subjekty v tomto konsolidačním celku,
b) postupech shromažďování informací od bank v konsolidačním celku a ověřování těchto
informací,
c) vývoji v bance nebo jiné osobě v konsolidačním celku, který může vážně ohrozit finanční
situaci banky v konsolidačním celku,
d) závažných sankcích správních trestech a opatřeních k nápravě mimořádného významu
uložených bance podle tohoto zákona, zejména požadavku na zvýšení kapitálu podle § 26
odst. 2 písm. a), a neudělení souhlasu s používáním interního přístupu nebo interního modelu
k výpočtu kapitálového požadavku nebo neudělení souhlasu se změnou používaného interního
přístupu nebo interního modelu,
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e) finančních holdingových osobách a smíšených finančních holdingových osobách podle
čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
(3) O informace potřebné k výkonu dohledu na konsolidovaném základě Česká
národní banka požádá orgán dohledu jiného členského státu vykonávající dohled nad osobou,
která je členem konsolidačního celku. Rovněž požádá orgán vykonávající dohled na
konsolidovaném základě nad evropskou ovládající bankou o informace týkající se přístupů
a metod používaných při plnění pravidel obezřetného podnikání.
(4) Česká národní banka může informovat Evropský orgán pro bankovnictví, pokud
orgán dohledu jiného členského státu odmítne žádost České národní banky o spolupráci,
zejména o poskytnutí informací, nebo neposkytne požadovanou informaci v přiměřené lhůtě,
nebo pokud orgán bankovního dohledu jiného členského státu neposkytne zásadní informaci
z vlastního podnětu32).
§ 38i
(1) Česká národní banka před
a) rozhodnutím podle § 16 odst. 1 a § 20 odst. 3,
b) uložením závažné sankce závažného správního trestu nebo opatření k nápravě
mimořádného významu bance, zejména požadavku na zvýšení kapitálu podle § 26 odst. 2
písm. a) bodu 1,
c) zamítnutím žádosti o udělení souhlasu s používáním interního přístupu nebo interního
modelu k výpočtu kapitálového požadavku podle čl. 301 odst. 2 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013
konzultuje tuto skutečnost s orgánem dohledu vykonávajícím dohled na konsolidovaném
základě nad konsolidačním celkem, jehož členem je dotčená banka, a s dalšími orgány
dohledu, kterých se tato skutečnost rovněž týká.
(2) Česká národní banka nemusí konzultovat skutečnosti podle odstavce 1, nesnese-li
věc odkladu nebo by taková konzultace mohla ohrozit účel rozhodnutí. V takovém případě
informuje uvedené orgány dohledu bez zbytečného odkladu.
____________________
13)

§ 19 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010
o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví
a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení
rozhodnutí Komise 2009/79/ES.
31)

32)

Čl. 50 a 117 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU.
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Část dvacátá čtvrtá
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb.,
zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/1997 Sb., zákona
č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb.,
zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004
Sb., zákona č. 168/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 387/2005 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 223/2009
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona
č. 349/2009 Sb., zákona č. 381/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb.,
zákona č. 175/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 39/2015
Sb. a zákona č. …/2016 Sb.,, s vyznačením navrhovaných změn:
§ 77
Působnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu, nejde-li
o zvláště chráněná území nebo jejich ochranná pásma,
a) vydávají závazná stanoviska k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení
významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce,
pokud se nejedná o registrovaný významný krajinný prvek podle § 6 odst. 1 a pokud se
zároveň nejedná o území evropsky významné lokality,
b) vydávají závazná stanoviska k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě
lesních cest a lesních melioračních systémů podle § 4 odst. 3,
c) vydávají opatření obecné povahy, pokud jde o blíže neurčený okruh osob, nebo rozhodují
o omezení nebo zákazu rušivé činnosti podle § 5 odst. 1, pokud se nejedná o zvláště chráněné
druhy,
d) rozhodují o zajištění či použití prostředků k zabránění nadměrnému úhynu rostlin
a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů podle § 5 odst. 3, pokud se
nejedná o zvláště chráněné druhy,
e) vydávají povolení k rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů
a k rozšiřování kříženců do krajiny podle § 5 odst. 4 a 5,
f) rozhodují o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků podle § 5b odst. 1,
g) ukládají provedení nezbytných zásahů včetně pokácení dřevin podle § 7 odst. 2,
h) přijímají oznámení o kácení dřevin a rozhodují o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení
dřevin podle § 8 odst. 2 a 4,
i) požadují údaje o paleontologických nálezech a žádají o umožnění přístupu
k paleontologickým nálezům podle § 11,
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j) vydávají souhlasy k umisťování a povolování staveb a k jiným činnostem, které by mohly
snížit nebo změnit krajinný ráz podle § 12 odst. 2,
k) rozhodují o vyhlášení přechodně chráněné plochy podle § 13 odst. 1,
l) mohou vyzvat k prokázání zákonného původu zvláště chráněných rostlin, zvláště
chráněných živočichů, ptáků nebo rostlin či živočichů chráněných podle mezinárodních
úmluv podle § 54 odst. 1 a vyzvat k prokázání totožnosti podle § 54 odst. 2,
m) v případě ptáků chráněných podle § 5a vydávají osvědčení podle § 54 odst. 4 až 11 o tom,
že se jedná o živočicha odchovaného v lidské péči, vedou evidenci vydaných osvědčení podle
§ 54 odst. 4 až 10, ověřují původ a vydávají rozhodnutí, kterým se stanoví výše nákladů v
případě potvrzení nezákonného původu živočicha odchovaného v lidské péči podle § 54 odst.
10,
n) v rozsahu své působnosti ukládají podmínky pro výkon činností, které by mohly způsobit
nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody nebo takové činnosti
zakazují podle § 66,
o) vykonávají státní dozor v ochraně přírody a krajiny podle § 85 odst. 1,
p) rozhodují o možnostech a podmínkách uvedení do původního stavu podle § 86 odst. 1,
ukládají provedení přiměřených náhradních opatření podle § 86 odst. 2 a ukládají pokuty za
projednávají přestupky podle § 87 a za správní delikty podle § 88,
q) uplatňují stanoviska k územním plánům a regulačním plánům z hlediska své přenesené
působnosti a dále z hlediska přenesené působnosti obecních úřadů a pověřených obecních
úřadů.
(2) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vymezují a hodnotí místní systém
ekologické stability podle § 4 odst. 1 mimo území národních parků, chráněných krajinných
oblastí a ochranných pásem národních parků.
§ 80
Působnost České inspekce životního prostředí
(1) Česká inspekce životního prostředí (dále jen "inspekce") kontroluje, jak jsou
orgány veřejné správy vyjma ústředních orgánů, právnickými a fyzickými osobami
dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí týkající se ochrany přírody a krajiny.
Inspekce zjišťuje a eviduje případy ohrožení a poškození přírody a krajiny, jejich příčiny
a osoby odpovědné za jejich vznik nebo trvání. Inspekce je oprávněna vyžadovat prokazování
původu a totožnosti podle § 54, ukládat opatření podle § 66, rozhodovat o možnosti
a podmínkách uvedení do původního stavu podle § 86 odst. 1, ukládat povinnost provést
přiměřená náhradní opatření podle § 86 odst. 2 a odebírat nedovoleně držené jedince podle
§ 89. Inspekce dále provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství 41c) v souladu
s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím prováděcí pravidla pro
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podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém41d), s výjimkou těchto
kontrol podmíněnosti v oblasti povrchových nebo podzemních vod.
(2) Inspekce je oprávněna v případech hrozící škody nařídit omezení, případně
zastavení škodlivé činnosti až do doby odstranění jejich nedostatků a příčin.
(3) Inspekce ukládá právnickým a fyzickým osobám pokuty za porušení povinností při
ochraně přírody a krajiny projednává přestupky podle tohoto zákona. Inspekce může zahájit
řízení o uložení pokuty přestupku pouze tehdy, nezahájil-li je již obecní úřad obce
s rozšířenou působností, krajský úřad, Agentura nebo správa národního parku. Pokud řízení
o pokutě řízení o přestupku zahájí obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad,
Agentura nebo správa národního parku a inspekce ve stejný den, provede řízení o uložení
pokuty přestupku obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad, Agentura nebo
správa národního parku. O zahájení řízení uložení pokuty přestupku se inspekce a obecní
úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad, Agentura nebo správa národního parku
vzájemně informují. O odvolání proti rozhodnutí inspekce rozhoduje ministerstvo životního
prostředí.
§ 81
Stráž přírody
(1) Krajské úřady, Agentura a správy národních parků (dále jen "ustanovující úřady")
ustanovují stráž přírody z řad zaměstnanců orgánů ochrany přírody nebo dobrovolných
spolupracovníků. Posláním stráže přírody je kontrola dodržování předpisů o ochraně přírody
a krajiny.
(2) Stráž přírody se skládá ze strážců a zpravodajů, které jmenuje a odvolává územně
příslušný ustanovující úřad.
(3) Stráží přírody může být ustanovena fyzická osoba, která
a) je občanem České republiky,
b) je starší 21 let,
c) nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin,
d) má způsobilost k právním úkonům,
e) je zdravotně způsobilá,
f) prokázala znalost práv a povinností stráže přírody podle tohoto zákona a znalost
souvisejících předpisů,
g) složila před ustanovujícím úřadem slib tohoto znění: "Slibuji, že jako stráž přírody budu
s největší pečlivostí a svědomitostí plnit povinnosti při kontrole dodržování předpisů
o ochraně přírody a krajiny, že budu při výkonu této činnosti dodržovat právní předpisy
a nepřekročím oprávnění příslušející stráži přírody.
98

(4) Stráži přírody vydá ustanovující úřad služební odznak se státním znakem a průkaz
stráže přírody. V průkazu stráže přírody současně stanoví obvod její působnosti. Ustanovující
úřad vede evidenci stráží přírody.
(5) Stráž přírody je povinna oznámit ustanovujícímu úřadu do 30 dnů od jejich vzniku
všechny změny týkající se podmínek uvedených v odstavci 3.
(6) Ustanovující úřad ustanovení stráže přírody zruší, pokud fyzická osoba přestala
tuto funkci vykonávat, splňovat podmínky stanovené v odstavci 3 nebo se prokáže, že byla
ustanovena na podkladě nesprávných nebo nepravdivých údajů. Ustanovující úřad může
ustanovení stráže přírody zrušit též z vlastního podnětu z jiných důvodů nebo na žádost
osoby, která je ustanovena stráží přírody. Osoba, u níž ustanovující úřad zrušil ustanovení
stráží přírody, je povinna neprodleně odevzdat tomuto úřadu služební odznak a průkaz stráže
přírody.
(7) Strážci jsou oprávněni
a) zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody,
b) ukládat a vybírat blokové pokuty42) za přestupky na úseku ochrany přírody,
b) projednat příkazem na místě přestupky podle tohoto zákona,
c) vstupovat na cizí pozemky za podmínek stanovených v § 62,
d) zadržet ke zjištění totožnosti osobu, kterou přistihnou při porušování právních předpisů
o ochraně přírody a krajiny, a odevzdat ji orgánu Policie České republiky; přistižené osoby
jsou povinny uposlechnout,
e) požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní
policie, pokud nemohou splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky.
(8) V případě bezprostředního ohrožení zájmů chráněných podle části druhé až páté
tohoto zákona je strážce přírody oprávněn k pozastavení rušivé činnosti. O svém opatření
bezodkladně vyrozumí územně příslušný orgán ochrany přírody. Opatření potvrdí, změní
nebo zruší orgán ochrany přírody nejpozději do 15 dnů od jeho vydání.
(9) Podrobnosti o organizaci, úkolech a předpokladech pro výkon stráže přírody
stanoví ministerstvo životního prostředí vyhláškou. Ministerstvo životního prostředí stanoví
v této vyhlášce též vzor služebního odznaku se státním znakem a průkazu stráže přírody.
§ 87
Přestupky fyzických osob
(1) Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 10 000 Kč fyzické osobě, která se
dopustí přestupku tím, že Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
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a) nedovoleně mění či ruší dochovaný stav přírody ve zvláště chráněném území nebo
nedovoleně mění dochovaný stav památného stromu,
b) nedovoleně zasahuje do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů rostlin,
c) zraňuje, chová bez povolení zvláště chráněné živočichy nebo ptáky nebo jinak nedovoleně
zasahuje do jejich přirozeného vývoje,
d) neumožní osobám oprávněným podle § 62 nebo § 68 odst. 4 a § 81 vstup na pozemky,
které vlastní nebo užívá,
e) nesplní ohlašovací povinnost určenou tímto zákonem,
f) vykonává činnost zakázanou v ochranném pásmu určeném k zabezpečení zvláště
chráněných částí přírody,
g) neprovede uložení náhradní výsadby dřevin podle § 9,
h) nedodržuje omezení nebo zákaz vstupu vyhlášený podle § 64,
i) nesplní některou z povinností k paleontologickému nálezu podle § 11 odst. 1,
j) vysazuje či vysévá uměle vypěstované zvláště chráněné rostliny nebo vypouští zvláště
chráněné živočichy narozené a odchované v zajetí do volné přírody bez souhlasu orgánu
ochrany přírody,
k) nevede řádně záznamy o chovu zvláště chráněných živočichů nebo ptáků či pěstování
zvláště chráněných rostlin,
l) nesplní povinnost nezaměnitelného označení zvláště chráněného živočicha nebo ptáka,
nepožádá ve stanovených lhůtách o vydání osvědčení nebo osvědčení ve stanovené lhůtě
neodevzdá příslušnému orgánu ochrany přírody.
(2) Orgán ochrany přírody uloží pokutu ve výši do 20 000 Kč fyzické osobě, která se
dopustí přestupku tím, že Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) zničí součást přírody ve zvláště chráněném území nebo zničí zařízení určená k ochraně,
označení a vybavení zvláště chráněného území,
b) zničí zvláště chráněné rostliny zařazené do kategorie ohrožených buď přímo nebo způsobí
jejich úhyn nedovoleným zásahem do jejich životního prostředí,
c) usmrcuje ptáky s výjimkou těch, kteří mohou být loveni, nebo zvláště chráněné živočichy
zařazené do kategorie ohrožených přímo nebo způsobí jejich úhyn nedovoleným zásahem do
jejich životního prostředí nebo chytá zvláště chráněné živočichy,
d) ohrožuje nad nezbytnou míru zvláště chráněné části přírody při zásazích proti škůdcům,
rostlinným chorobám, plevelům a při hygienických opatřeních,
e) poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les,
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f) provádí škodlivý zásah do významného krajinného prvku bez souhlasu orgánu ochrany
přírody,
g) poškozuje nebo ničí jeskyni nebo její součást, nebo porušuje jiné povinnosti stanovené
k ochraně jeskyní podle § 10,
h) naruší krajinný ráz nesplněním povinnosti podle § 12 odst. 2,
i) porušuje ustanovení návštěvního řádu národního parku vydaného podle § 19.
(3) Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 100 000 Kč fyzické osobě, která se
dopustí přestupku tím, že Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) poškodí nebo zničí památný strom nebo zvláště chráněné území či jeho část,
b) usmrtí zvláště chráněného živočicha kriticky nebo silně ohroženého druhu nebo způsobí
jeho úhyn zásahem do jeho životního prostředí,
c) zničí zvláště chráněnou rostlinu kriticky nebo silně ohroženého druhu nebo způsobí její
úhyn zásahem do jejího životního prostředí,
d) pokácí bez povolení nebo závažně poškodí skupinu dřevin rostoucích mimo les,
e) neuvede poškozenou část přírody chráněnou dle tohoto zákona do původního stavu nebo
nesplní opatření k nápravě tohoto stavu podle § 86 či přiměřená náhradní opatření podle § 67
odst. 4,
f) nesplní povinnost vlastníka či nájemce pozemku zdržet se negativních zásahů na pozemcích
připravovaných k vyhlášení zvláštní ochrany podle § 40 odst. 4,
g) nepostupuje tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a živočichů podle § 5
odst. 3,
h) nedodržuje omezení či zákaz činnosti vyslovený podle § 66,
i) nedovoleně obchoduje s jedinci druhů, jejichž obchod je omezen nebo zakázán podle
mezinárodních úmluv, nebo nedovoleně vyváží zvláště chráněné nerosty; je-li naplněna
skutková podstata přestupku podle zvláštního předpisu,4a) toto ustanovení se nepoužije,
j) nedovoleně sbírá nebo poškozuje zvláště chráněné nerosty,
k) porušuje podmínky stanovené k ochraně přechodně chráněných ploch (§ 13),
l) neplní podmínky výjimky udělené podle § 43 a 56 nebo podmínky souhlasu podle § 44
a 57,
m) závažně poškodí nebo zničí významný krajinný prvek,

101

n) vykonává ve zvláště chráněném území, označeném smluvně chráněném území, evropsky
významné lokalitě nebo ptačí oblasti činnost zakázanou nebo vykonává činnost, pro kterou je
vyžadován souhlas orgánu ochrany přírody, bez tohoto souhlasu,
o) neprokáže předepsaným způsobem původ ptáka nebo původ zvláště chráněné rostliny nebo
živočicha nebo rostliny a živočicha chráněného podle mezinárodní úmluvy, popřípadě
zvláštního právního předpisu,4a) popřípadě jinak poruší povinnost nebo zákaz stanovený
v § 54.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
c) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3.
(4) (5) Za přestupky v ochraně zvláště chráněných rostlin a živočichů, dřevin
a památných stromů lze uložit pokutu až dvojnásobnou, pokud byly spáchány ve zvláště
chráněných územích.
(6) Přestupky podle odstavců 1 až 3 projednává orgán ochrany přírody.
§ 88
Pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám při výkonu podnikatelské činnosti
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč právnické osobě
nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která se dopustí protiprávního jednání
tím, že Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) poškodí součást přírody ve zvláště chráněném území, nedovoleně změní nebo ohrožuje
jeho dochovaný stav,
b) poškodí nebo zničí památný strom,
c) poškodí nebo zničí bez povolení dřevinu nebo skupinu dřevin rostoucích mimo les,
d) nedovoleně zasahuje do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů rostlin,
e) usmrcuje nebo chová ptáky s výjimkou těch, kteří mohou být loveni, nebo zvláště chráněné
živočichy bez povolení, anebo jinak nedovoleně zasahuje do jejich přirozeného vývoje,
f) vykonává činnost zakázanou v ochranném pásmu určeném k zabezpečení zvláště
chráněných částí přírody,
g) neumožní osobám oprávněným podle § 62 nebo § 68 odst. 4 a § 81 vstup na pozemky,
které vlastní nebo užívá,
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h) nesplní ohlašovací povinnost podle tohoto zákona nebo nesplní povinnost náhradní
výsadby podle § 9,
i) provádí škodlivý zásah do významného krajinného prvku bez souhlasu orgánu ochrany
přírody,
j) porušuje podmínky stanovené k ochraně přechodně chráněných ploch,
k) nedodržuje omezení nebo zákaz vstupu vyhlášený podle § 64 nebo porušuje ustanovení
návštěvního řádu národního parku,
l) poškozuje nebo ničí jeskyni nebo její součást nebo porušuje jiné povinnosti stanovené
k ochraně jeskyní podle § 10,
m) nesplní některou z povinností k paleontologickému nálezu podle § 11 odst. 1,
n) vysazuje či vysévá uměle vypěstované zvláště chráněné rostliny nebo vypouští zvláště
chráněné živočichy narozené a odchované v zajetí do volné přírody bez souhlasu orgánu
ochrany přírody.
(2) Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 2 000 000 Kč právnické osobě
nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která se dopustí protiprávního jednání
tím, že Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) naruší krajinný ráz nesplněním povinností podle § 12 odst. 2,
b) závažně poškodí nebo zničí významný krajinný prvek,
c) zničí součást přírody ve zvláště chráněném území nebo zničí zařízení určená k ochraně,
označení a vybavení zvláště chráněného území,
d) zničí jedince zvláště chráněného druhu rostlin buď přímo nebo nedovoleným zásahem do
jejich prostředí,
e) usmrcuje zvláště chráněné živočichy přímo nebo způsobí jejich úhyn nedovoleným
zásahem do jejich prostředí,
f) ohrožuje nad nezbytnou míru zvláště chráněné části přírody při zásazích proti škůdcům,
rostlinným chorobám, plevelům a při hygienických opatřeních,
g) neuvede poškozenou část přírody chráněnou podle tohoto zákona do původního stavu nebo
nesplní opatření k nápravě podle § 86 či přiměřená náhradní opatření podle § 67 odst. 4,
h) nesplní povinnosti vlastníka či nájemce pozemku zdržet se negativních zásahů na
pozemcích připravovaných k vyhlášení zvláštní ochrany podle § 40 odst. 4,
i) nepostupuje tak, aby nedocházelo k nadbytečnému úhynu rostlin a živočichů podle § 5
odst. 3, nedovoleně sbírá nebo poškozuje zvlášť chráněné nerosty,
j) nedodržuje omezení či zákaz činnosti vyslovené podle § 66,
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k) nedovoleně obchoduje s jedinci druhů, jejichž obchod je omezen nebo zakázán podle
mezinárodních úmluv, nebo nedovoleně vyváží zvláště chráněné nerosty; je-li naplněna
skutková podstata přestupku podle zvláštního předpisu,4a) toto ustanovení se nepoužije,
l) nezajistí ochranu paleontologického nálezu před zničením, poškozením nebo odcizením
podle § 11,
m) překročí nezbytně nutnou míru při poškozování obecně či zvláště chráněných částí přírody
na územích sloužících zájmům obrany státu podle § 90 odst. 2,
n) vykonává ve zvláště chráněném území, označeném smluvně chráněném území, evropsky
významné lokalitě nebo ptačí oblasti činnost zakázanou nebo vykonává činnost, pro kterou je
vyžadován souhlas orgánu ochrany přírody, bez tohoto souhlasu,
o) neprokáže předepsaným způsobem původ ptáka nebo původ zvláště chráněné rostliny nebo
živočicha nebo rostliny a živočicha chráněného podle mezinárodní úmluvy, popřípadě
zvláštního právního předpisu,4a) popřípadě jinak poruší povinnost nebo zákaz stanovený
v § 54,
p) neplní podmínky výjimky udělené podle § 43 a 56 nebo podmínky souhlasu podle § 44
a 57.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.
(4) Přestupky podle odstavců 1 a 2 projednává orgán ochrany přírody.
(3) (5) Při stanovení výše pokuty se přihlíží k závažnosti protiprávního jednání
a k rozsahu hrozící nebo způsobené újmy ochraně přírody a krajiny.
(4) (6) Pokutu podle odstavců 1 a 2 lze uložit nejpozději do tří let ode dne, kdy
k protiprávnímu jednání došlo.
(5) (7) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž
byla pokuta uložena.
(6) (8) Uložením pokuty právnické osobě zůstává nedotčena její odpovědnost,
případně odpovědnost jejích pracovníků podle zvláštních předpisů.
__________________
39d)
42)

§ 66 zákona č. 449/2001 Sb.
§ 13 odst. 2, § 45, 46, 84 a 85 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
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Část dvacátá pátá
Zákon č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém
červeném kříži, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 261/2000 Sb. a zákona
č. 375/2011 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§2
(1) Tomu, kdo použije neoprávněně znaku nebo názvu uvedeného v § 1 nebo kdo
tomu vědomě napomáhá, uloží příslušný správní orgán pokutu do 10 000 Kčs a nebo pokutu
do 50 000 Kčs, jde-li o jednání v době událostí, na něž se vztahují Ženevské úmluvy.
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že neoprávněně použije znak nebo název uvedený v § 1.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do
a) 10 000 Kč,
b) 50 000 Kč, jde-li o jednání v době událostí, na něž se vztahují Ženevské úmluvy.
(2) (3) Výnosy z pokut, uložených podle odstavce 1, plynou ve prospěch
Československého červeného kříže.
(3) (4) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, je-li jednání tam uvedené trestným činem.
(4) (5) (4) Neoprávněné označení věci znakem nebo názvem uvedeným v § 1 je
povinen neprodleně odstranit držitel věci; neučiní-li tak, rozhodne příslušný správní orgán
o odstranění neoprávněného označení na náklad držitele. Nelze-li neoprávněné označení
z věci odstranit, vysloví příslušný správní orgán propadnutí nebo zabrání věci, a to i když
k opatření projednání přestupku podle odstavce 1 nebo k projednání trestného činu nedošlo;
propadlá nebo zabraná věc připadá bez náhrady Československému červenému kříži.

Část dvacátá šestá
Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 216/1994 Sb., zákona
č. 105/1995 Sb., zákona č. 70/2000 Sb., zákona č. 285/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,
zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 247/2011
Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 407/2012 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
Státní dozor
§ 33
(1) Státní dozor nad burzou a činností burzovních dohodců vykonává příslušný orgán
státní správy prostřednictvím jím jmenovaného a odvolávaného burzovního komisaře; tento
orgán rovněž jmenuje a odvolává zástupce burzovního komisaře, který burzovního komisaře v
době jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu jeho pravomocí a povinností.
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(2) Při výkonu dozoru postupuje burzovní komisař podle základních pravidel kontrolní
činnosti stanovených zvláštními zákony.
(3) Dohled nad provozováním regulovaného trhu a mnohostranného obchodního
systému burzou vykonává podle zvláštního právního předpisu Česká národní banka.
(4) Příslušný orgán státní správy spolupracuje s Českou národní bankou při udělování
povolení a výkonu dozoru nad burzou, která vykonává nebo hodlá vykonávat činnost
organizátora regulovaného trhu. Povolení podle tohoto zákona vydává po dohodě s Českou
národní bankou. Příslušný orgán státní správy a Česká národní banka se vzájemně informují
vždy o řízení o uložení sankce správního trestu, o řízení o odnětí povolení k provozování
burzy a opatřeních burzovního komisaře.
ČÁST SEDMÁ
STÁTNÍ DOZOR A SPRÁVNÍ DELIKTY PŘESTUPKY
…
Správní delikty
Přestupky
§ 36
…
§ 36a
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) v rozporu s § 1 odst. 4 užívá neoprávněně označení „komoditní burza“ nebo jiné označení
od těchto slov odvozené nebo s ním zaměnitelné, anebo takové označení, které vyvolává
dojem, že jde o činnost burzy, nebo
b) vykonává činnost burzy bez povolení podle § 5 odst. 1 nebo 5.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která se zúčastní
burzovního shromáždění, dopustí správního deliktu přestupku tím, že poruší povinnost podle
§ 20 odst. 3.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako soukromý dohodce dopustí
správního deliktu přestupku tím, že uzavře burzovní obchod v rozporu s § 21 odst. 3.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba oprávněná k burzovním
obchodům dopustí správního deliktu přestupku tím, že poruší některou z povinností podle
§ 24 odst. 1.
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(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba oprávněná k burzovním
obchodům podle § 21 odst. 1 písm. b) dopustí správního deliktu přestupku tím, že uzavře
burzovní obchod v rozporu s § 23 odst. 1.
(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba uvedená v § 25 odst. 3
dopustí správního deliktu přestupku tím, že poruší některou z povinností podle § 25 odst. 3.
(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako člen burzy nebo burzovní
komory dopustí správního deliktu přestupku tím, že poruší povinnost podle § 25 odst. 4.
(8) Podnikající fyzická osoba se jako soukromý dohodce dopustí správního deliktu
přestupku tím, že poruší některou z povinností podle § 30 odst. 1, 2 nebo 3.
(9) Burza se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) neuveřejní nebo nezpřístupní statut a řád burzovního rozhodčího soudu, pokud se zřizuje
podle § 4 odst. 2,
b) organizuje burzovní obchody v rozporu s § 8a odst. 1 písm. a),
c) nevede seznam osob podle § 8a odst. 1 písm. b),
d) nekontroluje dodržování povinností členů burzy, dohodců a jiných oprávněných osob
k burzovním obchodům podle § 8a odst. 1 písm. c),
e) v rozporu s § 8a odst. 1 písm. d) nevyloučila člena burzy, který přestal splňovat podmínky
členství,
f) v rozporu s § 8a odst. 1 písm. e) neuveřejnila nebo nezpřístupnila platné znění statutu a řádu
burzovního rozhodčího soudu,
g) nezabezpečila působení burzovního rozhodčího soudu podle § 8a odst. 1 písm. f),
h) v rozporu s § 8a odst. 1 písm. g) nezpracovala, neuveřejnila nebo nezpřístupnila výroční
zprávu o činnosti burzy,
i) v rozporu s § 22 odst. 2 nevyloučí z burzovních obchodů osoby podle § 22 odst. 1,
j) v rozporu s § 27 odst. 7 neuveřejní aktuální kursy nebo historii kursů nebo neuchovává
kursovní listy nebo neumožní nahlédnutí do nich, nebo
k) v rozporu s § 32 odst. 4 neodvolá dohodce.
(10) Za správní delikt přestupek se uloží pokuta do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1, 6, 7 nebo 8,
b) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 9 písm. b), d), e) nebo g),
c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 5,
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d) 750 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 9 písm. c), h), i), j) nebo k),
e) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2, 3 nebo 4,
f) 300 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 9 písm. a) nebo f).
§ 36b
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které na ní bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, době trvání a okolnostem, za
kterých byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává příslušný orgán
státní správy podle § 5 odst. 1.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby20) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
§ 36b
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává příslušný orgán státní správy
podle § 5 odst. 1.
(2) Promlčecí doba činí 5 let. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za
přestupek zaniká nejpozději 8 let od jeho spáchání.
(3) U přestupků podle § 36a nelze upustit od uložení správního trestu.

__________________
20)

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

Část dvacátá sedmá
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb.,
zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 30/1998 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 77/2006 Sb., zákona
č. 312/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb. a zákona č. 359/2012 Sb.,
s vyznačením navrhovaných změn:
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§ 22
Státní veterinární správa
(1) Krajské veterinární správy a na území hlavního města Prahy Městská veterinární
správa na úseku ochrany zvířat
a) vykonávají dozor nad dodržováním povinností uložených chovatelům a ostatním fyzickým
a právnickým osobám,
b) plní úkoly vyplývající pro ně z přímo použitelných předpisů Evropské unie5), upravujících
ochranu zvířat během přepravy a souvisejících činností a z přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího ochranu zvířat při usmrcování13) zejména vykonávají dozor nad
plněním povinností fyzických a právnických osob vyplývajících z těchto předpisů,
c) povolují výjimku podle § 5i odst. 3,
d) vydávají, mění nebo odnímají rozhodnutí o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících
zvláštní péči, a to jedinců i skupin podle § 13 odst. 5,
e) přijímají oznámení podle § 13a odst. 1 a podávají návrh příslušnému živnostenskému úřadu
podle § 13a odst. 2,
f) vypracovávají odborná vyjádření a vydávají osvědčení o schválení silničního dopravního
prostředku nebo plavidla pro přepravu hospodářských zvířat5b), pozastavují a odnímají tato
osvědčení,
g) vydávají, pozastavují a odnímají povolení dopravce a povolení dopravce pro dlouhotrvající
cesty5c),
h) oznamují ministerstvu porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
ochranu zvířat během přepravy a souvisejících činností1a) řidičem nebo průvodcem, který je
držitelem osvědčení,
i) provádí kontroly a jiná opatření související s knihou jízd5d),
j) rozhodují o udělení, pozastavení nebo odnětí schválení vydaného kontrolnímu stanovišti5e),
k) stanovují veterinární podmínky pro provádění pokusů na zvířatech a pro provádění porážky
podle § 5f,
l) na základě kontrolního zjištění mohou vydávat v případě porušení právních předpisů na
úseku ochrany zvířat proti týrání rozhodnutí o závazném pokynu k odstranění zjištěných
nedostatků; v tomto rozhodnutí stanoví, jaká právní povinnost byla porušena, jakým
způsobem a v jaké lhůtě mají být zjištěné nedostatky odstraněny, a kontrolují odstranění
těchto nedostatků,
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m) podávají podněty obecním úřadům obcí s rozšířenou působností k projednávání přestupků
a správních deliktů vyplývajících z porušení povinností uložených chovatelům a ostatním
fyzickým nebo právnickým osobám na úseku ochrany zvířat,
n) provádějí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství5f) v souladu s přímo
použitelným předpisem Evropské unie upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost,
odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém5g),
o) vydávají a odnímají povolení chovu kuřat chovaných na maso se zvýšenou hustotou
osazení podle § 12d odst. 4,
p) na jatkách přijímají s dodávkou kuřat chovaných na maso údaje podle § 12d odst. 5 písm.
b), posuzují plnění pravidel ochrany kuřat při chovu způsobem stanoveným prováděcím
právním předpisem,
q) plní úkoly spojené s depopulací stanovené v čl. 18 nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne
24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování,
r) plní úkoly stanovené v čl. 22 odst. 1 písm. a), b) a e) nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze
dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování,
s) vykonávají pravidelný dozor nad plněním povinností stanovených chovatelům pokusných
zvířat, dodavatelům pokusných zvířat a uživatelům pokusných zvířat, při výkonu dozoru
přizpůsobují četnost kontrol výsledkům analýzy rizik u každého zařízení s přihlédnutím
k počtu a druhu umístěných pokusných zvířat, dosavadnímu dodržování právních předpisů
chovatelem pokusných zvířat, dodavatelem pokusných zvířat a uživatelem pokusných zvířat,
počtu a typům projektů pokusů prováděných daným uživatelem pokusných zvířat a veškerým
informacím, které by mohly ukazovat na nedodržení tohoto zákona a právních předpisů
vydaných k jeho provedení; kontroly se provádějí každoročně alespoň u třetiny uživatelů
pokusných zvířat v souladu s analýzou rizik podle tohoto písmene, v případě subhumánních
primátů jsou chovatelé pokusných zvířat, dodavatelé pokusných zvířat a uživatelé pokusných
zvířat kontrolováni alespoň jednou ročně; přiměřený počet kontrol se provádí bez předchozího
upozornění; záznamy o všech inspekcích se uchovávají po dobu nejméně 5 let.
§ 24a
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
a) rozhodují o zvláštním opatření podle § 28a a § 28b a o předběžné náhradní péči podle
§ 28c, včetně náhrady nákladů za toto opatření,
b) plní další úkoly v ochraně zvířat stanovené tímto zákonem a zvláštními právními předpisy,
není-li příslušný jiný orgán ochrany zvířat.
(2) Na území hlavního města Prahy plní úkoly podle odstavce 1 příslušný úřad
městské části hlavního města Prahy.
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(3) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vedou a 3 roky od nabytí právní moci
rozhodnutí o přestupku uchovávají evidenci osob, které se dopustily přestupku podle tohoto
zákona.
(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen projednat všechny podněty
podané podle § 22 odst. 1 písm. m), písemně vyrozumět příslušnou krajskou veterinární
správu do 1 měsíce od podání podnětu o učiněných opatřeních a po vydání rozhodnutí jej
bezodkladně zaslat příslušné krajské veterinární správě; to platí i v případech, kdy nebylo
správní řízení zahájeno na základě podnětu příslušné krajské veterinární správy s výjimkou
řízení o správním deliktu přestupku spočívajícím v porušení povinnosti učinit opatření proti
úniku zvířete. Totéž platí pro rozhodnutí vydaná v řízení o odvolání, v přezkumném řízení
a při obnově řízení a vydání nového rozhodnutí.
(5) Obecní úřad obce s rozšířenou působností si vyžádá v řízení o správním deliktu
přestupku odborné vyjádření krajské veterinární správy, které je pro toto řízení závazné. Je-li
řízení zahájeno z podnětu krajské veterinární správy a součástí podnětu je i odborné
vyjádření, další odborné vyjádření se nevyžaduje. Odborné vyjádření se rovněž nevyžaduje
v řízení o správním deliktu přestupku spočívajícím v porušení povinnosti učinit opatření
proti úniku zvířete.
§ 25
(1) Zaměstnanci zařazení v orgánu ochrany zvířat, pověření výkonem dozoru nad
dodržováním povinností stanovených tímto zákonem, právními předpisy vydanými k jeho
provedení a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, posuzovatelé zařízení ve správním
řízení o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat, k dodávce pokusných zvířat nebo
k používání pokusných zvířat a při dodržení podmínek stanovených veterinárním zákonem 2)
také zaměstnanci obcí zařazení v obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, pokud je to
nezbytné k provedení řízení o správním deliktu přestupku nebo při provádění zvláštního
opatření podle tohoto zákona, jsou oprávněni
a) vstupovat do zařízení chovatele pokusných zvířat, dodavatele pokusných zvířat nebo
uživatele pokusných zvířat, do objektů, v nichž je prováděna obchodní činnost se zvířaty, do
objektů a na místa, kde se konají veřejná vystoupení anebo kde jsou provozovány útulky pro
zvířata, do objektů chovatelů, v nichž jsou chována zvířata, a do objektů, v nichž jsou zvířata
usmrcována,
b) vyžadovat od chovatelů potřebné doklady, informace, věcnou osobní a jinou pomoc
nezbytnou k výkonu své činnosti; tato pomoc je bezplatná,
c) pořizovat obrazovou dokumentaci.
ČÁST SEDMÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY
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PŘESTUPKY
§ 27
Přestupky fyzických osob
…
§ 27a
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) propaguje týrání zvířat,
b) týrá zvíře nebo utýrá zvíře,
c) usmrtí zvíře bez důvodu uvedeného v § 5 odst. 2,
d) vyrobí, doveze nebo prodá čelisťovou nebo lepicí past,
e) usmrtí zvíře při domácí porážce v rozporu s § 5h,
f) usmrtí rybu v rozporu s § 5i odst. 1 až 4,
g) poruší zákaz odchytu podle § 14 odst. 7,
h) chová pokusná zvířata bez oprávnění k chovu pokusných zvířat, dodává pokusná zvířata
bez oprávnění k dodávce pokusných zvířat nebo používá pokusná zvířata bez oprávnění
k používání pokusných zvířat podle § 15a odst. 1,
i) provede nebo přikáže provést projekt pokusů nebo pokus bez předchozího schválení státním
orgánem příslušným ke schvalování projektů pokusů podle § 16,
j) odchytí zvíře ve volné přírodě, které má být použito k pokusům, aniž splňuje podmínky
stanovené v § 17d odst. 3,
k) usmrtí pokusné zvíře v rozporu s požadavky podle § 18g odst. 3, 4 nebo 5,
l) neposkytne součinnost podle § 25 odst. 2, nesplní povinnost předvést zvíře nebo jinak maří
výkon oprávnění osob uvedených v § 25 odst. 1,
m) pořádá kurz na úseku ochrany zvířat proti týrání bez akreditace podle § 26a odst. 1,
n) nesplní povinnost stanovenou na základě tohoto zákona v obecně závazné vyhlášce obce,
nebo
o) nesplní povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropské unie1a) na úseku
ochrany zvířat proti týrání.
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(2) Podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) usmrtí zvíře veterinárními prostředky, ačkoliv není osobou uvedenou v § 5 odst. 3,
b) provede pokus nebo projekt pokusů bez osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování
pokusů a projektů pokusů podle § 15d odst. 3 nebo bez osvědčení o prodloužení doby
platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů podle
§ 15e odst. 1, nebo
c) provede pokus na pokusném zvířeti, pečuje o pokusné zvíře nebo usmrtí pokusné zvíře,
aniž k tomu získala osvědčení o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných
zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat podle § 15d odst. 4 nebo bez
osvědčení o prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování
pokusů a projektů pokusů podle § 15e odst. 2.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel dopustí správního
deliktu přestupku tím, že
a) přepravuje zvíře v rozporu s § 8a nebo § 8c až 8f,
b) prodá nebo daruje zvíře v zájmovém chovu osobě uvedené v § 13 odst. 4, nebo
c) poruší zákaz činnosti s volně žijícími zvířaty podle § 14a odst. 1,
d) neučiní opatření proti úniku zvířat podle § 13 odst. 1.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel hospodářských zvířat
dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nevyžádá vyšetření a zhodnocení stavu zvířete veterinárním lékařem podle § 5b odst. 2,
b) v rozporu s § 5b odst. 2 zahájí přepravu zvířete nebo jej přepravuje na vzdálenost delší než
100 km,
c) doveze hospodářské zvíře bez osvědčení podle § 10a,
d) nezajistí provádění prohlídky hospodářských zvířat podle § 11 odst. 1,
e) neučiní opatření nezbytná pro zabránění úniku hospodářských zvířat nebo nemá k dispozici
nástroje a pomůcky uvedené v § 11 odst. 2,
f) nezajistí pro chov hospodářských zvířat dostatečně početný a odborně způsobilý personál
podle § 12 odst. 2,
g) v rozporu s § 12a odst. 3 chová hospodářská zvířata v intenzivním chovu bez zajištění
poplašného systému větrání nebo bez pomocného systému větrání anebo v případě zjištěné
závady automatických a mechanických zařízení neprovede náležité kroky k zajištění zdraví
a příznivého stavu zvířat,
h) nedodrží minimální standardy pro chov hospodářských zvířat podle § 12c odst. 3,
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i) při chovu kuřat chovaných na maso neplní podmínky chovu stanovené v § 12d odst. 1
písm. a) a odst. 2 až 5,
j) při chovu kuřat chovaných na maso nevede, neuchovává a při kontrole nepředloží záznamy
podle § 12d odst. 1 písm. c), nepředává pověřené osobě údaje podle § 12d odst. 1 písm. b),
neposkytne údaje a vzorky podle § 12d odst. 1 písm. d), neposkytuje údaje podle § 12d
odst. 5, neprovede poučení podle § 12d odst. 6 nebo pečuje o kuřata chovaná na maso bez
zajištění osoby odborně způsobilé podle § 12d odst. 7,
k) nezajistí požadavky podle § 12f odst. 1, nebo
l) nevede záznamy podle § 12f odst. 4.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel druhu zvířete
vyžadujícího zvláštní péči dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) neoznámí změnu podmínek podle § 13 odst. 8, nebo
b) nestanoví osobu starší 18 let v rozporu s § 13 odst. 5.
(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel poskytující soustavnou
nezbytnou péči handicapovanému zvířeti dopustí správního deliktu přestupku tím, že nesplní
povinnost podle § 14b odst. 2.
(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel, který se zabývá
chovem zvířat v rámci podnikatelské činnosti, anebo sdružení právnických nebo fyzických
osob, která se zabývají chovem zvířat, dopustí správního deliktu přestupku tím, že chová psa
nebo kočku v rozporu s § 7a odst. 1.
(8) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako pořadatel dopustí správního
deliktu přestupku tím, že
a) nezajistí při veřejném vystoupení zvířat přítomnost fyzické osoby podle § 8 odst. 2,
b) neprovede oznámení podle § 8 odst. 3 písm. a) nebo d),
c) nepředloží seznam činností se zvířaty podle § 8 odst. 3 písm. b), nebo
d) neprovede poučení podle § 8 odst. 3 písm. c).
(9) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba uvedená v § 13a odst. 1
dopustí správního deliktu přestupku tím, že neoznámí nejpozději 30 dnů před zahájením
nebo ukončením podnikání výkon živnosti, druhy a počty zvířat příslušné krajské veterinární
správě nebo nedoloží, jakým způsobem bude zabezpečena péče o zvířata, jejich zdraví
a pohodu v případě zahájení činnosti, nebo nevede evidenci podle § 13a odst. 3, nebo prodá
zvíře určené pro zájmové chovy bez poskytnutí informací podle § 13a odst. 4 nebo poskytne
nesprávné nebo neúplné informace nebo za poskytnutí informací vyžaduje úhradu v rozporu
s § 13a odst. 4.
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(10) Církev nebo náboženská společnost se dopustí správního deliktu přestupku tím,
že provede porážku zvířete pro potřeby církví a náboženských společností, jejichž náboženské
obřady stanoví zvláštní metody porážky zvířat,
a) v rozporu s rozhodnutím ministerstva o udělení povolení k porážce zvířat pro potřeby
církví a náboženských společností, jejichž náboženské obřady stanoví zvláštní metody
porážky zvířat, podle § 5f odst. 1,
b) bez rozhodnutí ministerstva o udělení povolení k porážce zvířat pro potřeby církví
a náboženských společností, jejichž náboženské obřady stanoví zvláštní metody porážky
zvířat, podle § 5f odst. 1,
c) v rozporu se stanovenými veterinárními podmínkami pro provádění porážky podle § 5f
odst. 2, nebo
d) bez stanovených veterinárních podmínek pro provádění porážky podle § 5f odst. 2.
(11) Provozovatel podniku12) se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nezajistí, aby usmrcování zvířat prováděla osoba podle § 5a odst. 1 nebo 4,
b) nezajistí, aby se na úkonech souvisejících s porážením zvířat podílela osoba, která získala
osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat,
nebo která má kvalifikaci považovanou za rovnocennou tomuto osvědčení, nebo která má
kvalifikaci podle § 5a odst. 1,
c) nevede anebo neuchovává záznamy podle § 5a odst. 6, nebo
d) v rozporu s § 5a odst. 3 nezajistí v průběhu výuky k získání kvalifikace, která je
považována za rovnocennou osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech
souvisejících při porážení zvířat, odborný dohled.
(12) Chovatel, který jako podnikatel chová kožešinová zvířata, se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 5c odst. 1 neoznámí, kdy mají být zvířata usmrcena, nebo
b) nevede nebo neuchovává záznamy podle § 5c odst. 5.
(13) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel pokusných zvířat,
dodavatel pokusných zvířat nebo uživatel pokusných zvířat dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) v rozporu s § 15a odst. 4 neoddělí zařízení určené k chovu a dodávce pokusných zvířat od
zařízení určeného k používání pokusných zvířat,
b) neohlásí bez zbytečného odkladu změnu údajů uvedených v rozhodnutí o udělení
oprávnění k chovu pokusných zvířat, k dodávce pokusných zvířat nebo k používání
pokusných zvířat podle § 15b odst. 6,
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c) v rozporu s § 15b odst. 7 provede významnou změnu struktury nebo funkce zařízení
k chovu pokusných zvířat, k dodávce pokusných zvířat nebo k používání pokusných zvířat,
která by mohla nepříznivě ovlivnit životní podmínky pokusných zvířat, provede změnu místa,
kde jsou prováděny činnosti s pokusnými zvířaty, rozšíření druhů činností nebo zvýšení počtu
chovaných, dodávaných nebo užívaných druhů pokusných zvířat, bez nového rozhodnutí
o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat, k dodávce pokusných zvířat nebo k používání
pokusných zvířat,
d) nezabezpečí, aby péči o pokusná zvířata vykonávaly osoby podle § 15d odst. 1,
e) v rozporu s § 15d odst. 5 nezajistí nad osobami, které provádějí úkony podle § 15d odst. 2
písm. b), c) nebo d) dohled, dokud neprokáží požadovanou kvalifikaci,
f) v rozporu s § 15d odst. 6 nevede záznamy nebo neuchovává dokumentaci,
g) v rozporu s § 15f odst. 1 nemá v daném místě osobu odpovědnou za péči o pokusná zvířata,
h) v rozporu s § 15f odst. 5 neurčí určeného veterinárního lékaře nebo kvalifikovaného
odborníka,
i) v rozporu s § 15g odst. 1 nezřídí odbornou komisi podle § 15g, nebo nezajistí podmínky pro
řádný výkon činnosti této komise nebo nesplní podmínky podle § 15g odst. 2 nebo 3,
j) nevede nebo neuchovává záznamy nebo je neposkytne příslušnému orgánu ochrany zvířat
podle § 15g odst. 6,
k) nezajistí požadavky na zařízení, prostory a vybavení podle § 17,
l) nezajistí požadavky na péči a umístění pokusných zvířat podle § 17a odst. 1, 2 nebo 4,
m) nevede záznamy podle § 17g odst. 1 nebo tyto záznamy v rozporu s § 17g odst. 2
neuchovává nebo neposkytne příslušnému orgánu ochrany zvířat,
n) nevede záznamy nebo dokumentaci podle § 17h odst. 1 nebo tyto záznamy nebo
dokumentaci v rozporu s § 17h odst. 2 neuchovává nebo neposkytne příslušnému orgánu
ochrany zvířat, nebo je nepředá při umístění zvířete do chovu podle § 17h odst. 2,
o) neoznačí psa, kočku nebo subhumánního primáta trvale individuálním identifikačním
prostředkem podle § 17h odst. 3 písm. a) nebo b), nebo nezdůvodní, proč není pokusné zvíře
označeno podle § 17h odst. 3 písm. c), nebo neuchovává údaje podle § 17h odst. 4,
p) postupuje v rozporu s § 18f odst. 1, nebo
q) usmrtí pokusné zvíře v rozporu s požadavky podle § 18g odst. 1 nebo 2 nebo nezajistí
dodržování těchto požadavků podle § 18g odst. 1 nebo 2.
(14) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel pokusných zvířat
dopustí správního deliktu přestupku tím, že neuplatňuje strategii podle § 17c odst. 4.
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(15) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dodavatel pokusných zvířat
dopustí správního deliktu přestupku tím, že dodá pokusné zvíře v rozporu s § 15a odst. 3.
(16) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako uživatel pokusných zvířat
dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) provede pokus v rozporu s § 15a odst. 2,
b) v rozporu s § 16 provede pokus mimo rámec schváleného projektu pokusů nebo v rozporu
s rozhodnutím o schválení projektu pokusů,
c) v rozporu s § 16c odst. 4 neposkytne státnímu orgánu příslušnému ke schvalování projektů
pokusů všechny doklady nebo informace nezbytné k provedení zpětného posouzení,
d) neohlásí bez zbytečného odkladu státnímu orgánu příslušnému ke schvalování projektů
pokusů změnu údajů uvedených v rozhodnutí o schválení projektu pokusů podle § 16e odst. 1,
e) v rozporu s § 16e odst. 2 provede významnou změnu struktury nebo funkce zařízení
uživatele pokusných zvířat, která by mohla nepříznivě ovlivnit životní podmínky pokusných
zvířat, provede změnu místa, kde jsou prováděny činnosti s pokusnými zvířaty, rozšíření
druhů činností nebo zvýšení počtu užívaných druhů pokusných zvířat, bez nového rozhodnutí
o schválení projektu pokusů,
f) v rozporu s § 17b odst. 1 provede pokus na jedinci ohroženého druhu zvířat, v rozporu
s § 17c odst. 1, 2 nebo 3 provede pokus na subhumánním primátovi nebo lidoopovi, nebo
v rozporu s § 17d odst. 1 nebo 2 provede pokus na zvířeti odchyceném ve volné přírodě,
g) neučiní kroky k minimalizaci utrpení pokusného zvířete podle § 17d odst. 4,
h) v rozporu s § 17e odst. 1 nebo 2 použije k pokusu opuštěné nebo toulavé zvíře,
i) použije k pokusu zvířata v rozporu s § 17f odst. 1 nebo 2,
j) provede pokus v rozporu s požadavky podle § 18a,
k) provede pokus na pokusném zvířeti v rozporu s požadavky podle § 18b,
l) provede pokus na pokusném zvířeti v rozporu s § 18c odst. 3,
m) provede pokus v rozporu s § 18d, nebo
n) nesplní některou z povinností podle § 18e odst. 3 nebo 4.
(17) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel útulku nebo
záchranné stanice dopustí správního deliktu přestupku tím, že nesplní některou z povinností
podle § 25 odst. 3.
(18) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako školicí pracoviště dopustí
správního deliktu přestupku tím, že nedodržuje při pořádání kurzu na úseku ochrany zvířat
proti týrání podmínky nebo nesplní některou z povinností podle § 26c odst. 1 až 6 nebo 8.
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(19) Fyzická podnikající osoba se jako určený veterinární lékař dopustí správního
deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 17d odst. 4 neprohlédne pokusné zvíře nebo neučiní
kroky k minimalizaci utrpení pokusného zvířete.
(20) Za správní delikt se uloží pokuta Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), e), f), g),
h), i), k) nebo o), podle odstavce 2 písm. b) nebo c), podle odstavce 3 písm. c), podle odstavce
10, podle odst. 13 písm. c) nebo q) anebo podle odstavce 16 písm. a), b), e), f), g), i) až m),
b) do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo m), podle
odstavce 2 písm. a), podle odstavce 3 písm. a), podle odstavce 4 písm. g) až i), podle odstavce
6 nebo 7, podle odstavce 8, podle odstavce 9, podle odstavce 11 písm. a), b) nebo d), podle
odstavce 13 písm. d), g), k) nebo l), podle odstavce 15, odstavce 16 písm. h) nebo n), podle
odstavce 18 anebo podle odstavce 19,
c) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. j), l) nebo n), podle
odstavce 3 písm. b) nebo d), podle odstavce 4 písm. a) až f), j), k) nebo l), podle odstavce 5,
podle odstavce 11 písm. c), podle odstavce 12, podle odstavce 13 písm. a), b), e), f), h), i), j),
m) až p), podle odstavce 14, podle odstavce 16 písm. c) nebo d) anebo podle odstavce 17.
(21) Spolu s pokutou lze za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo
podle odstavce 16 písm. b), e), f), g), i), j), k), l) nebo m) uložit zákaz činnosti a za správní
delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b) propadnutí zvířete nebo zákaz chovu na dobu až 5
let.
§ 27b
Zákaz chovu zvířat a propadnutí týraného zvířete
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností může rozhodnout o uložení zákazu
chovu zvířat, jestliže je důvodná obava, že pachatel správního deliktu přestupku
a) bude v týrání zvířete pokračovat, zejména, jde-li o pachatele, který byl za týrání zvířete
v posledních 3 letech potrestán za správní delikt přestupek nebo odsouzen,
b) neposkytne týranému zvířeti péči, kterou vyžaduje jeho zdravotní stav, nebo
c) začne chovat další zvířata stejným způsobem, za který byl v minulosti v souvislosti s jiným
zvířetem potrestán za správní delikt přestupek nebo odsouzen.
(2) Propadnutí týraného zvířete může obecní úřad obce s rozšířenou působností
rozhodnutím uložit, jestliže týrané zvíře náleží pachateli správního deliktu přestupku a je
důvodná obava, že pachatel správního deliktu přestupku
a) bude v týrání zvířete pokračovat, zejména, jde-li o pachatele, který byl za týrání zvířete
v posledních 3 letech potrestán za správní delikt přestupek nebo odsouzen, nebo
b) neposkytne týranému zvířeti péči, kterou vyžaduje jeho zdravotní stav.
118

(3) Pokud je uložen zákaz chovu zvířat nebo propadnutí týraného zvířete, musí obecní
úřad obce s rozšířenou působností uložit vždy také pokutu podle tohoto zákona. Zákaz chovu
zvířat nebo propadnutí týraného zvířete nelze uložit, pokud je závažnost správního deliktu
přestupku tak nízká, že je pokuta, která byla zároveň uložena, na dolní hranici sazby
stanovené za daný správní delikt přestupek.
(4) Vlastníkem propadlého zvířete se stává stát.
§ 27c
Zabrání týraného zvířete
(1) Nebylo-li uloženo propadnutí týraného zvířete podle § 27b a týrané zvíře náleží
osobě, kterou nelze za správní delikt přestupek stíhat, lze rozhodnout o zabrání týraného
zvířete.
(2) Vlastníkem zabraného zvířete se stává stát.
§ 28
Společná ustanovení ke správním deliktům k přestupkům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl
správní delikt spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže příslušný orgán
ochrany zvířat o něm nezahájil řízení do 2 let, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 4 let
ode dne, kdy byl spáchán.
(4) (1) Zákaz činnosti lze právnické osobě uložit nejdéle na 5 let, jde-li o činnost, k níž
je třeba povolení nebo souhlasu státního orgánu, a byl-li správní delikt touto činností nebo
v souvislosti s ní spáchán. Do doby zákazu činnosti se započítává doba, po kterou pachatel na
základě opatření správního orgánu učiněného v souvislosti s projednávaným správním
deliktem nesměl již tuto činnost vykonávat.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby7) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(6) (2) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona projednává v prvním stupni
obecní úřad obce s rozšířenou působností, s výjimkou správních deliktů přestupků podle § 27
odst. 1 písm. q) a podle § 27a odst. 1 písm. n), které v prvním stupni projednává obec. Na
území hlavního města Prahy projednávají v prvním stupni správní delikty přestupky podle
tohoto zákona městské části hlavního města Prahy.
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(7) (3) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem
rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.
(8) Pokuta je splatná do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní
moci.
§ 28a
Zvláštní opatření
(1) Na návrh krajské veterinární správy může obecní úřad obce s rozšířenou
působností správním rozhodnutím
a) nařídit a zajistit umístění týraného zvířete do náhradní péče, vyžaduje-li to jeho zdravotní
stav, nebo pokud je opakovaně týráno,
b) nařídit chovateli zajistit opatření ke snížení počtu zvířat včetně jejich usmrcení v souladu
s tímto zákonem, dochází-li k jejich týrání,
c) nařídit chovateli pozastavení činnosti, při které dochází k týrání zvířat, a to do doby
odstranění závad. Pozastavení činnosti není zákazem činnosti. Pozastavení činnosti
nezahrnuje povinnost chovatele zajistit náhradní péči o zvířata. Obecní úřad obce s rozšířenou
působností rozhoduje o ukončení pozastavení činnosti na základě odborného vyjádření
krajské veterinární správy, která posuzuje, zda došlo k odstranění závad,
d) nařídit vlastníkovi zvířete zajistit utracení zvířete odborně způsobilou osobou podle
veterinárního zákona, pokud je dán důvod k usmrcení zvířete podle § 5 odst. 2 písm. b),
e) nařídit chovateli umožnit provádění péče o zvíře jinou osobou na pozemku, ve stájích nebo
v jiných objektech chovatele, kde se zvíře nachází.
(2) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a), c) a e nemá odkladný účinek.
(3) Náklady spojené s umístěním týraného zvířete do náhradní péče a s následnou péčí
o něj hradí osoba, jíž bylo zvíře odebráno.
(4) Náklady na léčení zvířete, které bylo týráno a poškozeno tak na jeho zdraví, ponese
osoba, jež tento stav způsobila, i když přesahují hodnotu zvířete.
(5) Náklady spojené se snížením počtu zvířat nebo s utracením zvířat hradí chovatel.
(6) O nákladech podle odstavců 3 a 4 rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou
působností ve správním řízení. Pokud osoba, jejíž zvíře bylo umístěno do náhradní péče,
neuhradí náklady podle věty první do 3 měsíců ode dne oznámení rozhodnutí o nákladech,
a zvíře je vlastnictvím této osoby, může obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodnout,
že se zvíře stává vlastnictvím státu. Na tuto skutečnost musí být vlastník v rozhodnutí
o nákladech výslovně upozorněn. Stát zabezpečí péči o takové zvíře.

120

(7) Pokud je zahájeno správní řízení o zvláštním opatření, zahájí obecní úřad obce
s rozšířenou působností vždy také řízení o správním deliktu přestupku; to neplatí, jestliže
bylo zahájeno v dané věci trestní řízení. Rozhodnutí o zvláštním opatření nelze vydat, pokud
je závažnost správního deliktu přestupku tak nízká, že je pokuta, která by měla být nebo byla
zároveň uložena, na dolní hranici sazby stanovené za daný správní delikt přestupek.
§ 28c
Předběžná náhradní péče
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností může rozhodnutím nařídit předběžnou
náhradní péči o týrané zvíře, jestliže lze ve správním řízení očekávat uložení propadnutí
týraného zvířete, rozhodnutí o jeho zabrání nebo rozhodnutí o umístění týraného zvířete do
náhradní péče. Toto rozhodnutí nemá odkladný účinek. Prvním úkonem v řízení
o předběžném opatření může být vydání rozhodnutí o předběžném opatření. Toto rozhodnutí
je ihned po jeho vyhlášení vykonatelné. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný
účinek. Zvíře může být odebráno a umístěno do předběžné náhradní péče, i když není při
vyhlášení rozhodnutí a odebírání zvířete přítomen chovatel zvířete. Ustanovení § 28b odst. 3
platí pro předběžnou náhradní péči obdobně.
(2) Není-li propadnutí týraného zvířete uloženo, nebo není-li rozhodnuto o jeho
zabrání nebo umístění do náhradní péče, obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne
o vydání zvířete z předběžné náhradní péče na žádost chovatele.
(3) Za účelem zajištění předběžné náhradní péče o týrané zvíře může obecní úřad obce
s rozšířenou působností uzavřít smlouvu o provádění předběžné náhradní péče s pečovatelem.
Ustanovení § 28b odst. 4 a 5 platí pro předběžnou náhradní péči obdobně.
(4) Do doby, než je zvíře odvedeno do předběžné náhradní péče z prostor, v nichž je
chováno, je uživatel těchto prostor povinen strpět v nich provádění činnosti, která je při péči
o zvíře obvyklá. To platí i v případě, má-li být odvedeno zvíře již propadlé nebo zabrané.
(5) Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který předběžnou náhradní péči
o zvíře zajišťuje, náleží náhrada nákladů, které účelně vynaložil na zajištění předběžné
náhradní péče a na veterinární péči za účelem odstranění nebo zmírnění újmy na zdraví
způsobené zvířeti týráním. Náhradu uvedených nákladů je povinen uhradit pachatel správního
deliktu přestupku, bylo-li uloženo propadnutí týraného zvířete nebo rozhodnuto o umístění
týraného zvířete do náhradní péče, nebo osoba, kterou nelze za správní delikt přestupek
stíhat, bylo-li rozhodnuto o zabrání týraného zvířete.
(6) Pro předběžnou náhradní péči platí ustanovení správního řádu o předběžném
opatření obdobně.
____________________
1a)

Nařízení Rady (ES) č. 1255/97 ze dne 25. června 1997 o kritériích Společenství pro místa
zastávek a o změně plánu cesty uvedeného v příloze směrnice 91/628/EHS.
Nařízení Rady (ES) č. 1040/2003 ze dne 11. června 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES)
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č. 1255/97, pokud jde o použití míst zastávek.
Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy
a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení Rady (ES)
č. 1255/97.
Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování.
2)
Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5)
Například nařízení Rady č. 1255/97 ze dne 25. června 1997 o kritériích Společenství pro
místa zastávek a o změně plánu cesty uvedeného v příloze směrnice 91/628/EHS, nařízení
Rady 1040/2003 ze dne 11. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/1997, pokud
jde o použití míst zastávek, nařízení Rady (ES) č. 411/98 o doplňkových požadavcích na
ochranu zvířat u silničních vozidel používaných pro delší než osmihodinovou přepravu zvířat.
5b)
Čl. 18 a 19 nařízení Rady (ES) č. 1/2005.
5c)
Čl. 10 a 11 nařízení Rady (ES) č. 1/2005.
5d)
Čl. 14 nařízení Rady (ES) č. 1/2005.
5e)
Čl. 2 písm. h) nařízení Rady (ES) č. 1/2005.
5f)
§ 4c zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 291/2009 Sb.
5g)
Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu
a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví
společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým
se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.
5h)
Čl. 13 odst. 3, čl. 18 odst. 3 a čl. 19 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1/2005.
5i)
Čl. 26 odst. 6 nařízení Rady (ES) č. 1/2005.
6a)
Například nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce
a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem
zvířat.
6b)
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
7)
§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
12)
Čl. 2 písm. l) nařízení Rady (ES) č. 1099/2009.
13)
Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009.

Část dvacátá osmá
Zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí
obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky
a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění zákona č. 555/1992 Sb.,
zákona č. 256/1995 Sb., zákona č. 424/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 35/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 341/2011 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
§ 10c
(1) Předpokladem pro výkon funkce v Generální inspekci bezpečnostních sborů je, že
u příslušníka bezpečnostního sboru nebo občana nebyly zjištěny skutečnosti uvedené v § 3
odst. 1 a § 5 odst. 1 písm. c) a d).
(2) Funkcí se rozumí služební místo podle zvláštního zákona1a).
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(3) Pro posouzení splnění předpokladů pro výkon funkce v Generální inspekci
bezpečnostních sborů se použijí § 6 až 8.
(4) Řediteli Generální inspekce bezpečnostních sborů náleží oprávnění podle § 8, jdeli o osvědčení týkající se příslušníka bezpečnostního sboru nebo občana, který má vykonávat
funkci v Generální inspekci bezpečnostních sborů. V případě osvědčení týkajícího se toho,
kdo má vykonávat funkci ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů, náleží toto
oprávnění předsedovi vlády nebo pověřenému členu vlády.
(5) Nesplňuje-li příslušník Generální inspekce bezpečnostních sborů předpoklady pro
výkon funkce, je tato skutečnost důvodem pro skončení jeho služebního poměru propuštěním.
Služební funkcionář1a) rozhodne o propuštění příslušníka Generální inspekce bezpečnostních
sborů ze služebního poměru ve lhůtě podle § 9 odst. 1.
(6) Služební poměr končí uplynutím 2 kalendářních měsíců následujících po dni
doručení rozhodnutí o propuštění, jestliže služební funkcionář1a) nerozhodne na základě
žádosti příslušníka Generální inspekce bezpečnostních sborů o době kratší.
§ 10d
Přestupky
(1) Fyzická osoba se jako osoba, která má učinit čestné prohlášení
o požadovaných skutečnostech, dopustí přestupku tím, že v úmyslu dosáhnout přijetí do
některé z funkcí podle tohoto zákona nebo v ní setrvat uvede nesprávný nebo neúplný
údaj nebo požadovaný údaj zatají.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, vůči níž je osoba, která má
splňovat některé další předpoklady pro zastávání určené funkce podle tohoto zákona,
v pracovněprávním nebo obdobném vztahu, se dopustí přestupku tím, že
a) nevyžádá předložení dokladů o splnění předpokladů pro výkon takové funkce, nebo
b) neučiní stanovená opatření, ačkoli ví, že osoba, která zastává takovou funkci,
nesplňuje předpoklady pro její výkon.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
____________________
1a)

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Část dvacátá devátá
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., zákona č. 127/1998
Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona
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č. 420/2003 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb.,
zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 351/2009 Sb., zákona č. 362/2009
Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona č. 256/2014 Sb.,
zákona č. 200/2015 Sb., zákona č. 128/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
ČÁST ŠESTÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY
Přestupky
§ 22d
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) uvede v čestném prohlášení nepravdivé údaje v rozporu s
1. § 9a odst. 7, nebo
2. § 10 odst. 12,
b) jako ředitel zaměstnanecké pojišťovny v rozporu s § 9a odst. 10 neoznámí Správní radě, že
u něj nastala některá ze skutečností, která brání výkonu funkce ředitele zaměstnanecké
pojišťovny, nebo
c) jako volený nebo jmenovaný člen orgánu zaměstnanecké pojišťovny v rozporu s § 10 odst.
14 neoznámí zaměstnanecké pojišťovně nebo tomu, kdo vládě navrhl jeho jmenování, že u něj
nastala některá ze skutečností, která brání výkonu funkce člena orgánu zaměstnanecké
pojišťovny.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 2 nebo podle odstavce 1
písm. c),
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 nebo podle odstavce 1
písm. b).
§ 22e
Správní delikty Přestupky právnických osob
(1) Zaměstnanecká pojišťovna se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) provádí nábor pojištěnců v rozporu s § 5 odst. 4,
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b) nepodá Ministerstvu zdravotnictví nebo Ministerstvu financí zprávu o svém hospodaření
podle § 7 odst. 1,
c) neposkytne Ministerstvu zdravotnictví, Ministerstvu financí nebo Českému statistickému
úřadu na jejich žádost informace z informačního systému zaměstnanecké pojišťovny podle
§ 14a,
d) nepředloží Ministerstvu zdravotnictví nebo Ministerstvu financí návrh zdravotně pojistného
plánu, účetní závěrku, návrh výroční zprávy za minulý kalendářní rok nebo zprávu auditora
podle § 15 odst. 2, nebo
e) v rozporu s § 19 odst. 3 § 19 odst. 2 zřídí nebo provozuje poskytovatele nebo podniká s
prostředky plynoucími z veřejného zdravotního pojištění.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 200 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. d) nebo e),
c) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. c),
d) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a).
§ 22f
Společná ustanovení ke správním deliktům k přestupkům
(1) Zaměstnanecká pojišťovna za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že
vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti
zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty zaměstnanecké pojišťovně se přihlédne k závažnosti
správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za
nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost zaměstnanecké pojišťovny za správní delikt zaniká, jestliže správní
orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3
let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona projednává Ministerstvo
zdravotnictví.
(5) (2) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.
(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
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Část třicátá
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona
č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,
zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009
Sb., zákona č. 402/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 41/2015 Sb. a zákona č. 184/2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
§ 15
Obecní úřad obce s rozšířenou působností
a) rozhoduje podle § 1 odst. 4 o tom, zda je pozemek součástí zemědělského půdního fondu,
b) uděluje podle § 2 souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu,
c) ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého porušením povinností uvedených
v § 3 odst. 1 písm. c) a d) a v § 3 odst. 4 až 6 a neplněním podmínek jím vydaného souhlasu,
d) kontroluje plnění
1. povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) až d) a § 3 odst. 4 až 6,
2. podmínek jím vydaného souhlasu, včetně provádění rekultivací,
3. jím uloženého opatření k nápravě,
e) uděluje souhlas podle § 3a odst. 1 k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních
toků a vede evidenci jejich použití,
f) ohledně erozního ohrožení zemědělské půdy podle § 3b pořizuje informace o zemědělské
půdě a hodnotí její stav a tyto údaje předává do evidence informací o kvalitě zemědělské
půdy,
g) zasílá podle § 3b odst. 4 údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského
půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy,
h) uplatňuje podle § 5 odst. 2 stanovisko k regulačním plánům s výjimkou regulačních plánů
pořizovaných na základě zásad územního rozvoje,
i) uděluje podle § 7 odst. 4 vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení,
pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nadzemních a podzemních
vedení, pozemních komunikací a vodních cest a jejich součástí nepřesahuje správní obvod
obce s rozšířenou působností,
j) uděluje podle § 9 odst. 8 souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního
fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře menší nebo rovné 1 ha, a u dočasného

126

odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení
o ukončení rekultivace podle § 11b odst. 2,
k) rozhoduje podle § 11 odst. 2 o odvodech za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského
půdního fondu,
l) projednává správní delikty přestupky podle tohoto zákona, není-li k jejich projednání
příslušná inspekce,
m) je dotčeným správním orgánem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,
mají-li být dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře menší nebo
rovné 1 ha, a
n) vykonává státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, není-li podle
tohoto zákona příslušný jiný orgán.
§ 16a
Inspekce
a) kontroluje
1. dodržování povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) a v § 3 odst. 2 a 3,
2. plnění opatření k nápravě uložených podle písmene b),
b) ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého porušením povinností uvedených
v § 3 odst. 1 písm. a) a v § 3 odst. 2 a 3,
c) projednává správní delikty přestupky podle § 20 odst. 1 písm. a), e), f) a h) a podle § 20a
odst. 1 písm. a), e), f) a h); správní delikty přestupky podle § 20 odst. 1 písm. h) a podle
§ 20a odst. 1 písm. h) projednává, jestliže se jedná o nesplnění opatření k nápravě uložené
inspekcí, a
d) pořizuje informace o zemědělské půdě, s výjimkou informací týkajících se erozního
ohrožení půdy, hodnotí její stav podle § 3b, a tyto údaje předává do evidence informací
o kvalitě zemědělské půdy.
ČÁST IX
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 20
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. a) znečistí zemědělskou půdu,
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b) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. b) způsobuje ohrožení zemědělské půdy erozí,
c) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. c) užívá zemědělskou půdu k nezemědělským účelům bez
souhlasu s jejím odnětím ze zemědělského půdního fondu,
d) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. d) poškozuje fyzikální vlastnosti zemědělské půdy,
e) v rozporu s § 3 odst. 2 vnáší jiné než povolené látky nebo přípravky do zemědělské půdy
nebo na ni,
f) v rozporu s § 3 odst. 3 použije upravené kaly nebo sedimenty na zemědělské půdě, u nichž
došlo k překročení preventivních hodnot,
g) v rozporu s § 3a odst. 5 neoznámí zahájení použití sedimentů ve stanovené lhůtě,
h) nesplní opatření k nápravě uložené podle § 3c,
i) nesplní některou z podmínek ochrany zemědělského půdního fondu stanovenou
rozhodnutím vydaným na základě souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského
půdního fondu podle § 10 odst. 1, nebo rozhodnutím o souhlasu s odnětím podle § 21,
j) v rozporu s § 11 odst. 4 písm. a) nedoručí kopii pravomocného rozhodnutí ve stanovené
lhůtě,
k) v rozporu s § 11 odst. 4 písm. b) neoznámí zahájení realizace záměru ve stanovené lhůtě,
l) v rozporu s § 11 odst. 5 neoznámí změnu způsobu využití ve stanovené lhůtě, nebo
m) v rozporu s § 11 odst. 6 neoznámí a nedoloží změnu v osobě povinného k platbě odvodů
ve stanovené lhůtě.
(2) Vlastník, nebo jiná fyzická osoba, která je oprávněna zemědělskou půdu užívat, se
dopustí přestupku tím, že
a) změní trvalý travní porost na ornou půdu bez souhlasu podle § 2,
b) v rozporu s § 3 odst. 4 neužívá nebo neudržuje zemědělskou půdu v souladu
s charakteristikou druhu pozemku,
c) v rozporu s § 3 odst. 5 využívá zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany jako plantáž dřevin,
d) v rozporu s § 3 odst. 6 neodstraní pařezy nebo neprovede rekultivaci,
e) v rozporu s § 3 odst. 6 nezmění způsob využití zemědělské půdy, nebo
f) neoznámí výsadbu nebo sklizeň dřevin podle § 3 odst. 7.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), e) nebo i),
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b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo h) nebo podle odstavce 2
písm. c), d) nebo e), nebo
c) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), f), g), j), k), l) nebo m) nebo
odstavce 2 písm. a), b) nebo f).
§ 20a
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. a) znečistí zemědělskou půdu,
b) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. b) způsobuje ohrožení zemědělské půdy erozí,
c) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. c) užívá zemědělskou půdu k nezemědělským účelům bez
souhlasu s jejím odnětím ze zemědělského půdního fondu,
d) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. d) poškozuje fyzikální vlastnosti zemědělské půdy,
e) v rozporu s § 3 odst. 2 vnáší jiné než povolené látky nebo přípravky do zemědělské půdy
nebo na ni,
f) v rozporu s § 3 odst. 3 použije upravené kaly nebo sedimenty na zemědělské půdě, u nichž
došlo k překročení preventivních hodnot,
g) v rozporu s § 3a odst. 5 neoznámí zahájení použití sedimentů ve stanovené lhůtě,
h) nesplní opatření k nápravě uložené podle § 3c,
i) nesplní některou z podmínek ochrany zemědělského půdního fondu stanovenou
rozhodnutím vydaným na základě souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského
půdního fondu podle § 10 odst. 1, nebo rozhodnutím o souhlasu s odnětím podle § 21,
j) v rozporu s § 11 odst. 4 písm. a) nedoručí kopii pravomocného rozhodnutí ve stanovené
lhůtě,
k) v rozporu s § 11 odst. 4 písm. b) neoznámí zahájení realizace záměru ve stanovené lhůtě,
l) v rozporu s § 11 odst. 5 neoznámí změnu způsobu využití ve stanovené lhůtě, nebo
m) v rozporu s § 11 odst. 6 neoznámí a nedoloží změnu v osobě povinného k platbě odvodů
ve stanovené lhůtě.
(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo jiná osoba,
která je oprávněna zemědělskou půdu užívat, dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) změní trvalý travní porost na ornou půdu bez souhlasu podle § 2,
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b) v rozporu s § 3 odst. 4 neužívá nebo neudržuje zemědělskou půdu v souladu
s charakteristikou druhu pozemku,
c) v rozporu s § 3 odst. 5 využívá zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany jako plantáž dřevin,
d) v rozporu s § 3 odst. 6 neodstraní pařezy nebo neprovede rekultivaci,
e) v rozporu s § 3 odst. 6 nezmění způsob využití zemědělské půdy, nebo
f) neoznámí výsadbu nebo sklizeň dřevin podle § 3 odst. 7.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta přestupek lze uložit pokutu do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), e) nebo i),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo h) nebo
podle odstavce 2 písm. c), d) nebo e), nebo
c) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. d), f), g), j), k), l)
nebo m) nebo odstavce 2 písm. a), b) nebo f).
§ 20b
Společná ustanovení ke správním deliktům
Společné ustanovení k přestupkům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právních povinností zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména okolnostem, za nichž byl spáchán, době trvání protiprávního jednání,
způsobu jeho spáchání, jeho následkům a k včasnosti a účinné součinnosti při odstraňování
následků.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(5) Pokuty uložené obecním úřadem obce s rozšířenou působností jsou z 50 %
příjmem obce, v jejímž územním obvodu byl správní delikt přestupek spáchán, a z 50 %
příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky; pokuty uložené inspekcí jsou
příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky.
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Část třicátá první
Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb., zákona
č. 501/2004 Sb., zákona č. 221/2006 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., s vyznačením
navrhovaným změn:
§ 20
Rejstřík
(1) Úřad vede rejstřík, do něhož zaznamenává rozhodné údaje o přihláškách užitných
vzorů a o zapsaných užitných vzorech.
(2) Do rejstříku se u každého užitného vzoru zapisuje zejména:
a) číslo zápisu (osvědčení),
b) datum zápisu,
c) datum zveřejnění zápisu užitného vzoru ve Věstníku,
d) název užitného vzoru,
e) datum podání přihlášky, popřípadě právo přednosti, a spisová značka přihlášky,
f) přihlašovatel užitného vzoru (jméno nebo název), jeho bydliště (sídlo), popřípadě jeho
zástupce,
g) příjmení, jméno a bydliště původce užitného vzoru,
h) majitel užitného vzoru (jméno nebo název), bydliště (sídlo), popřípadě jeho zástupce,
i) právo předchozího uživatele,
j) zatřídění užitného vzoru podle mezinárodního patentového třídění,
k) převod užitného vzoru,
l) licence,
m) nucená licence,
n) prodloužení platnosti zápisu,
o) výmaz užitného vzoru,
p) odnětí ochrany, popřípadě její přepis,
r) zánik ochrany.
(3) Poznámka spornosti podle občanského zákoníku2b) se může týkat jen záznamu
v rejstříku, jímž se vyznačuje nakládání s užitným vzorem jako předmětem vlastnictví.
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(4) Ve Věstníku zveřejňuje Úřad skutečnosti týkající se užitných vzorů, jakož i úřední
sdělení a rozhodnutí zásadní povahy.
§ 20a
Přestupky
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že neoprávněně využívá technické řešení chráněné užitným vzorem.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 250 000 Kč nebo zákaz
činnosti.
(3) Za přestupek podle odstavce 1, kterého se dopustí právnická nebo podnikající
fyzická osoba, lze uložit též zveřejnění rozhodnutí o přestupku.
(4) Přestupek podle odstavce 1 projednává obecní úřad obce s rozšířenou
působností.
(5) Přestupek podle odstavce 1 nelze projednat příkazem na místě.
____________________
2b)

§ 986 občanského zákoníku.

Část třicátá druhá
Zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon),
ve znění zákona č. 19/1993 Sb., zákona č. 127/2003 Sb., zákona č. 157/2006 Sb., zákona
č. 130/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
HLAVA II
Pokuty
Přestupky
§ 43
(1) Puncovní úřad uloží pokutu až do výše 500 000 Kč v případě, že kontrolovaná
osoba Kontrolovaná osoba se dopustí přestupku tím, že
a) neučiní oznámení podle § 35 nebo je učiní opožděně, či neúplně,
b) používá výrobní nebo odpovědnostní značku v rozporu s tímto zákonem nebo takové
jednání umožní,
c) nesplní povinnosti podle § 39 odst. 1 až 3 nebo § 40 odst. 2,
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d) nevede evidenci vyžadovanou tímto zákonem nebo ji vede neúplně.
(2) Puncovní úřad uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč v případě, že kontrolovaná
osoba Kontrolovaná osoba se dopustí přestupku tím, že
a) obchoduje s úředně neoznačeným zbožím, které podléhá povinné puncovní kontrole nebo
takové zboží k obchodování má anebo k prodeji nabízí,
b) obchoduje se zbožím, které v rozporu s tímto zákonem není označeno ryzostním číslem,
c) padělá nebo zneužije puncovní značku nebo obchoduje se zbožím, ač je jí známo, že je
takovouto značkou označeno,
d) obchoduje se zbožím označeným vyšším ryzostním číslem, než je skutečná ryzost tohoto
zboží,
e) se dopustí při prodeji klamavého označení,
f) prodá nebo jinak uvede do oběhu dentální drahé kovy, které nesplňují podmínky podle § 31
odst. 1,
g) nepoužívá stanovená měřidla7) nebo je používá bez platného ověření anebo je nemá
v provozovně k dispozici,
h) brání inspektorovi ve výkonu kontroly, její výkon ztěžuje zejména tím, že mu neumožní
vstupovat do příslušných prostorů, nahlížet do evidence nebo nepředloží inspektorem
požadované zboží nebo neposkytne ve lhůtě stanovené inspektorem potřebnou součinnost,
i) dopustí se jednání uvedených v odstavci 1 opakovaně,
j) nepředloží ve lhůtě stanovené inspektorem zboží k provedení puncovní kontroly,
k) jako výrobce klenotnických slitin nebo dentálních drahých kovů používá tyto materiály ke
klenotnické výrobě, nebo pro dentální účely anebo je k těmto účelům uvádí do oběhu, aniž by
byla držitelem platného osvědčení podle ustanovení § 48.
(3) Puncovní úřad uloží pokutu až do výše 1 500 000 Kč v případě, že jednáním
uvedeným v odstavci 2 písm. a) až f) získala kontrolovaná osoba majetkový prospěch velkého
rozsahu,12) který by jí jinak nenáležel.
(4) Puncovní úřad uloží pokutu až do výše 50 000 Kč za nesplnění ostatních
povinností uložených tímto zákonem.
(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že nesplní některou z ostatních povinností uložených tímto zákonem.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3,

133

b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
c) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
d) 1 500 000 Kč, byl-li jednáním uvedeným v odstavci 2 písm. a) až f) získán majetkový
prospěch velkého rozsahu.
§ 44
Ukládání pokut
(1) Dopustí-li se kontrolovaná osoba více protiprávních jednání, uloží jí Puncovní úřad
pokutu podle ustanovení vztahujícího se na protiprávní jednání nejpřísněji postihované.
(2) Řízení o uložení pokuty podle § 43 může Puncovní úřad zahájit jen do jednoho
roku ode dne, kdy se o protiprávním jednání dozvěděl, nejpozději však do tří let ode dne, kdy
k takovému jednání došlo.
(3) Při stanovení výše pokuty Puncovní úřad přihlíží zejména k závažnosti, způsobu a
době protiprávního jednání, k rozsahu způsobených následků a k včasnosti a účinné
součinnosti při odstraňování nedostatků.
(4) Pokuta je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.
Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.
§ 44
Přestupky podle tohoto zákona projednává Puncovní úřad.
§ 45
(1) Pokutu za jednání Přestupku podle § 43 odst. 1 až 4 Puncovní úřad uloží i tomu se
dopustí i ten, kdo bez příslušného oprávnění vykonává stejnou činnost jako výrobce nebo
obchodník.
(2) Pokutu za jednání Přestupku podle § 43 odst. 2 písm. c) uloží Puncovní úřad i
jiným osobám se mohou dopustit i jiné osoby než výrobci nebo obchodníkovi obchodníci.
(3) Pokutu za jednání Přestupku podle § 43 odst. 2 písm. e) a odst. 3 uloží Puncovní
úřad i osobám se dopustí i osoby, které se při provozování obchodní živnosti nebo živnosti
poskytující služby13) dopustí klamavého označení.
(4) Při ukládání pokut podle odstavců 1 až 3 se užije ustanovení § 44 obdobně.
__________________
7)

§ 3 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.
§ 64 zákona č. 455/1991 Sb.
13)
§ 33 a 43 zákona č. 455/1991 Sb.
12)
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Část třicátá třetí
Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění
zákona č. 293/1993 Sb., zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 460/2000
Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011
Sb., zákona č. 157/2013 Sb. zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
§8
(1) Příslušník koná službu zpravidla ve služebním stejnokroji s identifikačním číslem.
Příslušník, který koná službu v občanském oděvu, je označen identifikačním štítkem s číslem.
Fyzická osoba, která není příslušníkem, není oprávněna nosit na místě veřejnosti
přístupném služební stejnokroj příslušníka, nebo takové součásti služebního stejnokroje,
které jsou s úplným služebním stejnokrojem zaměnitelné.
(2) Příslušník prokazuje svou příslušnost k Vězeňské službě služebním průkazem nebo
služebním stejnokrojem s identifikačním číslem. V místech výkonu vazby, zabezpečovací
detence nebo výkonu trestu odnětí svobody může příslušník prokazovat svoji totožnost též
identifikačním štítkem. Ústním prohlášením "Vězeňská služba" prokazuje příslušník svoji
příslušnost ve výjimečných případech, kdy okolnosti služebního zákroku neumožňují
prokázat příslušnost stanoveným způsobem.
(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnosti o prokazování příslušnosti k Vězeňské
službě.
§ 10
Požadování vysvětlení
(1) Příslušník je oprávněn požadovat vysvětlení od všech osob, které mohou přispět
k objasnění skutečností důležitých pro odhalení trestného činu nebo kázeňského přestupku
spáchaného pachatelem během výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody nebo výkonu
zabezpečovací detence, jakož i pro vypátrání osoby prchající z výkonu vazby, z výkonu trestu
odnětí svobody nebo výkonu zabezpečovací detence. Požadovat vysvětlení od osob
ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence, které mohou přispět
k objasnění skutečností důležitých pro odhalení kázeňského přestupku, je oprávněn rovněž
občanský zaměstnanec Vězeňské služby.
(2) Pověřený orgán Vězeňské služby je oprávněn osobu vyzvat, aby se ve stanovenou
dobu, popřípadě bez zbytečného odkladu, je-li to nezbytné, dostavila na určené místo
k sepsání úředního záznamu o podání vysvětlení. Dostaví-li se osoba na základě výzvy, je
pověřený orgán Vězeňské služby povinen s touto osobou sepsat úřední záznam o podání
vysvětlení bez zbytečného odkladu.
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(3) Podání vysvětlení nesmí být od osoby požadováno, pokud by tím porušila
zákonem stanovenou nebo státem uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byla této
povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěna. Osoba
může vysvětlení odepřít pouze, pokud by jím sobě nebo osobě blízké způsobila nebezpečí
trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za správní delikt přestupek.
(4) Kdo se dostaví na výzvu podle odstavce 2, má nárok na náhradu nutných výdajů
a na náhradu ušlého výdělku. Náhradu poskytuje Vězeňská služba. Nárok na náhradu nemá
ten, kdo se dostavil jen ve vlastním zájmu nebo pro své protiprávní jednání. Nárok na náhradu
zaniká, jestliže jej osoba neuplatní do 7 dnů ode dne, kdy se na výzvu podle odstavce 2
dostavila; o tom musí být osoba poučena.
§ 13a
Prokázání totožnosti pověřenému orgánu
(1) Prokázáním totožnosti se rozumí prokázání jména, popřípadě jmen, příjmení, data
narození a v případě potřeby také adresy místa trvalého pobytu, adresy místa pobytu nebo
adresy bydliště v zahraničí, rodného čísla, bylo-li přiděleno, a státní příslušnosti. Rozsah a
způsob zjišťování osobních údajů musí být přiměřené účelu zjišťování totožnosti.
(2) Pověřený orgán Vězeňské služby je oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu
a) podezřelou ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu přestupku,
b) od níž je požadováno vysvětlení,
c) zdržující se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu nebo správního deliktu
přestupku osobou ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence,
d) která je oznamovatelem podezření ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu
přestupku, nebo
e) při plnění jiného úkolu, je-li to nezbytné pro předcházení trestné činnosti.
§ 25
Ustanovení § 5, § 6 odst. 1 a 2, § 8, § 9 odst. 1, § 11 odst. 1, § 12 odst. 1, § 14 a 23 se
obdobně užijí i na občanské zaměstnance Vězeňské služby. Jejich pracovní vztahy se řídí
zákoníkem práce, pokud se neřídí zvláštním právním předpisem.
§ 25a
(1) Fyzická osoba, která není příslušníkem, se dopustí přestupku tím, že úmyslně
na místě veřejnosti přístupném nosí neoprávněně služební stejnokroj příslušníka, nebo
takové součásti služebního stejnokroje, které jsou s úplným služebním stejnokrojem
zaměnitelné.
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(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 3 000 Kč.
__________________
5)

§ 48 a 50 zákona č. 169/1999 Sb.
§ 15 a 18 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích § 48 a 53 zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Část třicátá čtvrtá
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993
Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona
č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb.,
zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000
Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona
č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb.,
zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003
Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona
č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb.,
zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 189/2006
Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 153/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb.,
zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009
Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb.,
zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 503/2012
Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014
Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona
č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb.,
s vyznačením navrhovaných změn:
§2
Pojistné je příjmem státního rozpočtu. Příjmem státního rozpočtu jsou též penále
(§ 20), přirážka k pojistnému na sociální zabezpečení (§ 21) a pokuty (§ 22) (§ 25c a 25d)
ukládané podle tohoto zákona. Pojistné na důchodové pojištění se vede na samostatném účtu
státního rozpočtu a v zákonu o státním rozpočtu se uvádí jako samostatná položka příjmů
státního rozpočtu.
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§ 22
Pokuty
(1) Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených v § 5 odst. 5 větě třetí, § 9
odst. 2, § 10 větě první, § 11 větě první a třetí, § 15a odst. 3, § 20a odst. 1 části věty druhé za
středníkem a větě třetí, § 22c a § 24 větě druhé může příslušná okresní správa sociálního
zabezpečení21) uložit zaměstnavateli pokutu až do výše
a) 20 000 Kč za každé jednotlivé nesplnění či porušení povinnosti,
b) 100 000 Kč při opětovném nesplnění nebo porušení povinnosti, za jejíž nesplnění nebo
porušení byla již pokuta podle písmene a) uložena.
(2) Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených v § 15, § 20a odst. 1 části věty
druhé za středníkem, § 22c a § 24 větě druhé může příslušná okresní správa sociálního
zabezpečení22) uložit osobě samostatně výdělečně činné pokutu až do výše
a) 20 000 Kč za každé jednotlivé nesplnění či porušení povinnosti,
b) 100 000 Kč při opětovném nesplnění nebo porušení povinnosti, za jejíž nesplnění nebo
porušení byla již pokuta podle písmene a) uložena.
(3) Pokutu lze uložit do dvou let ode dne, kdy se příslušná okresní správa sociálního
zabezpečení dozvěděla o nesplnění nebo porušení povinnosti, nejpozději však do pěti let ode
dne, kdy k nesplnění nebo porušení povinnosti došlo.
(4) Pokud jde o způsob placení a vymáhání pokuty, postupuje se stejně jako
u pojistného.
§ 22b
Pravděpodobná výše pojistného
(1) Jestliže zaměstnavatel nesplnil povinnost podat přehled podle § 9 odst. 2, nebo
jestliže osoba samostatně výdělečně činná nesplnila povinnost podat přehled podle § 15
odst. 1 a 2 a tato povinnost nebyla splněna ani ve lhůtě určené příslušnou správou sociálního
zabezpečení v písemné výzvě, může příslušná okresní správa sociálního zabezpečení stanovit
rozhodnutím pravděpodobnou výši pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti nebo pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti (dále jen "pravděpodobná výše pojistného"), pokud byl plátce pojistného v této
výzvě na tento následek upozorněn.
(2) Při stanovení pravděpodobné výše pojistného vychází příslušná okresní správa
sociálního zabezpečení z údajů a pomůcek, které má k dispozici nebo které si sama opatří.
Údaje o počtu zaměstnanců si může okresní správa sociálního zabezpečení vyžádat od krajské
pobočky Úřadu práce, která je povinna tyto údaje jí sdělit, pokud je má k dispozici. Nelze-li
pro nedostatek podkladů stanovit pravděpodobnou výši příjmů zaměstnance anebo osoby
samostatně výdělečně činné, má se pro účely stanovení pravděpodobné výše pojistného za to,
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že jejich měsíčním příjmem je částka 1,5násobku průměrné mzdy určované pro kalendářní
rok, ve kterém okresní správa sociálního zabezpečení stanoví pravděpodobnou výši
pojistného; u osoby samostatně výdělečně činné se má přitom za to, že tato částka je jejím
měsíčním příjmem ze samostatné výdělečné činnosti, který je již snížen o výdaje vynaložené
na jeho dosažení, zajištění a udržení. Částka podle věty třetí se zaokrouhluje na celé koruny
směrem nahoru.
(3) Stanovením pravděpodobné výše pojistného není dotčena povinnost předložit
přehled podle § 9 odst. 2 nebo § 15 odst. 1 a 2 ani možnost uložit pokutu podle § 22 § 25c
nebo 25d. Je-li následně tento přehled předložen, příslušná okresní správa sociálního
zabezpečení novým rozhodnutím22a) rozhodnutí o pravděpodobné výši pojistného zruší.
Okresní správa sociálního zabezpečení novým rozhodnutím22a) zruší rozhodnutí
o pravděpodobné výši pojistného, pokud osoba samostatně výdělečně činná prokáže, že
nevykonávala samostatnou výdělečnou činnost v období, na které byla stanovena
pravděpodobná výše pojistného, nebo pokud zaměstnavatel prokáže, že nezaměstnával ani
jednoho zaměstnance v období, na které byla stanovena pravděpodobná výše pojistného.
(4) Plátci pojistného jsou povinni platit penále z dlužné částky pravděpodobné výše
pojistného, a to ode dne, který bezprostředně následuje po dni splatnosti pojistného (§ 20
odst. 2 věta první), ohledně něhož nebyl podán přehled podle § 9 odst. 2 nebo § 15 odst. 1 a 2,
do dne, ve kterém byl tento přehled předložen, a to včetně tohoto dne. Ustanovení věty první
platí přitom i tehdy, je-li penále z pravděpodobné výše pojistného vyšší než penále
z pojistného podle přehledu podle § 9 odst. 2 nebo § 15 odst. 1 a 2; je-li penále
z pravděpodobné výše pojistného nižší než penále z pojistného podle tohoto přehledu, je
plátce pojistného povinen zaplatit ještě tento rozdíl.
§ 25
(1) Ustanovení § 2 až 24 a § 25c až 25f se použijí i pro vojáky z povolání a vojáky
v záloze ve výkonu vojenské činné služby75) s těmito odchylkami:
a) tam, kde podle těchto ustanovení vykonává působnost Česká správa sociálního zabezpečení
nebo okresní správa sociálního zabezpečení, rozumějí se tím příslušné orgány Ministerstva
obrany,
b) tam, kde se v těchto ustanoveních mluví o zaměstnavateli, rozumí se tím příslušný útvar
ozbrojených sil České republiky.
(2) Ustanovení § 2 až 24 a § 25c až 25f se použijí i pro příslušníky Vězeňské služby
České republiky, Policie České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů,
Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace s těmito
odchylkami:
a) tam, kde podle těchto ustanovení vykonává působnost Česká správa sociálního zabezpečení
nebo okresní správa sociálního zabezpečení, rozumí se tím Ministerstvo spravedlnosti,
Ministerstvo vnitra, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační
služba a Úřad pro zahraniční styky a informace,
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b) tam, kde se v těchto ustanoveních mluví o zaměstnavateli, rozumí se tím útvar Vězeňské
služby České republiky a zaměstnavatel příslušníka Policie České republiky, Generální
inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky
a informace.
(3) Ustanovení § 2 až 24 a § 25c až 25f se použijí i pro příslušníky Celní správy České
republiky s těmito odchylkami:
a) tam, kde podle těchto ustanovení vykonává působnost Česká správa sociálního zabezpečení
nebo okresní správa sociálního zabezpečení, rozumí se tím Generální ředitelství cel,
b) tam, kde se v těchto ustanoveních mluví o organizaci a malé organizaci, rozumí se tím
příslušný celní orgán.
b) tam, kde se v těchto ustanoveních mluví o zaměstnavateli, rozumí se tím příslušný celní
orgán.
(4) Ustanovení § 2 až 24 a § 25c až 25f se použijí i pro příslušníky Hasičského
záchranného sboru České republiky s těmito odchylkami:
a) tam, kde podle těchto ustanovení vykonává působnost Česká správa sociálního zabezpečení
nebo okresní správa sociálního zabezpečení, rozumí se tím Ministerstvo vnitra,
b) tam, kde se v těchto ustanoveních hovoří o zaměstnavateli, rozumí se tím příslušný orgán
Hasičského záchranného sboru České republiky.
(5) Pro stanovení vyměřovacího základu je nezapočitatelným příjmem též příplatek za
službu v zahraničí náležející vojákům vyslaným do zahraniční operace.
(6) Útvary a orgány uvedené v odstavci 1 písm. b), odstavci 2 písm. b), odstavci 3
písm. b) a odstavci 4 písm. b) odečtou úhrn zúčtovaných dávek nemocenského pojištění od
pojistného, které jsou povinny odvádět, a rozdíl odvedou na příslušný účet sdělený v oborech
své působnosti orgány uvedenými v odstavci 1 písm. a), odstavci 2 písm. a), odstavci 3
písm. a) a odstavci 4 písm. a), které též v případě, že úhrn zúčtovaných dávek nemocenského
pojištění je vyšší než pojistné, které má být odvedeno, uhradí plátcům pojistného tento rozdíl,
a to do 8 dnů od podání stanoveného přehledu.
(7) Byla-li osoba ve služebním poměru uvedená v odstavcích 1 až 4 v kalendářním
roce též zaměstnancem a v tomto kalendářním roce vznikl přeplatek podle § 15a odst. 2
písm. b), vrací tento přeplatek útvary a orgány uvedené v odstavci 1 písm. b), odstavci 2
písm. b), odstavci 3 písm. b) nebo odstavci 4 písm. b).
§ 25a
Úhrada odvedeného pojistného
Pokud se podle zvláštního předpisu uhrazuje náhrada mzdy, mzdové vyrovnání,
doplatek ke mzdě nebo jiné obdobné plnění, uhrazuje se zaměstnavateli též pojistné, které je
povinen z těchto plnění platit [§ 7 odst. 1 písm. a)]; to platí obdobně i pro výplatu odměn a
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mezd, které provádí zaměstnavatel z finančních prostředků odborové organizace,33) pokud se
v kolektivní smlouvě nestanoví jinak.
§ 25b
Na samostatný účet státního rozpočtu uvedený v § 2 větě třetí se z plateb pojistného
převádí poměrná část odpovídající pojistnému na důchodové pojištění.
Přestupky
§ 25c
(1) Fyzická osoba se jako osoba samostatně výdělečně činná dopustí přestupku
tím, že
a) v rozporu s § 15 odst. 1
1.

nepodá na předepsaném tiskopise přehled o příjmech a výdajích,

2.

nedoloží skutečnost, že jí zpracovává daňové přiznání daňový poradce, nebo

3.

nepředloží protokol o platbě daně z příjmů paušální částkou nebo rozhodnutí
správce daně o zrušení platby daně paušální částkou,

b) nepředloží opravný přehled o příjmech a výdajích podle § 15 odst. 2,
c) nesplní oznamovací povinnost podle § 20a odst. 1,
d) neuschovává účetní záznamy o údajích potřebných pro stanovení a odvod pojistného
podle § 22c, nebo
e) nepoužívá tiskopisy podle § 24.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
§ 25d
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zaměstnavatel
dopustí přestupku tím, že
a) nevede ve svých záznamech kurz, který použila pro přepočet příjmu vyplacenému
zaměstnanci v cizí měně na českou měnu podle § 5 odst. 5,
b) nepředloží příslušné okresní správě sociálního zabezpečení ve stanovené lhůtě na
předepsaném tiskopisu přehled podle § 9 odst. 2,
c) nezajistí, aby mzdová účtárna plnila povinnosti zaměstnavatele při odvodu pojistného
podle § 10,
d) neodvede příslušné věznici nebo ústavu pro výkon zabezpečovací detence za
kalendářní měsíc pojistné podle § 11,
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e) v rozporu s § 15a odst. 3 nepotvrdí zaměstnanci úhrn vyměřovacích základů za
kalendářní rok, z nichž bylo sraženo pojistné, nebo mu nevydá nové potvrzení,
f) nesplní oznamovací povinnost podle § 20a odst. 1,
g) neuschovává účetní záznamy o údajích potřebných pro stanovení a odvod pojistného
podle § 22c, nebo
h) nepoužívá tiskopisy podle § 24.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
§ 25e
(1) Promlčecí doba činí 3 roky. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za
přestupek zaniká nejpozději 5 let od jeho spáchání.
(2) Správní orgán, aniž zahájí řízení, věc usnesením odloží též tehdy, jestliže již
samotné zjištění skutku a upozornění osoby podezřelé ze spáchání přestupku postačí k
její nápravě, nebo je-li ze zjištěných skutečností zjevné, že škodlivý následek způsobený
činem byl osobou podezřelou ze spáchání přestupku v mezidobí již napraven a samo
odstranění tohoto následku vedlo k nápravě této osoby.
(3) Účastníkem řízení o přestupku není poškozený.
(4) Pokud jde o způsob placení a vymáhání pokuty, postupuje se stejně jako u
pojistného.
25f
Pokud tento zákon nestanoví jinak, okresní správy sociálního zabezpečení
a) rozhodují o přestupcích podle tohoto zákona,
b) vybírají a vymáhají pokuty uložené v řízení podle písmene a).

____________________
21)

§ 104b odst. 1 zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., ve znění zákona České národní
rady č. 590/1992 Sb.
22)
§ 104b odst. 2 písm. b) zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., ve znění zákona České
národní rady č. 590/1992 Sb.
22a)
§ 101 zákona č. 500/2004 Sb.
33)
§ 2 odst. 3 a § 8 vyhlášky Ústřední rady odborů a federálního ministerstva financí č.
172/1973 Sb., o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním
odborovém hnutí.
75)
§ 12 a 12a zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
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Část třicátá pátá
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona
č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb.,
zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996
Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona
č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb.,
zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 455/2003
Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona
č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb.,
zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb.,
zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 138/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 329/2011
Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona
č. 500/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 342/2013 Sb.,
zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb.,
zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 200/2015 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
§ 21d
Dozor nad přerozdělováním
(1) Na dodržování pravidel přerozdělování a hospodaření se zvláštním účtem dohlíží
Dozorčí orgán. Členy Dozorčího orgánu jsou
a) 1 zástupce jmenovaný Ministerstvem financí,
b) 1 zástupce jmenovaný Ministerstvem zdravotnictví,
c) 1 zástupce jmenovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí,
d) 1 zástupce pověřený Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky a
e) 1 zástupce z každé další zdravotní pojišťovny pověřený zdravotní pojišťovnou, kterou
v Dozorčím orgánu zastupuje.
(2) Členové Dozorčího orgánu uvedení v odstavci 1 písm. a) až d) mají každý jeden
hlas. Členové Dozorčího orgánu uvedení v odstavci 1 písm. e) mají dohromady jeden hlas.
(3) Dozorčí orgán provádí kontrolu správnosti údajů poskytnutých podle § 21 odst. 1.
Pokud zdravotní pojišťovna při kontrole neposkytne potřebnou součinnost, podá Dozorčí
orgán Ministerstvu zdravotnictví podnět ke kontrole podle zákonů upravujících činnost
zdravotních pojišťoven. Při kontrole podle věty první se nepoužijí ustanovení kontrolního
řádu o přestupcích a správních deliktech.
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(4) Dozorčí orgán předává Ministerstvu zdravotnictví kontrolní protokoly o kontrolách
provedených podle odstavce 3.
(5) Zjistí-li Ministerstvo zdravotnictví při kontrole chyby v údajích sdělených
zdravotní pojišťovnou podle § 21 odst. 1, v jejímž důsledku byla částka připadající na tuto
zdravotní pojišťovnu podle § 21 odst. 5 vypočtena vyšší, než měla být, oznámí tuto skutečnost
správci zvláštního účtu. Správce zvláštního účtu vypořádá tento rozdíl v následujícím měsíci,
a to tak, že zdravotní pojišťovně spolu s částkou podle § 21a odst. 6 oznámí též částku, o níž v
příslušném měsíci upraví výsledný nárok zdravotní pojišťovny podle § 21b, a o výši této
částky správce zvláštního účtu upraví částku určenou k přerozdělování.
§ 21e
Správní delikt
Přestupek
(1) Zdravotní pojišťovna se dopustí správního deliktu přestupku tím, že při kontrole
podle § 21d odst. 3 neposkytne Dozorčímu orgánu potřebnou součinnost.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
500 000 Kč.
(3) Zdravotní pojišťovna za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(4) Při určení výměry pokuty zdravotní pojišťovně se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(5) Odpovědnost zdravotní pojišťovny za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(6) (3) Správní delikt Přestupek v prvním stupni projednává Ministerstvo financí.
(7) Příjem z pokut podle odstavce 2 je příjmem státního rozpočtu.

Část třicátá šestá
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona
č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb.,
zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 102/2001
Sb., zákona č. 452/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb.,
zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 444/2005
Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona
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č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 293/2009 Sb.,
zákona č. 298/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 28/2011
Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 219/2011 Sb., zákona
č. 468/2011 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 238/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb.,
zákona č. 476/2013 Sb., zákona č. 356/2014 Sb., zákona č. 378/2015 Sb. a zákona
č. 188/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
Správní delikty
Přestupky
§ 24
(1) Výrobce, dovozce, vývozce, dodavatel, prodávající nebo jiný podnikatel se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že
a) poruší zákaz používání nekalých obchodních praktik,
b) vyrábí, dováží, vyváží, nabízí, prodává nebo daruje výrobky nebezpečné svou
zaměnitelností s potravinami,
c) poruší zákaz vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropských společenství, kterým
se zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky
obsahující tyto kůže29),
d) vyrábí, dováží, uvádí na trh, nabízí nebo prodává textilní výrobky neoznačené podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího názvy textilních vláken a související
označování materiálového složení textilních výrobků31), nebo textilní výrobky, k nimž není
připojena obchodní dokumentace podle tohoto přímo použitelného předpisu Evropské unie33),
nebo
e) použije neoprávněně ekoznačku.
(2) Výrobce nebo podnikatel jako osoba odpovědná za první uvedení obuvi na trh
Evropského společenství se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 10a
neoznačí materiály použité v hlavních částech obuvi nebo tyto údaje neposkytne dodavateli,
či prodávajícímu.
(3) Výrobce, dovozce nebo prodávající se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
v rozporu s § 18a používá názvy jednotlivých druhů křišťálového skla a jim přiřazené
symboly nebo nedoplní firemní nebo výrobní označení či značku nebo obchodní firmu nebo
název obsahující označení „křišťál“, „křišťálové“, „crystal“ nebo odvozeniny upřesňujícími
údaji.
(4) Dodavatel, prodávající nebo vývozce se dopustí správního deliktu přestupku tím,
že nabízí, prodává nebo vyváží výrobky, které byly určeny pro humanitární účely a označeny
nápisem „humanita“ podle zvláštního právního předpisu7).
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(5) Výrobce nebo dovozce se dopustí správního deliktu přestupku tím, že bez
zbytečných průtahů nebo ve lhůtě stanovené dozorovým orgánem nezajistí na základě
rozhodnutí dozorového orgánu o stažení výrobku z trhu nebo na základě vyrozumění
dodavatelem nebo prodávajícím o stažení výrobku z trhu způsob převzetí výrobku
nebezpečného svou zaměnitelností s potravinou, anebo o vrácení nebo zpětném převzetí
výrobku stahovaného z trhu nevyrozumí dozorový orgán.
(6) Dodavatel se dopustí správního deliktu přestupku tím, že nezajistí neprodleně na
základě vyrozumění prodávajícího nebo na základě rozhodnutí dozorového orgánu o stažení
výrobku z trhu vrácení výrobku nebezpečného svou zaměnitelností s potravinou, anebo
o vrácení nebo zpětném převzetí výrobku stahovaného z trhu nevyrozumí dozorový orgán.
(7) Prodávající se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nesplní povinnost poctivého prodeje výrobků nebo poskytování služeb podle § 3,
b) v rozporu s § 3a používá telefonní číslo s vyšší než běžnou cenou,
c) při prodeji výrobků nebo poskytování služeb poruší zákaz diskriminace spotřebitele podle
§ 6,
d) poruší zákaz nabízet za účelem prodeje, prodávat a skladovat výrobky porušující práva
duševního vlastnictví nebo neoprávněné užívání označení podle zvláštního právního
předpisu4b),
e) nesplní informační povinnost podle § 9 a § 10 odst. 2,
f) nezajistí, aby jím prodávané výrobky byly označeny podle § 10 odst. 1, 3 a 4,
g) odstraní nebo změní označení výrobků nebo jiné údaje uvedené výrobcem, dovozcem nebo
dodavatelem,
h) neupozorní při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo
výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, spotřebitele předem na tyto skutečnosti
nebo takové výrobky prodává společně s ostatními výrobky anebo v provozovně, v místě
vyhrazeném k prodeji takových výrobků, umístí předměty, které neslouží k prodeji,
i) poskytuje informace v rozporu s § 11,
j) neinformuje spotřebitele podle § 11a,
k) informaci o ceně poskytuje v rozporu s § 12,
l) neinformuje spotřebitele podle § 13,
m) neposkytne spotřebiteli informace podle § 14 nebo čl. 14 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 524/2013,
n) nepředvede spotřebiteli výrobek podle § 15 odst. 1,
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o) nevydá spotřebiteli potvrzení podle § 15 odst. 2,
p) nevydá spotřebiteli písemné potvrzení o převzetí objednávky podle § 15 odst. 3,
q) nevydá spotřebiteli na jeho žádost řádně vyplněný doklad o zakoupení výrobku nebo
o poskytnutí služby s údaji stanovenými v § 16 odst. 1,
r) nevyznačí v dokladu o zakoupení výrobku v případě prodeje s následnou dodávkou místo
určení a datum dodávky,
s) nevyznačí při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo
výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, tyto skutečnosti v dokladu o zakoupení
výrobku,
t) nesplní povinnost prodeje výrobku v hygienicky nezávadném obalu podle § 17,
u) neinformuje spotřebitele o peněžní částce za výkup vratných zálohovaných obalů podle
§ 18 odst. 1, nebo v rozporu s § 18 odst. 2 neinformuje spotřebitele o změně peněžní částky za
výkup vratných zálohovaných obalů anebo o ukončení výkupu vratných zálohovaných obalů
anebo výkup vratných zálohovaných obalů zastaví,
v) v rozporu s § 19 odst. 1 nepřijme reklamaci nebo nevydá spotřebiteli písemné potvrzení
o reklamaci se stanovenými údaji,
w) nezajistí, aby v provozovně byl po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený
vyřizováním reklamace,
x) nerozhodne o reklamaci nebo ji nevyřídí podle § 19 odst. 3,
y) neposkytne při prodeji nebo poskytování služeb mimo ohlášenou provozovnu informace
podle § 19 odst. 4, nebo
z) nesplní některou z povinností podle § 20s.
(8) Prodávající se dopustí správního deliktu přestupku dále tím, že nevyrozumí bez
zbytečných průtahů nebo ve lhůtě stanovené dozorovým orgánem výrobce, dovozce nebo
dodavatele, že výrobek je na základě rozhodnutí dozorového orgánu stahován z trhu, nebo
neprodleně nezajistí způsob vrácení výrobku nebezpečného svou zaměnitelností s potravinou,
anebo o vrácení nebo zpětném převzetí výrobku stahovaného z trhu nevyrozumí dozorový
orgán.
(9) Prodávající uvedený v § 20 odst. 1 se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) neoznámí údaje České obchodní inspekci podle § 20 odst. 1,
b) neučiní oznámení České obchodní inspekci ve lhůtě podle § 20 odst. 3, nebo
c) v oznámení České obchodní inspekci podle § 20 odst. 1 uvede nepravdivé nebo neúplné
údaje.
147

(10) Prodávající uvedený v § 20 odst. 1 nebo právnická osoba nebo podnikající
fyzická osoba uvedená v § 20a odst. 2 se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
v pozvání k účasti na organizované akci neuvede údaje podle § 20a odst. 1, nebo je uvede
nepravdivě nebo neúplně.
(11) Prodávající uvedený v § 20b odst. 1 se dopustí správního deliktu přestupku tím,
že během organizované akce nebo před uplynutím lhůty sedmi dnů od uzavření smlouvy od
spotřebitele požaduje nebo od něj přijme plnění odpovídající kupní ceně nabízeného výrobku
nebo služby anebo její části, či zálohu na uhrazení ceny nebo jakýkoli jiný poplatek.
(12) Prodávající jako osoba, která v souvislosti s nabízením nebo uzavíráním smlouvy,
ve které se za úplatu sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby
podle § 1852 občanského zákoníku, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) neposkytne spotřebiteli údaje podle § 1854 odst. 2 občanského zákoníku v rozsahu
a způsobem tam uvedeným,
b) neuvede zřetelně na pozvánce k nabídkové nebo prodejní akci účel a povahu této akce
a nezajistí, aby byly po celou dobu jejího trvání spotřebiteli k dispozici údaje podle § 1854
odst. 2 občanského zákoníku,
c) neupozorní výslovně spotřebitele s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy, nebo
než je spotřebitel vázán svým návrhem na uzavření smlouvy, na jeho právo odstoupit od
smlouvy, nebo na délku lhůty k odstoupení a na zákaz platby záloh a jiných plnění nebo jejich
zajištění v průběhu lhůty pro odstoupení,
d) nesdělí spotřebiteli údaje podle § 1854 odst. 2 v jazyce požadovaném podle § 1854 odst. 3
občanského zákoníku nebo neuzavře se spotřebitelem smlouvu v jazyce požadovaném
v § 1860 občanského zákoníku nebo nevydá spotřebiteli úřední překlad textu smlouvy do
jazyka uvedeného v § 1860 občanského zákoníku,
e) neuvede ve smlouvě údaje podle § 1856 odst. 1 občanského zákoníku,
f) neposkytne spotřebiteli řádně vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy,
g) neposkytne spotřebiteli písemně údaje podle § 1854 odst. 2 nebo písemně neupozorní na
jejich změny,
h) nezajistí, aby spotřebitel podepsal zvlášť každé ujednání o právu na odstoupení od
smlouvy, o lhůtě k odstoupení a o zákazu platby záloh a jiných plnění nebo jejich zajištění
v průběhu lhůty pro odstoupení,
i) nevydá spotřebiteli bezprostředně po uzavření smlouvy alespoň jedno její vyhotovení,
j) nerozdělí u smlouvy, kterou se nabývá za úplatu právo na výhodu spojenou s ubytováním,
popřípadě s dopravou nebo jinými službami, platby do ročních splátek v téže výši, popřípadě
se zohledněním vývoje cen, je-li to sjednáno, nebo nezašle spotřebiteli výzvu k provedení
platby písemně nejpozději 14 dnů přede dnem splatnosti,
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k) v rozporu s § 1864 občanského zákoníku požaduje nebo přijímá od spotřebitele zálohu či
jiné plnění nebo jejich zajištění, nebo
l) uvádí na trh nebo prodává užívání ubytovacího zařízení s noclehem na více než 1 časový
úsek nebo výhodu spojenou s ubytováním popřípadě včetně dopravy nebo jiných služeb jako
investici.
(13) Provozovatel tržiště (tržnice) se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
v rozporu s § 14a nevede nebo nepředloží evidenci prodávajících.
(14) Za správní delikt se uloží pokuta přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 7 písm. b), e), m) až s), u),
w), y), z),
b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 11 a 12,
c) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. c) až e), odstavců 2
a 3, odstavce 7 písm. c), f), h), i), j), l), t), v), x),
d) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b), odstavce 4,
odstavce 7 písm. a), d), g), k) a odstavců 9, 10 a 13,
e) 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavců 5 a 6 a odstavce 8.
(15) Příkazem vydaným na místě lze za správní delikt uložit pokutu do výše 5 000 Kč.
§ 24a
(1) Fyzická osoba, která prodává spotřebiteli rostlinné a živočišné výrobky z vlastní
drobné pěstitelské nebo chovatelské činnosti anebo lesní plodiny, se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní povinnost poctivého prodeje výrobků nebo poskytování služeb podle § 3,
b) při prodeji výrobků nebo poskytování služeb poruší zákaz diskriminace spotřebitele podle
§ 6,
c) poruší zákaz vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropských společenství, kterým
se zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky
obsahující tyto kůže29),
d) poskytuje informaci o ceně v rozporu s § 12,
e) nevydá spotřebiteli na jeho žádost řádně vyplněný doklad o zakoupení výrobku nebo
o poskytnutí služby s údaji stanovenými v § 16 odst. 1, nebo
f) použije neoprávněně ekoznačku.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 100 000 Kč. V blokovém řízení
lze uložit pokutu do 5 000 Kč.
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Společná ustanovení ke správním deliktům k přestupkům
§ 24b
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(5) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona projedná správní orgán, který
podle § 23 vykonává dozor nad dodržováním povinnosti, jež byla spácháním správního
deliktu přestupku porušena. Je-li k projednání správního deliktu přestupku příslušných více
správních orgánů, správní delikt přestupek projedná ten z nich, který nejdříve zahájil správní
řízení, a nebylo-li správní řízení zahájeno, tak ten, který porušení povinnosti zjistil jako první.
O zjištěném porušení povinnosti správní orgán bezodkladně informuje správní orgán, který
vykonává dozor nad dodržováním povinnosti z jiného hlediska nebo v rámci své působnosti
v jiné oblasti.
(6) (2) Pokuty vybírá správní orgán, který je uložil, s výjimkou České národní
banky. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který
pokutu uložil. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o správním
deliktu.
(3) U přestupků podle § 24 odst. 5, 6 a 8 nelze upustit od uložení správního trestu.
____________________
4b)

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb.,
o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách),
ve znění pozdějších předpisů.
7)
§ 7b zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci.
29)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1523/2007 ze dne 11. prosince 2007,
kterým se zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže
a výrobky obsahující tyto kůže.
31)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 ze dne 27. září 2011 o názvech
textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků
a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES
a 2008/121/ES.
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33)

Článek 14 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 ze dne
27. září 2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení
textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu
a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES.

Část třicátá sedmá
Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona
č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb.,
zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 230/2006
Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 254/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona 285/2009 Sb., zákona č. 295/2009 Sb.,
zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 92/2011
Sb., zákona č. 136/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb.,
zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a zákona č. 258/2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
§ 44
(1) Česká národní banka vykonává dohled nad
a) bankami, pobočkami zahraničních bank, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi
elektronických peněz, zahraničními institucemi elektronických peněz, které vykonávají
činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, vydavateli elektronických
peněz malého rozsahu, platebními institucemi, zahraničními platebními institucemi, které
vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, poskytovateli
platebních služeb malého rozsahu, provozovateli platebních systémů s neodvolatelností
zúčtování 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 s neodvolatelností vypořádání, organizátory trhů
s investičními nástroji a dalšími osobami, o nichž tak stanoví jiné právní předpisy upravující
oblast podnikání na kapitálovém trhu,
c) pojišťovnami, zajišťovnami, penzijními fondy, penzijními společnostmi a dalšími osobami
působícími v oblasti pojišťovnictví, doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění
podle zákonů upravujících pojišťovnictví, činnost pojišťovacích zprostředkovatelů, penzijní
připojištění9c), doplňkové penzijní spoření,
d) zpracovateli tuzemských bankovek a tuzemských mincí podle zákona upravujícího oběh
bankovek a mincí,
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e) nebankovními poskytovateli spotřebitelského úvěru, samostatnými zprostředkovateli,
zprostředkovateli vázaného spotřebitelského úvěru, vázanými zástupci a zahraničními
zprostředkovateli podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr, a
f) činností dalších osob, u kterých tak stanoví jiný právní předpis.
(2) Dohled zahrnuje, nejde-li o řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné
postupy a řešení krize na finančním trhu,
a) rozhodování o žádostech o udělení licencí, povolení, registrací a souhlasů podle jiných
právních předpisů,
b) kontrolu dodržování podmínek stanovených udělenými licencemi a povoleními,
c) kontrolu dodržování zákonů a přímo použitelných předpisů Evropské unie, jestliže je k této
kontrole Česká národní banka tímto zákonem nebo jinými právními předpisy zmocněna,
a kontrolu dodržování vyhlášek vydaných Českou národní bankou,
d) získávání informací potřebných pro výkon dohledu podle jiných právních předpisů a jejich
vymáhání, ověřování jejich pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti,
e) ukládání opatření k nápravě a sankcí správních trestů podle tohoto zákona nebo jiných
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 zákony upravujícími finanční
konglomeráty, činnost bank a činnost v pojišťovnictví9f).
§ 45d
Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem
(1) Česká národní banka každoročně vypracovává a nejpozději do 30. června
následujícího roku předkládá Poslanecké sněmovně, Senátu a vládě k informaci zprávu
o výkonu dohledu nad finančním trhem, jejíž součástí je přehled přestupků podle zákona
upravujícího odpovědnost za přestupky a řízení o nich.
(2) Přehled přestupků podle odstavce 1 pro oblast své působnosti vypracovává
a Ministerstvu vnitra zasílá Česká národní banka; tento přehled přestupků obsahuje
souhrnné údaje za uplynulý kalendářní rok o přestupcích, k jejichž projednání je Česká
národní banka příslušná podle tohoto anebo jiného zákona nebo podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie, uvedené v členění podle těchto právních předpisů,
a to pouze o
a) počtu přijatých podnětů, které vedly k postupu podle písmen b) až d),
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b) počtu zahájených řízení o přestupku,
c) počtu odložených věcí,
d) počtu zastavených řízení o přestupku,
e) počtu pravomocných rozhodnutí o uznání obviněného vinným ze spáchání přestupku,
f) celkové výši uložených pokut,
g) počtu pravomocných rozhodnutí, kterými bylo upuštěno od uložení správního trestu,
a
h) počtu podaných rozkladů, včetně způsobů, jakými o nich bylo pravomocně
rozhodnuto.
(2) (3) Česká národní banka uveřejňuje zprávu o výkonu dohledu nad finančním trhem
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Část jedenáctá
Správní delikty
Přestupky
§ 46
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 16a odst. 1 vyrobí, doveze, nabízí, prodává nebo jinak rozšiřuje medaile,
žetony nebo podobné předměty zaměnitelné s mincemi nebo pamětními mincemi vydanými
Českou národní bankou, nebo
b) v rozporu s § 16a odst. 2 používá při označení nebo popisu žetonu, medaile nebo
podobného předmětu v souvislosti s jejich nabízením, prodejem nebo rozšiřováním slovo
„mince
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
§ 46a
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) v rozporu s § 16a odst. 1 vyrobí, doveze, nabízí, prodává nebo jinak rozšiřuje medaile,
žetony nebo podobné předměty zaměnitelné s mincemi nebo pamětními mincemi vydanými
Českou národní bankou,
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b) v rozporu s § 16a odst. 2 používá při označení nebo popisu žetonu, medaile nebo
podobného předmětu v souvislosti s jejich nabízením, prodejem nebo rozšiřováním slovo
„mince“,
c) neposkytne potřebnou informaci nebo podklad podle § 44a odst. 1,
d) nesplní povinnost uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě podle § 44a odst. 4, nebo
e) neinformuje Českou národní banku o odstranění nedostatku podle § 44a odst. 5.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba uvedená v § 41 odst. 1
písm. a), b) nebo c) dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nevypracuje nebo nepředloží výkaz podle § 41 odst. 3, nebo
b) v rozporu s § 41 odst. 4 nezajistí opravu, upřesnění nebo vysvětlení výkazu.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b),
b) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. d),
c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo e) nebo
podle odstavce 2 písm. a) nebo b).
§ 46b
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm správní
orgán nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Česká národní
banka.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
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(6) Pokuty za správní delikty uložené Českou národní bankou vybírá a vymáhá místně
příslušný celní úřad. Příjem z pokut uložených Českou národní bankou podle tohoto zákona je
příjmem státního rozpočtu.
§ 46b
Příslušnost
Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká národní banka.
§ 46e
Odpovědnost právního nástupce dohlížené právnické osoby za správní delikt
(1) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt, k jehož projednání je příslušná
Česká národní banka podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu, přechází na jejího
právního nástupce.
(2) Přešla-li odpovědnost podle odstavce 1 na více právních nástupců právnické osoby,
přihlédne se při rozhodování o druhu a výměře sankce i k tomu, v jakém rozsahu na každého
z nich přešly výnosy, užitky a jiné výhody z protiprávní činnosti, případně i k tomu, v jakém
rozsahu kterýkoli z nich v této činnosti pokračuje.
(3) Zanikne-li právnická osoba, která správní delikt spáchala, až po nabytí právní moci
rozhodnutí, jímž jí byla za tento správní delikt uložena pokuta, přechází povinnost tuto pokutu
zaplatit na právního nástupce zaniklé právnické osoby. Je-li právních nástupců více, jsou
povinni zaplatit pokutu společně a nerozdílně.
§ 46e
Společná ustanovení k přestupkům projednávaným Českou národní bankou
(1) Česká národní banka, aniž řízení o přestupku podle tohoto anebo jiného
zákona nebo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie zahájí, může věc
usnesením odložit též, jestliže je vzhledem k významu a míře porušení nebo ohrožení
chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobu provedení činu, jeho následku,
okolnostem, za nichž byl čin spáchán, nebo vzhledem k chování podezřelého po spáchání
činu zřejmé, že účelu, jehož by bylo možno dosáhnout provedením řízení o přestupku,
bylo dosaženo nebo jej lze dosáhnout jinak. Usnesení o odložení věci podle věty první se
pouze poznamená do spisu; ustanovení zákona upravujícího odpovědnost za přestupky a
řízení o nich týkající se vyrozumění o odložení věci se nepoužije.
(2) Česká národní banka může v řízení o přestupku podle tohoto zákona nebo
jiného právního předpisu uložit pachateli rovněž opatření k nápravě nebo odejmout
oprávnění k činnosti podle příslušného právního předpisu.
(3) U přestupku, k jehož projednání je příslušná Česká národní banka podle
tohoto zákona nebo jiného právního předpisu a za který zákon stanoví sazbu pokuty,
jejíž horní hranice je alespoň 1 000 000 Kč, činí promlčecí doba 5 let. Byla-li promlčecí
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doba u tohoto přestupku přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 10 let
od jeho spáchání.
(4) Okolností vylučující protiprávnost přestupku, k jehož projednání je příslušná
Česká národní banka podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu, není svolení
poškozeného.
(5) Účastníkem řízení o přestupku, k jehož projednání je příslušná Česká národní
banka podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu, není poškozený.
(6) Příjem z pokut uložených Českou národní bankou je příjmem státního
rozpočtu.
(7) Alespoň jedna oprávněná úřední osoba podílející se na řízení o přestupku
vedeném Českou národní bankou v každém stupni musí mít vysokoškolské vzdělání
nejméně v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České
republice. Nemá-li oprávněná úřední osoba vzdělání podle věty první, musí mít
vysokoškolské vzdělání v jiné oblasti.
§ 46f
Na náhradu nákladů správních řízení vedených Českou národní bankou se pro
účely jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu. Náhradu nákladů
správních řízení vedených Českou národní bankou vymáhá příslušný celní úřad.

___________________
9c)

Zákon č. 277/2009 Sb.
Zákon č. 42/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech
pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích
zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), 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. 277/2009 Sb.
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Část třicátá osmá
Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění
zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 423/2003 Sb., zákona č. 292/2005 Sb., zákona č. 161/2006
Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 348/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona
č. 263/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb.,
zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 104/2016 Sb. Sb., zákona č. 258/2016 Sb. a zákona
č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§6
Bytové potřeby
(1) Bytovými potřebami účastníka, který je fyzickou osobou, se pro účely tohoto
zákona rozumí
a) výstavba bytového domu,6) rodinného domu,7) nebo bytu ve vlastnictví podle zvláštního
právního předpisu,8)
b) změna stavby na bytový dům, rodinný dům nebo byt,
c) koupě bytového domu, rodinného domu nebo bytu včetně rozestavěné stavby těchto domů
nebo bytu,
d) koupě pozemku v souvislosti s výstavbou nebo koupí bytového domu, rodinného domu
nebo bytu, včetně rozestavěného bytového domu, rodinného domu nebo bytu, nebo s řešením
jiných bytových potřeb,
e) splacení členského vkladu nebo podílu v právnické osobě, jejímž je účastník členem nebo
společníkem, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné právo užívání k
bytu, v bytovém nebo rodinném domě ve vlastnictví této právnické osoby,
f) změna stavby, údržba stavby, nebo udržovací práce na
1. bytovém domě nebo rodinném domě, pokud jsou tyto ve vlastnictví nebo
spoluvlastnictví účastníka nebo právnické osoby, jejímž je účastník členem nebo
společníkem, a účastník je nájemcem bytu v takovém bytovém domě nebo rodinném domě,
nebo užívá-li byt v uvedeném domě z jiného právního důvodu,
2. bytu ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví podle zvláštního právního předpisu,8) včetně
úhrady podílu na změně, údržbě nebo udržovacích pracích týkajících se společných částí
domu,
3. bytu v bytovém domě nebo rodinném domě, je-li účastník jeho nájemcem, nebo užívá-li
byt z jiného právního důvodu, a stavební práce jsou prováděny se souhlasem vlastníka
bytového domu nebo rodinného domu, je-li takového souhlasu třeba podle zvláštního
právního předpisu,9)
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g) vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoluvlastníků, popřípadě dědiců
v případě, že předmětem vypořádání je úhrada spoluvlastnického podílu na účely uvedené
v písmenech a) až e) a písmenu h),
h) úhrada za převod družstevního podílu, nebo za převod podílu v právnické osobě, stane-li se
účastník nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné právo užívání bytu v bytovém domě nebo
rodinném domě ve vlastnictví právnické osoby, které se převod družstevního podílu nebo
převod podílu týká,
i) řešení bytové potřeby uvedené pod písmeny c) a d) úplatným převodem nebo přechodem
podle zvláštního právního předpisu,10)
j) připojení bytového domu nebo rodinného domu, nebo domu s byty ve vlastnictví podle
zvláštního právního předpisu8) k veřejným sítím technického vybavení, je-li účastník
vlastníkem nebo spoluvlastníkem připojované stavby,
k) splacení úvěru, nebo zápůjčky použitých na financování bytových potřeb uvedených
pod písmeny a) až j) s výjimkou pokut nebo jiných sankcí správních trestů.
(2) U účastníka, kterým je právnická osoba, se za použití úvěru ze stavebního spoření
na bytové potřeby považuje použití úvěru
a) na účely uvedené v odstavci 1 písm. a) až f) a i),
b) ke splacení úvěru nebo zápůjčky, použitých na financování bytových potřeb, uvedených
v odstavci 1 písm. a) až f) a i), nebo
c) k výstavbě sítí technického vybavení.
(3) Bytová potřeba uvedená v odstavcích 1 a 2 se musí nacházet v České republice.

Správní delikty
Přestupky
§ 16a
Správní delikty Přestupky stavební spořitelny
(1) Stavební spořitelna se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) vykonává činnost v rozporu s bankovní licencí,
b) vykonává některé z činností uvedených v § 9 odst. 1 přesto, že nejsou přednostně
zabezpečeny její závazky vyplývající z uzavřených smluv nebo dochází ke zkracování lhůt
splatnosti úvěrů ze stavebního spoření nebo k prodlužování čekacích lhůt na jejich poskytnutí,
c) v rozporu s § 9 odst. 3 překročí výši stanovenou pro podíl součtu cílových částek u
1. smluv uzavřených stavební spořitelnou s právnickými osobami, nebo
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2. pohledávek z úvěrů,
d) ukládá finanční prostředky v rozporu s § 9 odst. 4,
e) v rozporu s § 1 nebo § 9 odst. 5 získává zdroje od jiných než stanovených subjektů,
f) vydá dluhopisy se splatností delší než 10 let,
g) v rozporu s § 9 odst. 6 má majetkovou účast v jiných než stanovených právnických
osobách,
h) v rozporu s § 9 odst. 7 její účast na právnické osobě překročí stanovené limity, nebo
i) nabude nemovitou věc v rozporu s § 9 odst. 8.
(2) Stavební spořitelna se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 5 odst. 1 nesdělí budoucímu účastníkovi obsah smlouvy v textové podobě
v dostatečném předstihu před jejím uzavřením,
b) v rozporu s § 5 odst. 2 neposkytne úvěr ze stavebního spoření účastníkovi,
c) v rozporu s § 5 odst. 3 poskytne úvěr ze stavebního spoření na jiný účel, než je financování
bytových potřeb,
d) poskytne peněžní prostředky z úvěru ze stavebního spoření před uplynutím čekací doby
uvedené v § 5 odst. 4,
e) v rozporu s § 5 odst. 5 poskytne úvěr na jiný účel, než je úhrada nákladů na řešení bytových
potřeb,
f) v rozporu s § 5 odst. 6 nezajistí, aby
1. smlouva obsahovala úrokovou sazbu z vkladů a úrokovou sazbu z úvěru ze stavebního
spoření, nebo
2. rozdíl mezi úrokovou sazbou z vkladů a úrokovou sazbou z úvěru ze stavebního spoření
činil méně než 3 procentní body,
g) změní jednostranně úrokovou sazbu z vkladů uvedenou ve smlouvě v rozporu s § 5 odst. 7,
h) nezajistí, aby smlouva obsahovala náležitosti podle § 5 odst. 11,
i) v rozporu s § 7
1. nevypracuje nebo vhodným způsobem neuveřejní úplná znění všech schválených znění
všeobecných obchodních podmínek stavební spořitelny v členění podle období jejich
platnosti, nebo
2. úplná znění všech schválených znění všeobecných obchodních podmínek stavební
spořitelna používá anebo uveřejní bez jejich schválení ministerstvem, nebo
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j) v rozporu s § 11 odst. 2 neuplatní nárok na vyplacení zálohy státní podpory nebo nepřipíše
poukázané zálohy státní podpory včetně úroků ze zálohy státní podpory na účty účastníků do
jednoho měsíce od obdržení zálohy od ministerstva.
(3) Stavební spořitelna se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) požádá o vyplacení zálohy státní podpory za
účastníka, který nesplňuje podmínky nároku na připsání roční zálohy státní podpory uvedené
v § 4, § 10 odst. 3 nebo v § 11 odst. 1,
b) nekontroluje, zda účastníkovi trvá právo na státní podporu evidovanou na jeho účtu, podle
§ 13 odst. 1,
c) nekontroluje, zda byly splněny podmínky pro výplatu státní podpory účastníkovi, podle
§ 13 odst. 2, nebo
d) v rozporu s § 13 odst. 3 nebo 4 nevrátí evidovanou nebo vyplacenou státní podporu nebo
zálohu státní podpory.
(4) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2,
b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b) až e), g) nebo
h) nebo podle odstavce 3,
c) 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), f) nebo i).
§ 16aa
Správní delikty Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) v rozporu s § 3 používá označení „stavební spoření“ pro jinou formu spoření, než je
upraveno tímto zákonem, nebo
b) používá označení „stavební spořitelna“, jeho překlady nebo označení od něj odvozená
v obchodní firmě v rozporu s § 3.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
50 000 000 Kč.
§ 16b
Společná ustanovení ke správním deliktům
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(1) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti protiprávního
jednání, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž bylo
spácháno.
(2) Odpovědnost právnické osoby za protiprávní jednání zanikne po uplynutí 5 let ode
dne jeho spáchání.
(3) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti za přestupky a
postihu právnické osoby.
(4) Správní delikty podle § 16a odst. 1 a 2 a § 16aa odst. 1 v prvním stupni projednává
Česká národní banka. Pokuty za správní delikty uložené Českou národní bankou vybírá a
vymáhá místně příslušný celní úřad. Správní delikty právnické osoby podle § 16a odst. 3 v
prvním stupni projednává ministerstvo, které v těchto případech vybírá a vymáhá uložené
pokuty.
(5) Zjistí-li Česká národní banka, že došlo k porušení právní povinnosti, za kterou lze
uložit sankci podle tohoto zákona (dále jen „protiprávní jednání“), zahájí řízení o uložení
sankce, pokud na základě posouzení zjištěného protiprávního jednání dospěje k závěru, že je
společensky škodlivé. Při posuzování společenské škodlivosti protiprávního jednání vychází
Česká národní banka zejména z povahy, závažnosti, doby trvání a následku protiprávního
jednání a případného postupu osoby podezřelé z protiprávního jednání při odstraňování jeho
následků. Není-li řízení o uložení sankce zahájeno, provede se o tom záznam do spisu a věc se
odloží. Rozhodnutí o odložení věci se nevydává.
§ 16b
Příslušnost
Přestupky podle § 16a odst. 1 a 2 a § 16aa odst. 1 projednává Česká národní banka.
Přestupky právnické osoby podle § 16a odst. 3 projednává ministerstvo, které také
vybírá a vymáhá uložené pokuty.
___________________
6)

§ 3 písm. b) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
§ 3 písm. c) vyhlášky č. 137/1998 Sb.
8)
§ 2 písm. b) zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k
budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé
zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.
9)
Například § 694 občanského zákoníku.
10)
Například zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
7)
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Část třicátá devátá
Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění zákona
č. 272/1996 Sb., zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb.,
zákona č. 419/2004 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 151/2010 Sb., zákona č. 250/2014
Sb. a zákona č. 51/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§7
(1) Za neoprávněné použití majetku, k němuž má Správa právo hospodaření může
uložit Správa fyzickým osobám pokutu až do výše jednoho miliónu korun a právnickým
osobám až do výše pěti miliónů korun.
(2) Na řízení podle odstavce 1 se vztahují obecné předpisy o správním řízení.3)
(3) Pokuta uložená podle odstavce 1 je příjmem státního rozpočtu.
§7
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že neoprávněně použije majetek, k němuž má Správa právo hospodaření.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, dopustí-li se jej fyzická osoba, nebo
b) 5 000 000 Kč, dopustí-li se jej právnická nebo podnikající fyzická osoba.
(3) Přestupek podle odstavce 1 projednává Správa.
_____________
3)

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Část čtyřicátá
Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění zákona
č. 310/2002 Sb., zákona č. 357/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 220/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009
Sb., zákona č. 248/2011 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
§ 23b
(1) Orgán celní správy může zajistit vojenský materiál, lze-li důvodně předpokládat, že
vojenský materiál byl užit nebo určen ke spáchání správního deliktu přestupku anebo byl
správním deliktem přestupkem získán nebo byl nabyt za jinou věc správním deliktem
přestupkem získanou.
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(2) Orgán celní správy při zajištění vojenského materiálu podle odstavce 1 postupuje
tak, aby práva třetích osob nebyla omezena nad míru nutnou ke splnění účelu zajištění.
§ 23e
Není-li zajištěný vojenský materiál k dalšímu řízení již třeba a nepřichází-li v úvahu
jeho propadnutí nebo zabrání v řízení o správním deliktu přestupku anebo prodej nebo jiné
nakládání, vrátí se osobě, které byl zajištěn.
ČÁST PÁTÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 25
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu přestupku tím, že obchoduje
s vojenským materiálem
a) bez povolení podle § 6 odst. 1,
b) bez licence podle § 14 odst. 1, nebo
c) bez zjednodušené licence podle § 19a odst. 1.
(2) Podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) obchoduje s vojenským materiálem bez povolení podle § 6 odst. 1, nebo
b) provede obchod s vojenským materiálem podle § 2 odst. 1 písm. a) nebo b).
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako žadatel o vydání povolení
dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) uvede v žádosti o vydání povolení podle § 9 odst. 1 nesprávný nebo neúplný údaj, který je
nezbytný
pro vydání povolení, nebo
b) doloží podklady podle § 9 odst. 2 neoprávněně pozměněné nebo padělané.
(4) Držitel povolení se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nesplní některou z povinností podle § 10 odst. 2 nebo 3,
b) pozmění údaje v povolení,
c) provede transfer
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1. jednomu určitému příjemci bez individuální licence podle § 22d, nebo
2. více příjemcům v jednom nebo více členských státech bez souhrnné licence podle § 22c,
nebo
d) provede transfer na základě obecné licence v rozporu s § 22b.
(5) Jednání, které bezprostředně směřuje k dokonání správního deliktu podle odstavce
1, 2 nebo 4 písm. c) nebo d), avšak k jeho dokonání nedošlo, se posuzuje jako dokonaný
správní delikt.
(6) (5) Držitel povolení, který žádá o udělení licence, se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) uvede nesprávný nebo neúplný údaj, který je nezbytný pro udělení
1. licence podle § 14 odst. 1,
2. souhrnné licence podle § 22c,
3. individuální licence podle § 22d, nebo
4. zjednodušené licence podle § 19a, nebo
b) doloží podklady podle § 15 odst. 4 nebo § 19a odst. 2 neoprávněně pozměněné nebo
padělané.
(7) (6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel licence dopustí
správního deliktu přestupku tím, že
a) nesplní informační povinnost podle § 17 odst. 1, 3 nebo 4,
b) pozmění údaje v licenci podle § 14 odst. 1, souhrnné licence podle § 22c, individuální
licence podle § 22d, nebo zjednodušené licenci podle § 19a, včetně záznamů orgánů celní
správy,
c) nevrátí originál licence podle § 17 odst. 2,
d) nesplní povinnost vůči orgánům celní správy podle § 21 odst. 1, 2 nebo 3,
e) nedodrží některou z dalších podmínek stanovených podle § 16 odst. 3 písm. h), § 19a
odst. 7 písm. f), § 22c odst. 4 písm. e) nebo § 22d odst. 4 písm. e).
(8) (7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako žadatel o vydání certifikátu
dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) uvede v žádosti o vydání certifikátu nesprávný nebo neúplný údaj, který je nezbytný pro
jeho vydání, nebo
b) doloží podklady podle § 22g odst. 3 neoprávněně pozměněné nebo padělané.
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(9) (8) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako držitel certifikátu se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 22i neoznámí a nedoloží všechny změny, k nimž došlo po udělení certifikátu,
a které mohou ovlivnit platnost nebo obsah certifikátu, nebo
b) pozmění údaje v certifikátu.
(10) (9) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, odstavce 2, odstavce 4 písm. c)
nebo d) nebo odstavce 5,
b) 15 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 7 písm. a) nebo b),
c) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3, odstavce 4 písm. a) nebo b),
odstavce 6, odstavce 7 písm. c) až e) nebo podle odstavce 8 nebo 9.
(9) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, odstavce 2, odstavce 4 písm. c)
nebo d),
b) 15 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6 písm. a) nebo b), nebo
c) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3, odstavce 4 písm. a) nebo b),
odstavce 5, odstavce 6 písm. c) až e) nebo podle odstavce 7 nebo 8.
§ 26
Propadnutí vojenského materiálu
(1) Propadnutí vojenského materiálu lze uložit samostatně nebo společně s pokutou,
jestliže vojenský materiál náleží právnické nebo podnikající fyzické osobě, která se dopustila
správního deliktu, a vojenský materiál byl
a) ke spáchání správního deliktu užit nebo určen, nebo
b) správním deliktem získán nebo byl nabyt za věc správním deliktem získanou.
(2) Propadnutí vojenského materiálu nelze uložit, jestliže je jeho hodnota v nepoměru
k povaze správního deliktu.
(3) Vlastníkem propadlého vojenského materiálu se stává stát.
§ 27
Zabrání vojenského materiálu
(1) Nebylo-li za správní delikt uloženo propadnutí vojenského materiálu podle § 26,
lze rozhodnout, že se takový vojenský materiál zabírá, jestliže
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a) náleží právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, kterou nelze za správní delikt
postihnout, nebo
b) nenáleží právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která se správního deliktu
dopustila, nebo jí nenáleží zcela,
a jestliže to vyžaduje bezpečnost osob nebo majetku anebo jiný obecný zájem.
(2) Rozhodnout o zabrání vojenského materiálu nelze, jestliže je jeho hodnota v
nepoměru k povaze správního deliktu nebo jestliže od jednání majícího znaky správního
deliktu uplynulo 6 let.
(3) Vlastníkem zabraného vojenského materiálu se stává stát.
§ 27a
Společná ustanovení
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba za správní delikt neodpovídá,
jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní
povinnosti zabránila.
(2) Při určení druhu a výměry sankce právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě
se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho
následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) (1) Odpovědnost právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby za správní delikt
zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 4 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl,
nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.
(1) Promlčecí doba činí 4 roky. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za
přestupek zaniká nejpozději 7 let od jeho spáchání.
(4) Odpovědnost za jednání dle § 25 odst. 5 zanikne, jestliže pachatel od dokonání
správního deliktu dobrovolně upustil, odstranil nebezpečí, které jeho jednáním vzniklo zájmu
chráněnému zákonem a učinil ministerstvu o tomto jednání oznámení.
(5) (2) Správní delikty
a) podle § 25 odst. 1 až 3, § 25 odst. 4 písm. a) až d) a § 25 odst. 5, 6, 7 písm. a), c) a e), § 25
odst. 8 a 9 projednává ministerstvo, a
b) podle § 25 odst. 7 písm. b) a d) projednává orgán celní správy.
(2) Přestupky podle tohoto zákona projednává
a) ministerstvo, jde-li o přestupky podle § 25 odst. 1 až 3, § 25 odst. 4 písm. a) až d), § 25
odst. 5, § 25 odst. 6 písm. a), c) a e) a § 25 odst. 7 a 8, nebo
b) orgán celní správy, jde-li o přestupky podle § 25 odst. 6 písm. b) a d).
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(6) (3) Pokuty vybírá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem státního
rozpočtu.
(4) Pokus přestupku podle § 25 odst. 1, 2 a § 25 odst. 4 písm. c) a d) je trestný.

Část čtyřicátá první
Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., zákona
č. 170/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 36/2004 Sb.,
zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 444/2005
Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 342/2006
Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č.
306/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb.,
zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011
Sb., zákona č. 99/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/2013
Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
HLAVA JEDENÁCTÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 43a
Přestupky fyzických osob
…
§ 43b
Správní delikty Přestupky právnických osob
(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu přestupku tím, že provozuje penzijní
připojištění bez povolení podle § 5.
(2) Penzijní fond se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) uzavře smlouvu s fyzickou osobou, která nemůže být účastníkem podle § 2,
b) poruší zákaz diskriminace účastníků podle § 2a,
c) použije akcie představující podílovou účast akcionářů penzijního fondu k zajištění závazků
penzijního fondu (§ 4 odst. 8),
d) v rozporu s ustanovením § 8 odst. 5 má zřízen běžný účet u jiné banky, než je depozitář,
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e) v souvislosti s uzavíráním smlouvy, její změnou nebo ukončením jedná v rozporu s § 12
odst. 4 až 6,
f) neinformuje písemně účastníky o změnách penzijního plánu, které se týkají nároků a dávek
z penzijního připojištění (§ 14 odst. 3),
g) nevyplatí účastníku dávky penzijního připojištění ve lhůtách a způsobem stanoveným
penzijním plánem nebo dohodnutým s příjemcem penze (§ 20 odst. 2),
h) nepřevede prostředky účastníka do penzijního připojištění u jiného penzijního fondu ve
lhůtě uvedené v § 24 odst. 2,
i) neinformuje účastníky podle § 26 odst. 1 nebo nevydá či nezpřístupní účastníkům zprávu
podle § 26 odst. 2 nebo nezpřístupní seznam členů orgánů penzijního fondu a seznam
akcionářů penzijního fondu způsobem podle § 26 odst. 3,
j) nepředloží žádost o poskytnutí státního příspěvku ve lhůtách a způsobem podle § 30 odst. 1,
k) nevrátí do státního rozpočtu neprávem poukázané státní příspěvky ve lhůtách podle § 30
odst. 3 nebo nevrátí do státního rozpočtu částky státního příspěvku podle § 30 odst. 4,
l) nakládá se svým majetkem způsobem, který je v rozporu se zájmy účastníků (§ 31 odst. 3),
m) neprodleně neinformuje Českou národní banku, že není schopen krýt nároky na dávky
z penzijního připojištění, nebo nepřijme opatření k nápravě podle § 31 odst. 2,
n) vykonává činnost, která bezprostředně nesouvisí s penzijním připojištěním (§ 32),
o) umístí prostředky penzijního fondu v rozporu s § 33, nebo jedná v rozporu s § 31 odst. 5,
p) umístí prostředky penzijního fondu v rozporu s limity podle § 34 odst. 1 až 4 nebo
neprodleně neoznámí České národní bance překročení těchto limitů,
q) nakoupí akcie jiného penzijního fondu nebo vydá dluhopisy v rozporu s ustanovením § 34
odst. 7,
r) nezveřejní zprávu o hospodaření nebo informaci o hospodaření v případech podle § 36 odst.
1,
s) neuloží nebo neuschová doklady související s penzijním připojištěním účastníka po dobu
uvedenou v § 37 odst. 4,
t) poskytne informace týkající se jednotlivého účastníka v rozporu s ustanovením § 38 odst. 2,
u) nepředloží České národní bance seznam akcionářů podle § 42 odst. 6 písm. a) nebo
neinformuje Českou národní banku o změně v seznamu akcionářů podle § 42 odst. 6 písm. b),
v) neodstraní ve stanovené lhůtě nedostatky zjištěné při výkonu dohledu nebo státního dozoru,
nebo neinformuje Českou národní banku nebo ministerstvo o plnění přijatých opatření, nebo
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w) nevymění v určené lhůtě členy orgánů penzijního fondu.
(3) Depozitář se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) neodstraní ve stanovené lhůtě nedostatky zjištěné při výkonu dohledu, nebo
b) neinformuje Českou národní banku o plnění přijatých opatření.
(4) Právnická osoba jako zprostředkovatel penzijního připojištění se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že v souvislosti se zprostředkováním uzavření smlouvy, její změny
nebo ukončení jedná v rozporu s § 12 odst. 4 až 6.
(5) Právnická osoba podle § 27 odst. 6 se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
ovlivní zaměstnance ve výběru penzijního fondu, nebo tím, že v souvislosti s poskytováním
příspěvku na penzijní připojištění svým zaměstnancům přijme pobídku.
(6) Penzijní fond se dopustí správního deliktu přestupku tím, že použije pro výpočet
hodnoty dluhopisu drženého do splatnosti ve svém majetku rating, který nevydala ratingová
agentura uvedená v § 33 odst. 5.
(7) Za správní delikt podle odstavců 1 a 6 se uloží pokuta do 20 000 000 Kč a za
správní delikt podle odstavců 2 až 5 pokuta do 5 000 000 Kč.
(7) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 6 lze uložit pokutu do 20 000 000 Kč a za
přestupek podle odstavců 2 až 5 pokutu do 5 000 000 Kč.
§ 43c
Společná ustanovení
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) (1) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán. O výši pokuty, uložené penzijnímu fondu, se sníží část zisku, která se rozděluje
podle § 35 na základě rozhodnutí valné hromady.
(3) (2) Při určení hodnoty věci uvedené v § 43a odst. 1 se vychází z ceny, za kterou se
věc, která byla koupena nebo prodána, v době a místě uskutečnění koupě nebo prodeje
prodává, a nelze-li takto hodnotu věci zjistit, vychází se z účelně vynaložených nákladů na
obstarání stejné nebo obdobné věci.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
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(5) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká a přestupek fyzické osoby
nelze projednat, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm
dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.
(6) (3) Správní delikty Přestupky projednává v prvním stupni
a) ministerstvo, jde-li o správní delikty přestupky uvedené v § 43b odst. 2 písm. j) a k),
b) Česká národní banka nebo ministerstvo, jde-li o správní delikty přestupky uvedené v § 43a
odst. 2 a v § 43b odst. 2 písm. a) a v),
c) Česká národní banka, jde-li o ostatní správní delikty přestupky.
(7) (4) Ze správních orgánů uvedených v odstavci 5 písm. b) odstavci 3 písm. b)
projedná správní delikt přestupek uvedený v § 43b odst. 2 písm. a) ten správní orgán, který
zahájí správní řízení jako první. Je-li správní řízení zahájeno u každého z těchto orgánů v
tentýž den, správní delikt přestupek projedná Česká národní banka.
(8) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

Část čtyřicátá druhá
Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona
č. 122/2000 Sb., zákona č. 80/2004 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb.
a zákona č. 243/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
Sankce
Přestupky
§8
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) vyváží nebo vyveze předmět kulturní hodnoty bez osvědčení, nebo
b) při prodeji nabídne předmět kulturní hodnoty z oboru archeologie nebo předmět kulturní
hodnoty sakrální a kultovní povahy bez osvědčení k trvalému vývozu.
(2) Vlastník se dopustí přestupku tím, že
a) neumožní ohledání předmětu kulturní hodnoty nebo neposkytne odborné organizaci,
popřípadě ministerstvu potřebnou součinnost (§ 4 odst. 3),
b) nevrátí stejnopisy označené B, C a D ve stanovené lhůtě odborné organizaci, která
osvědčení vydala, nebo ministerstvu, pokud osvědčení vydalo, v případě, že se vývoz
neuskutečnil (§ 7 odst. 4), nebo
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c) nedoveze ve stanovené době zpět předmět kulturní hodnoty vyvezený na dobu určitou
stanovenou v osvědčení.
(3) Vývozce se dopustí přestupku tím, že
a) nepředloží stejnopisy označené B, C a D celnímu úřadu (§ 7 odst. 1), nebo
b) nestrpí úkony nezbytné k identifikaci a prověření předmětu (§ 7a odst. 3).
(4) Dovozce se dopustí přestupku tím, že ve stanovené lhůtě neodevzdá stejnopis
označený D odborné organizaci, která osvědčení vydala, nebo ministerstvu, pokud osvědčení
vydalo, nebo na vyžádání nepředloží předmět kulturní hodnoty ke kontrole a identifikaci,
anebo tuto kontrolu neumožní na místě uložení předmětu (§ 7 odst. 3).
(5) Odborná organizace se dopustí přestupku tím, že písemně neoznámí
ministerstvu nedodržení lhůty k vývozu na dobu určitou ve lhůtě podle § 7 odst. 5.
(5) (6) Za přestupek podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. c) lze uložit pokutu do 5 000
000 Kč a za přestupek podle odstavce 2 písm. a) a b) a podle odstavců 3 a 4 odstavců 3 až 5
lze uložit pokutu do 20 000 Kč.
(6) (7) Dopustí-li se protiprávního jednání uvedeného v § 8 odst. 1 až 4 právnická
osoba, uloží se jí pokuta ve výši podle odstavce 5.
(7) (8) Odborné organizaci, která písemně neoznámí ministerstvu nedodržení lhůt
k vývozu na dobu určitou ve stanovené lhůtě (§ 7 odst. 5), se uloží pokuta ve výši 20 000 Kč.
§ 8a
(1) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti protiprávního
jednání, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž bylo
spácháno.
(2) Odpovědnost právnické osoby za protiprávní jednání zaniká uplynutím 3 roků od
jeho spáchání.
(3) Za protiprávní jednání podle § 8 odst. 1, § 8 odst. 2 písm. a) a c) a § 8 odst. 4 lze
právnické osobě uložit propadnutí věci, pokud jí tato věc náleží a pokud byla ke spáchání
protiprávního jednání užita nebo určena. Vlastníkem propadlé věci se stává stát.
(4) Přestupky a protiprávní jednání právnických osob podle tohoto zákona v prvním
stupni projednává ministerstvo.
(5) Protiprávní jednání spáchané fyzickou osobou, která je podnikatelem,6b) při
podnikatelské činnosti nebo v přímé souvislosti s podnikatelskou činností se posoudí podle
ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(6) Pokuty vybírá a vymáhá ministerstvo.
(7) Výnos z pokut je příjmem státního rozpočtu.
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§ 8a
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává ministerstvo.
(2) Pokuty vybírá a vymáhá ministerstvo.

____________________
6b)
§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

Část čtyřicátá třetí
Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb.,
zákona č. 319/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 124/2008
Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona 281/2009 Sb., zákona
č. 380/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb. a zákona č. …/2016 Sb.,
s vyznačením navrhovaných změn:
§ 15
Zánik a odejmutí úředního oprávnění
(1) Úřední oprávnění zaniká na písemnou žádost držitele úředního oprávnění, nebo
jestliže držitel úředního oprávnění zemře nebo je prohlášen za mrtvého.12)
(2) Příslušný orgán státní správy uvedený v § 14 odst. 1 odejme fyzické osobě úřední
oprávnění, jestliže pominula některá ze skutečností uvedených v § 14 odst. 2 písm. a).
(3) Úřad odejme fyzické osobě úřední oprávnění při závažném nebo opakovaném
porušení pořádku na úseku zeměměřictví,2) opakovaném spáchání přestupku na úseku
zeměměřictví, nejvýše na dobu pěti let.
(4) Úřad může odejmout fyzické osobě úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. c) na
základě pravomocného rozsudku, kterým byla uložena povinnost uhradit škodu způsobenou
zeměměřickými činnostmi, jejichž výsledek ověřila; jde-li o fyzickou osobu s úředním
oprávněním podle § 13 odst. 1 písm. d), může úřední oprávnění odejmout Ministerstvo
obrany.
(5) Zdůvodněný písemný návrh na odejmutí úředního oprávnění předkládá Úřadu
inspektorát, v jehož územní působnosti byly výsledky zeměměřických činností předloženy
k využití pro účely katastru nemovitostí a státních mapových děl. Úřad může též odejmout
úřední oprávnění z vlastního podnětu.
(6) Fyzické osobě, které bylo odejmuto úřední oprávnění podle odstavců 2 a 3 nebo 4,
může být znovu uděleno při splnění podmínek uvedených v § 14 a 14a po uplynutí doby, na
kterou bylo odejmuto.
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(7) Příslušný orgán státní správy uvedený v § 14 odst. 1 vyškrtne fyzickou osobu ze
seznamu fyzických osob s úředním oprávněním, jejíž úřední oprávnění zaniklo nebo jíž bylo
odejmuto.
Oddíl šestý
Porušení pořádku na úseku zeměměřictví
Přestupky
§ 17a
(1) Přestupku na úseku zeměměřictví se dopustí ten, kdo Fyzická, právnická nebo
podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) neoprávněně znemožňuje nebo ztěžuje výkon zeměměřických činností, které mají být
využívány pro katastr nemovitostí České republiky nebo základní státní mapové dílo, kontrolu
zeměměřických činností nebo dohled na ověřování jejich výsledků,
b) zničí, poškodí nebo neoprávněně přemístí značku nebo neoznámí změnu a zjištěnou závadu
v geodetických údajích:
1. bodů geodetických základů,
2. zhušťovacích bodů a bodů podrobného bodového pole,
c) poruší povinnosti stanovené pro chráněné území bodu geodetických základů,
d) neoprávněně využívá nebo rozšiřuje výsledky zeměměřických činností,
e) vykoná zeměměřickou činnost, aniž je k tomu odborně způsobilý způsobilá.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 může Zeměměřický úřad12a) nebo inspektorát12b)
a při výkonu zeměměřických činností pro potřeby obrany státu a v objektech se zvláštním
režimem Ministerstvo obrany uložit pokutu až do výše 25 000 Kč. Je-li přestupek podle
odstavce 1 spáchán právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, lze uložit pokutu do
250 000 Kč.
(3) Uložení pokuty za přestupek lze projednat do 1 roku ode dne, kdy se Zeměměřický
úřad nebo inspektorát nebo Ministerstvo obrany o porušení pořádku na úseku zeměměřictví
dověděl, nejpozději do 3 let ode dne, kdy k porušení pořádku došlo.
(3) Promlčecí doba u přestupku podle odstavce 1 činí 3 roky. Byla-li promlčecí
doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 5 let od jeho spáchání.
(4) Na projednání přestupků na úseku zeměměřictví se vztahuje zvláštní právní
předpis,12c) pokud tento zákon nestanoví jinak.
§ 17b
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(1) Jiného správního deliktu na úseku zeměměřictví se dopustí
a) fyzická osoba při výkonu své podnikatelské činnosti nebo právnická osoba, dopustí-li se
jednání uvedeného v § 17a odst. 1,
b) osoba oprávněná vykonávat zeměměřické činnosti, pokud
1. neposkytne příslušným orgánům státní správy bezplatně výsledky zeměměřických činností
využívané ve veřejném zájmu,
2. na vyzvání nepředloží příslušným orgánům státní správy k nahlédnutí, popřípadě k využití
geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby,
3. neoznámí změny a zjištěné závady v geodetických údajích bodových polí orgánu
zeměměřictví a katastru, který údaje poskytl, ve lhůtě 30 dnů po zjištění této skutečnosti,
c) fyzická osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění, jestliže
1. nedodržuje podmínky nebo povinnosti stanovené tímto zákonem pro ověřování výsledků
zeměměřických činností využívaných pro katastr nemovitostí České republiky nebo základní
státní mapové dílo,
2. odmítne potvrdit praxi osobě žádající o udělení úředního oprávnění, která pod jejím
vedením praxi vykonala,
3. neohlásí změny údajů uvedených v žádosti o udělení úředního oprávnění,
4. ověří výsledek zeměměřické činnosti vykonaný osobou, která není k této činnosti odborně
způsobilá.
(2) Za porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle § 17b odst. 1 může
Zeměměřický úřad nebo inspektorát a při výkonu zeměměřických činností pro potřeby obrany
státu a v objektech se zvláštním režimem Ministerstvo obrany uložit pokutu až do výše 250
000 Kč.
(3) Uložení pokuty za jiný správní delikt lze projednat do 1 roku ode dne, kdy se
Zeměměřický úřad nebo inspektorát nebo Ministerstvo obrany o porušení pořádku na úseku
zeměměřictví dověděl, nejpozději do 5 let ode dne, kdy k porušení došlo.
(4) Osoba, která se dopustila jiného správního deliktu, se může odpovědnosti zprostit,
prokáže-li, že vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno požadovat, aby porušení
povinnosti zabránila.
(5) Při stanovení výše pokuty přihlédne Zeměměřický úřad nebo inspektorát nebo
Ministerstvo obrany k závažnosti jiného správního deliktu, zejména ke způsobu a okolnostem
jeho spáchání, k významu a rozsahu jeho následků, k době trvání protiprávního jednání a ke
skutečnosti, zda a jak se odpovědná osoba přičinila o odstranění nebo zmírnění škodlivých
následků jiného správního deliktu.
(6) Na projednání jiného správního deliktu na úseku zeměměřictví se vztahuje zvláštní
právní předpis.13)
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§ 17b
(1) Osoba oprávněná vykonávat zeměměřické činnosti se dopustí přestupku tím,
že
a) neposkytne příslušným orgánům státní správy bezplatně výsledky zeměměřických
činností využívané ve veřejném zájmu,
b) nepředloží na vyzvání příslušným orgánům státní správy k nahlédnutí, popřípadě
k využití geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby, nebo
c) neoznámí změny a zjištěné závady v geodetických údajích bodových polí orgánu
zeměměřictví a katastru, který údaje poskytl, ve lhůtě 30 dnů po zjištění této
skutečnosti.
(2) Fyzická osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění, se dopustí přestupku tím,
že
a) nedodržuje podmínky nebo povinnosti stanovené tímto zákonem pro ověřování
výsledků zeměměřických činností využívaných pro katastr nemovitostí České republiky
nebo základní státní mapové dílo,
b) odmítne potvrdit praxi osobě žádající o udělení úředního oprávnění, která pod jejím
vedením praxi vykonala,
c) neohlásí změny údajů uvedených v žádosti o udělení úředního oprávnění, nebo
d) ověří výsledek zeměměřické činnosti vykonaný osobou, která není k této činnosti
odborně způsobilá.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 může Zeměměřický úřad nebo
inspektorát a při výkonu zeměměřických činností pro potřeby obrany státu a v
objektech se zvláštním režimem Ministerstvo obrany uložit pokutu do 250 000 Kč.
(4) Promlčecí doba u přestupku podle odstavce 1 nebo 2 činí 5 let. Byla-li
promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 8 let od jeho
spáchání.
§ 17c
(1) Opakovaným porušením pořádku spácháním přestupku na úseku zeměměřictví
se rozumí porušení povinnosti podle tohoto zákona, jehož se osoba dopustila v době do 3 let
od právní moci rozhodnutí, kterým mu byla uložena pokuta za předchozí porušení pořádku
přestupek na úseku zeměměřictví.
(2) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla
uložena, a je příjmem státního rozpočtu České republiky.
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______________________________
2)

Zákon ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění
pozdějších předpisů.
12)
§ 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
12a)
§ 3a písm. g) zákona č. 359/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
12b)
§ 4 písm. f) zákona č. 359/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
12c)
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
13)
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Část čtyřicátá čtvrtá
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb.,
zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 181/2006
Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 377/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb.,
zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014
Sb., zákona č. 180/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
ČÁST OSMÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 50
Přestupky fyzických osob
…
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
§ 51
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) vykonává v rozporu s § 4a odst. 1 v obvodu dráhy činnosti, které jsou podnikáním,
b) jako vlastník sítě technického vybavení umístěného v obvodu dráhy nepostupuje při havárii
této sítě podle pokynů provozovatele dráhy udělovaných podle § 5a odst. 3,
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c) jako vlastník sítě technického vybavení umístěného v obvodu dráhy nebo v ochranném
pásmu dráhy nezajistí v případě stanoveném v § 5a odst. 5 její provoz, údržbu a opravy tak,
aby se nestala příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob,
d) provozuje v ochranném pásmu dráhy činnost v rozporu s § 9 odst. 1,
e) poruší nebo ohrozí provozování dráhy a drážní dopravy nebo poškodí součásti dráhy nebo
součásti drážního vozidla,
f) poškodí stavbu dráhy, stavbu na dráze nebo jiné zařízení, které je součástí této stavby,
anebo naruší činnost drážního zařízení nebo drážního vedení,
g) provozuje dráhu v rozporu s § 11 odst. 1 bez úředního povolení,
h) v rozporu s § 24a odst. 1 písm. b) nebo § 24a odst. 2 písm. b) provozuje drážní dopravu bez
platné licence,
i) poruší přepravní podmínky stanovené pro přepravu nebezpečných věcí na základě § 37
odst. 2 písm. j) nebo § 37 odst. 3 písm. d),
j) jako vlastník drážního vozidla neposkytne údaje podle § 49d odst. 3,
k) v rozporu s § 30 odst. 2 neodevzdá drážnímu správnímu úřadu neplatnou licenci, nebo
l) v rozporu s § 53d odst. 2 neumožní inspektorům Drážní inspekce výkon jejich oprávnění
bez zbytečného odkladu.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník dráhy dopustí správního
deliktu přestupku tím, že
a) nezajistí v rozporu s § 20 odst. 1 údržbu a opravu dráhy v rozsahu nezbytném pro její
provozuschopnost nebo neumožní styk dráhy s jinými dráhami, nebo
b) nezajistí v rozporu s § 21 odst. 1 provozování dráhy.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník dráhy celostátní nebo
regionální dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nepečuje o rozvoj a modernizaci dráhy podle § 20 odst. 2,
b) nenabídne v rozporu s § 20 odst. 3 dráhu, u níž není schopna zajistit její provozuschopnost,
státu k odkoupení, nebo
c) neumožní v případě stanoveném v § 21 odst. 1 provozování dráhy jinou oprávněnou
osobou.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel dráhy dopustí
správního deliktu přestupku tím, že
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a) neoznámí podle § 17 odst. 2 drážnímu správnímu úřadu změny týkající se údajů a dokladů,
které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o vydání úředního povolení, nebo o nich
nepředloží doklady,
b) nevyrozumí podle § 18 odst. 1 před podáním návrhu na zrušení úředního povolení
k provozování dráhy o této skutečnosti drážní správní úřad nebo vlastníka dráhy,
c) provozuje dráhu v rozporu s § 22 odst. 1 písm. a),
d) nezajistí v souladu s § 22 odst. 1 písm. c), aby provozování dráhy prováděla osoba
zdravotně a odborně způsobilá,
e) nezveřejní v souladu s § 22 odst. 1 písm. d) jízdní řády pro veřejnou drážní osobní dopravu
a jejich změny,
f) neoznačí názvy stanic (zastávek), které provozuje podle § 22 odst. 1 písm. e),
g) provozuje určené technické zařízení v rozporu s § 22 odst. 1 písm. f),
h) omezí provozování dráhy nebo její části v rozporu s § 23b nebo 23c,
i) v rozporu s § 22a odst. 2 neumožní dopravci užití veřejně nepřístupné vlečky
nediskriminačním způsobem za účelem přístupu k jiné dráze nebo k zařízení služeb,
j) v rozporu s § 23 odst. 1 písm. a) neumožní dopravcům využití přidělené kapacity dráhy,
k) nezajistí dopravcům přístup k poskytovaným službám podle § 23 odst. 1 písm. b),
l) v rozporu s § 23 odst. 1 písm. c) sjedná cenu za užití dráhy a za přidělení její kapacity
diskriminačním způsobem,
m) v rozporu s § 23 odst. 1 písm. d) neumožní dopravci provozovat drážní dopravu na dráze,
n) v rozporu s § 23 odst. 1 písm. e) neumožní dopravci užití dráhy pro objezd nesjízdného
úseku,
o) v rozporu s § 23 odst. 1 písm. f) nevede seznam provozovaných drah a jejich součástí,
p) v rozporu s § 23 odst. 5 nezpracuje analýzu kapacity přetížené dráhy,
q) v rozporu s § 23 odst. 6 nepřijme plán na zmírnění nebo odstranění přetížení dráhy, nebo
r) neposkytne údaje podle § 49d odst. 2.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel dráhy celostátní
nebo regionální dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) provozuje v rozporu s § 11 odst. 1 dráhu bez osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy,
b) finančně nezabezpečí podle § 22 odst. 2 písm. a) řádné provozování dráhy,
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c) neposkytne podle § 22 odst. 2 písm. b) doklady o trvání finanční způsobilosti k řádnému
provozování dráhy,
d) nepředloží podle § 22 odst. 2 písm. e) výroční zprávu o bezpečnosti provozování dráhy,
e) nestanoví podle § 23 odst. 2 písm. b) rozsah poskytovaných přepravních služeb pro
přepravu osob a věcí, nebo jej nezveřejní v Přepravním a tarifním věstníku,
f) neoznámí podle § 23a odst. 4 drážnímu správnímu úřadu změny údajů, které předkládá v
žádosti o vydání osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy, nebo o nich nepředloží
doklady podle § 23a odst. 2,
g) nezpracuje jízdní řád podle § 40 odst. 1,
h) nepředá podle § 40 odst. 2 údaje z platného jízdního řádu Ministerstvu dopravy pro účely
vedení Celostátního informačního systému o jízdních řádech, nebo
i) použije v rozporu s § 62 odst. 4 finanční prostředky k provozování dráhy poskytnuté z
veřejných rozpočtů k jiným účelům.
(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel dráhy nebo
dopravce dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) neoznámí vznik mimořádné události v drážní dopravě podle § 49 odst. 3 písm. a),
b) nezajistí v souladu s § 49 odst. 3 písm. b) místo mimořádné události nebo neprovede
dokumentaci stavu v době vzniku mimořádné události,
c) nezabezpečí podle § 49 odst. 3 písm. c) uvolnění dráhy pro obnovení provozování dráhy
nebo drážní dopravy,
d) neprovede podle § 49 odst. 3 písm. d) zjištění příčin a okolností vzniku mimořádné
události, nebo
e) nepřijme podle § 49 odst. 3 písm. e) opatření určená k předcházení vzniku mimořádných
událostí.
(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel zařízení služeb
dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 23d odst. 1 neposkytne dopravci službu bezprostředně související s
provozováním drážní dopravy nebo ji poskytne diskriminačním způsobem, nebo
b) v rozporu s § 23f nezajistí, aby byly služby poskytovány prostřednictvím pobočky a o
jejich poskytování bylo vedeno oddělené účtování.
(8) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 10 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. k),
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b) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. l),
c) 200 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 4 písm. o), p) nebo q),
d) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. e), f) nebo j),
odstavce 4 písm. a), b), e), f), i) nebo r), odstavce 5 písm. b), c), d), e), f), g), h) nebo i) nebo
odstavce 7,
e) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), g), h)
nebo i), odstavce 2, odstavce 3, odstavce 4 písm. c), d), g), h), j), k), l), m) nebo n), odstavce 5
písm. a) nebo odstavce 6.
(9) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), d), g), h) nebo i) lze uložit
též zákaz činnosti.
§ 52
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dopravce dopustí správního
deliktu přestupku tím, že
a) provozuje drážní dopravu v rozporu s § 24a odst. 1 písm. a) nebo § 24a odst. 2 písm. a),
b) neoznámí podle § 32 odst. 1 drážnímu správnímu úřadu změny týkající se údajů a dokladů,
které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence, nebo o nich nepředloží
doklady,
c) provozuje drážní dopravu v rozporu s § 35 odst. 1 písm. a),
d) použije v rozporu s § 35 odst. 1 písm. d) k provozování drážní dopravy drážní vozidlo nebo
určené technické zařízení bez platného průkazu způsobilosti nebo v technickém stavu, který
neodpovídá schválené způsobilosti,
e) nezajistí v souladu s § 35 odst. 1 písm. e), aby drážní vozidlo řídila osoba s platným
průkazem způsobilosti k řízení drážního vozidla,
f) nezajistí v souladu s § 35 odst. 1 písm. f), aby drážní dopravu prováděla osoba zdravotně a
odborně způsobilá,
g) se neřídí při provozování drážní dopravy pokyny provozovatele dráhy udílenými podle §
35 odst. 1 písm. g).
h) nezajistí v souladu s § 46i odst. 1 vydávání osvědčení strojvedoucího,
i) neprovádí v souladu s § 46q pravidelnou kontrolu činnosti strojvedoucích, kterým vydal
osvědčení strojvedoucího, nebo
j) nezajistí v souladu s § 46r odst. 2 vedení a pravidelnou aktualizaci rejstříku osvědčení
strojvedoucích a poskytování informací z tohoto rejstříku v souladu s přímo použitelným
předpisem Evropské unie5c).
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(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dopravce na dráze celostátní
nebo regionální dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) provozuje v rozporu s § 24 odst. 7 písm. b) drážní dopravu bez platného osvědčení
dopravce,
b) neoznámí podle § 34h odst. 5 drážnímu správnímu úřadu změny údajů, které předkládá v
žádosti o vydání osvědčení, nebo o nich nepředloží doklady,
c) finančně nezajistí podle § 35 odst. 2 písm. a) řádné provozování drážní dopravy,
d) neposkytne podle § 35 odst. 2 písm. b) drážnímu správnímu úřadu doklady o trvání
finanční způsobilosti k řádnému provozování drážní dopravy,
e) nesjedná nebo nezaplatí podle § 35 odst. 2 písm. d) pojištění z odpovědnosti za škody z
provozu drážní dopravy,
f) nepředloží podle § 35 odst. 2 písm. g) drážnímu správnímu úřadu výroční zprávu o
bezpečnosti provozování drážní dopravy, nebo
g) nepodá písemné oznámení podle § 34d odst. 3 přídělci nebo drážnímu správnímu úřadu.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dopravce ve veřejné drážní
dopravě dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nezabezpečí v souladu s § 36 písm. f) předlékařskou první pomoc v případě závažné
nehody nebo nehody,
b) nezabezpečí v případech stanovených v § 36 písm. g) náhradní dopravu za přerušenou
veřejnou drážní osobní dopravu,
c) neoznačí drážní vozidlo nebo soupravu drážních vozidel podle § 36 písm. h),
d) omezí nebo zastaví veřejnou drážní dopravu v rozporu s § 38 odst. 7, nebo
e) nezveřejní přechodné omezení nebo zastavení veřejné drážní dopravy podle § 38 odst. 2
nebo je podle § 38 odst. 7 neoznámí drážnímu správnímu úřadu.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dopravce poskytující přepravní
služby v rámci závazků veřejné služby dopustí správního deliktu přestupku tím, že použije v
rozporu s § 62 odst. 4 finanční prostředky poskytnuté z veřejných rozpočtů k provozování
veřejné drážní osobní dopravy k jiným účelům.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dopravce provozující veřejnou
drážní osobní dopravu na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální nebo lanové dopustí
správního deliktu přestupku tím, že nepředloží před zahájením drážní dopravy jízdní řád ke
schválení drážnímu správnímu úřadu podle § 41 odst. 1.
(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1a) jako
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a) dopravce nebo prodejce přepravních dokladů neinformuje cestující na stanici, kde není
výdejna jízdních dokladů ani prodejní automat, o možnosti zakoupit jízdní doklad telefonicky,
prostřednictvím internetu nebo ve vlaku a o nejbližší stanici nebo místu, kde jsou k dispozici
výdejny jízdních dokladů nebo prodejní automaty,
b) dopravce nebo provozovatel stanice nezavede nediskriminační pravidla pro přístup platná
pro přepravu zdravotně postižených osob a osob s omezenou schopností pohybu a orientace,
c) dopravce, prodejce přepravních dokladů, provozovatel cestovní kanceláře nebo
provozovatel cestovní agentury požaduje při rezervaci nebo prodeji přepravních dokladů
zdravotně postiženým osobám nebo osobám s omezenou schopností pohybu a orientace
úhradu dodatečných nákladů, kterou nepožaduje v obdobných případech,
d) dopravce, prodejce přepravních dokladů, provozovatel cestovní kanceláře nebo
provozovatel cestovní agentury neoprávněně odmítl přijmout rezervaci nebo vystavit
přepravní doklad zdravotně postižené osobě nebo osobě s omezenou schopností pohybu a
orientace nebo neoprávněně požadoval, aby tyto osoby byly doprovázeny jinou osobou,
e) dopravce, prodejce přepravních dokladů, provozovatel cestovní kanceláře nebo
provozovatel cestovní agentury neposkytuje na požádání informace o přepravních
podmínkách zdravotně postižených osob nebo osob s omezenou schopností pohybu a
orientace a o přístupnosti drážních vozidel a jejich vybavení pro tyto osoby,
f) dopravce, prodejce přepravních dokladů, provozovatel cestovní kanceláře nebo
provozovatel cestovní agentury nevyrozumí na požádání písemně do 5 pracovních dnů
dotyčnou zdravotně postiženou osobu nebo osobu s omezenou schopností pohybu a orientace
o důvodech, proč jí odmítl přijmout rezervaci, vystavit přepravní doklad nebo proč požadoval,
aby tato osoba byla doprovázena jinou osobou,
g) dopravce nebo provozovatel stanice v rozporu s příslušnými technickými specifikacemi
propojenosti nezajistí, aby stanice, nástupiště a vlakové soupravy, případně další prvky, byly
přístupné zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a
orientace,
h) dopravce nebo provozovatel stanice neposkytuje v obsazené stanici zdravotně postiženým
osobám nebo osobám s omezenou schopností pohybu a orientace bezplatnou pomoc při
nastupování do vlaku, vystupování z vlaku nebo přestupu mezi vlaky,
i) dopravce nebo provozovatel stanice nezajistí v neobsazené stanici uvedení jednoduše
přístupných informací o nejbližších obsazených stanicích a dostupné pomoci pro zdravotně
postižené osoby nebo osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,
j) dopravce nevyřizuje stížnosti do 1 měsíce a v odůvodněných případech do 3 měsíců od
jejich podání,
k) dopravce nedefinuje normy kvality služeb pro přepravu cestujících a nezavede systém
řízení jakosti,
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l) dopravce nezveřejní do 30. června kalendářního roku zprávu o kvalitě poskytovaných
služeb,
m) dopravce, prodejce přepravních dokladů, provozovatel cestovní kanceláře nebo
provozovatel cestovní agentury neinformuje při prodeji jízdních dokladů cestující o jejich
právech a povinnostech vyplývajících z přímo použitelného předpisu Evropské unie1a), nebo
n) dopravce nebo provozovatel stanice neinformuje cestující ve stanici nebo ve vlaku
vhodným způsobem o adrese správního orgánu uvedeného v § 55 odst. 3.
(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako přídělce kapacity dopravní cesty
dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nezpracuje nebo nezveřejní prohlášení o dráze nebo neumožní vyjádřit se k jeho obsahu
podle § 33 odst. 1, nebo
b) nepřidělí kapacitu dráhy podle § 34, 34a nebo 34b.
(8) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako účastník přepravy nebezpečných
věcí dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nezajistí odpovídající proškolení zaměstnanců podílejících se na přepravě nebezpečných
věcí podle kapitoly 1.3 Řádu,
b) nesplní povinnost z hlediska bezpečnosti podle kapitoly 1.4 Řádu,
c) neustanoví bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí podle pododdílu
1.8.3.1 Řádu,
d) nevypracuje bezpečnostní plán, nezajistí proškolení zaměstnanců nebo nedodržuje
ustanovení bezpečnostního plánu podle kapitoly 1.10 Řádu,
e) užije pro přepravu nebezpečných věcí jiné než předepsané obaly nebo cisterny nebo je užije
jiným než předepsaným způsobem podle části 4 Řádu,
f) neoznačí nebezpečnou věc podle části 5 Řádu,
g) nepřiloží řádně vyplněné doklady předepsané pro přepravu nebezpečných věcí podle
kapitol 5.1 a 5.4 Řádu,
h) poruší požadavky na konstrukci a zkoušky obalů, velkých nádob pro volně ložené látky,
velkých obalů nebo cisteren podle části 6 Řádu, nebo
i) poruší podmínky přepravy, nakládky, vykládky nebo manipulace s nebezpečnými věcmi
podle části 7 Řádu.
(9) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel dráhy při přepravě
nebezpečných věcí v seřaďovacích nádražích dopustí správního deliktu přestupku tím, že
nezajistí vypracování interních nouzových plánů (kapitola 1.11 Řádu) pro tuto přepravu podle
pododdílu 1.4.3.6 Řádu.
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(10) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dopravce nebo provozovatel
dráhy při přepravě nebezpečných věcí dopustí správního deliktu přestupku tím, že
nevypracuje zprávu o nehodě podle oddílu 1.8.5 Řádu.
(11) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odesílatel při přepravě
nebezpečných věcí dopustí správního deliktu přestupku tím, že při odesílání nezařadí
nebezpečnou věc podle části 2 Řádu.
(12) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b), odstavce 2 písm.
b), c), d), e), f) nebo g), odstavce 3 písm. a), b), c) nebo e), odstavců 4 až 7, odstavce 8 písm.
a) až c) a e) až i), nebo odstavců 9 až 11,
b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), e), f), g),
h), i) nebo j), odstavce 2 písm. a), odstavce 3 písm. d) nebo odstavce 8 písm. d).
(13) Za správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. a) nebo odstavců 8 až 11 lze
uložit také zákaz činnosti.
§ 52a
Společná ustanovení
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry sankce právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm příslušný
orgán nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 4 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Zákaz činnosti lze právnické osobě uložit nejdéle na tři roky. Do doby zákazu
činnosti se započítává doba, po kterou pachatel na základě opatření správního orgánu
učiněného v souvislosti s projednávaným správním deliktem nesměl již tuto činnost
vykonávat.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby8e) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(6) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává drážní správní
úřad s výjimkou
a) přestupků podle § 50 odst. 1 písm. h) a správních deliktů podle § 51 odst. 1 písm. l), které
projednává Drážní inspekce,
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b) správních deliktů podle § 51 odst. 4 písm. h) až q), § 51 odst. 5 písm. g), § 51 odst. 7 a § 52
odst. 7, které projednává Úřad, a
c) správních deliktů podle § 52 odst. 6, dopustí-li se deliktu provozovatel cestovní kanceláře
nebo provozovatel cestovní agentury, které projednává obecní živnostenský úřad.
(7) Přestupky podle § 50 odst. 1 písm. c) až f) může projednat v blokovém řízení
Policie České republiky.
(8) Pokuty vybírá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze
kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.
(9) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní
moci.
§ 52a
Společná ustanovení
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává drážní správní úřad s výjimkou
a) přestupků podle § 50 odst. 1 písm. i) a přestupků podle § 51 odst. 1 písm. l), které
projednává Drážní inspekce,
b) přestupků podle § 51 odst. 4 písm. h) až q), § 51 odst. 5 písm. g), § 51 odst. 7 a § 52
odst. 7, které projednává Úřad, a
c) přestupků podle § 52 odst. 6, dopustí-li se přestupku provozovatel cestovní kanceláře
nebo provozovatel cestovní agentury, které projednává obecní živnostenský úřad.
(2) Přestupky podle § 50 odst. 1 písm. c) až f) může projednat příkazem na místě
Policie České republiky.
(3) Pokuty uložené podle tohoto zákona vybírá orgán, který je uložil.
____________________
1a)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech
a povinnostech cestujících v železniční přepravě.
Nařízení Komise (EU) č. 36/2010 ze dne 3. prosince 2009 o vzorech Společenství pro licenci
strojvedoucího, doplňková osvědčení, ověřené opisy doplňkových osvědčení a formuláře
žádosti o licenci strojvedoucího podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES.
5c)
Rozhodnutí Komise 2010/17/ES o přijetí základních parametrů pro rejstříky licencí
strojvedoucích a doplňkových osvědčení podle směrnice 2007/59/ES.
6j)
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
6j)
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.
8d)
Vyhláška č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), ve znění
pozdějších předpisů.
8e)
§ 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

185

Část čtyřicátá pátá
Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
a zákona č. 142/2012 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§5
(1) Krajský úřad uloží vydavateli neperiodické publikace, která neobsahuje údaje
uvedené v § 2 odst. 1 tohoto zákona, pokutu do výše 50 000 Kč.
(2) Krajský úřad uloží osobě, která veřejně šíří neperiodickou publikaci, v níž nejsou
obsaženy údaje uvedené v § 2 odst. 1 tohoto zákona, pokutu do výše 25 000 Kč.
(3) Krajský úřad uloží vydavateli, který neodevzdal povinné výtisky podle § 3 tohoto
zákona, pokutu do výše 50 000 Kč.
(4) Krajský úřad uloží vydavateli, který nesplnil nabídkovou povinnost podle § 4
tohoto zákona, pokutu do výše 15 000 Kč.
(5) Místní příslušnost krajského úřadu při řízení o uložení pokut podle odstavců 1, 3
a 4 se řídí sídlem vydavatele, nebo je-li fyzickou osobou, místem jeho trvalého pobytu.
(6) Místní příslušnost krajského úřadu při řízení o uložení pokuty podle odstavce 2 se
řídí místem, kde k porušení povinnosti došlo.
(7) Při stanovení výše pokuty krajský úřad přihlíží k závažnosti, způsobu, době trvání
a následkům protiprávního jednání.
(8) Pokuty podle odstavců 1 až 4 lze uložit nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy se
krajský úřad dozví o porušení povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení
povinnosti došlo.
(9) Na řízení o uložení pokuty se vztahují obecné předpisy o správním řízení.8)
(10) Pokuta uložená a vybraná krajským úřadem je příjmem kraje.
(11) Uložením pokuty podle předchozích odstavců nezanikají povinnosti stanovené
v § 3 a 4 tohoto zákona.
§5
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že veřejně šíří neperiodickou publikaci, která neobsahuje údaje podle § 2 odst. 1.
(2) Vydavatel neperiodické publikace se dopustí přestupku tím, že
a) nezajistí, aby neperiodická publikace obsahovala údaje podle § 2 odst. 1,
b) neodevzdá povinné výtisky neperiodické publikace podle § 3, nebo
c) nesplní nabídkovou povinnost podle § 4.
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(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c),
b) 25 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
c) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a) nebo b).
(4) Přestupky podle tohoto zákona projednává krajský úřad. Jde-li o přesetupek
podle odstavce 2, místní příslušnost krajského úřadu se řídí sídlem nebo místem
trvalého pobytu vydavatele neperiodické publikace.

_________________________________________________
8)

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Část čtyřicátá šestá
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 138/2002
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 132/2003 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona
č. 326/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 384/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,
zákona č. 25/2006 Sb., zákona č. 109/2007 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008
Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona
č. 28/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb.,
zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 202/2015 Sb., zákona č. 180/2016
Sb., zákona č. 188/2016 Sb. a zákona č. .../2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
Správní delikty
Přestupky
§8
(1) Fyzická osoba se jako šiřitel dopustí přestupku tím, že
a) neoznámí osobě, která prokáže oprávněný zájem podle § 6b odst. 2, kdo je zadavatelem
nebo zpracovatelem,
b) šíří reklamu nebo anonymní oznámení týkající se voleb, které jsou podle § 2 odst. 1
písm. a), b), d) nebo e) zakázány,
c) poruší povinnost odlišit způsob šíření informace o výrobku nebo službě od způsobu šíření
informace o tabákovém výrobku podle § 3 odst. 3, nebo šíří reklamu na tabákové výrobky
jinak, než je uvedeno v § 3 odst. 4,
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d) poruší zákaz bezplatného dodávání vzorků široké veřejnosti u tabákových výrobků podle
§ 3 odst. 7 nebo u humánních léčivých přípravků podle § 5a odst. 4,
e) šíří vůči veřejnosti reklamu na veterinární léčivé přípravky, která je v rozporu s § 5h,
f) šíří reklamu na střelné zbraně a střelivo v rozporu s § 6,
g) šíří reklamu činností v pohřebnictví v rozporu s § 6a,
h) v rozporu s § 2 odst. 1 písm. c) šíří nevyžádanou reklamu v listinné podobě,
i) v rozporu s § 5b odst. 1 šíří prostřednictvím komunikačních prostředků reklamu na humánní
léčivé přípravky, která je zaměřena na odborníky, aniž by tyto prostředky byly určeny jen pro
odborníky, jichž se reklama na humánní léčivé přípravky týká,
j) poruší zákaz nabízet, slibovat nebo poskytovat dary nebo jiný prospěch podle § 5b odst. 4,
k) poruší povinnost stanovenou pro šíření reklamy na počáteční kojeneckou výživu podle § 5e
odst. 1,
l) šíří reklamu na hazardní hru provozovanou bez základního povolení podle zákona
upravujícího hazardní hry,
m) nesdělí na výzvu orgánu dozoru a ve lhůtě jím stanovené údaje o osobě zadavatele nebo
zpracovatele reklamy nebo o osobě, která u něj šíření reklamy objednala, podle § 7a odst. 4,
nebo
n) v rozporu s § 3a odst. 1 šíří reklamu na elektronické cigarety nebo na náplně do nich.
(2) Fyzická osoba jako zadavatel reklamy se dopustí přestupku tím, že
a) zadá reklamu, která je podle § 2 odst. 1 písm. a) nebo § 3 odst. 1 zakázána nebo je
v rozporu s § 3 odst. 5,
b) poruší podmínky stanovené pro obsah reklamy v § 2 odst. 3 nebo 4, § 2c, § 3 odst. 6, § 4,
§ 5 odst. 3, 4 nebo 5, § 5a odst. 1, 2, 5, 6, 7 nebo 8, § 5b odst. 2 nebo 8, § 5c odst. 1 nebo 2,
§ 5d, § 5e odst. 1, § 5f, § 5g, § 5h, § 5i nebo § 5j,
c) poruší podmínky stanovené pro srovnávací reklamu uvedené v § 2 odst. 2 nebo § 2a, nebo
d) neuchová ukázku (kopii) každé reklamy podle § 7a odst. 1 nebo bezplatně nezapůjčí kopii
reklamy orgánům dozoru na dobu nezbytně nutnou nebo nesplní povinnost podle § 7a odst. 2.
(3) Fyzická osoba se jako zpracovatel dopustí přestupku tím, že
a) zpracuje reklamu, která je zakázána podle § 2 odst. 1 písm. a) nebo § 3 odst. 1,
b) v rozporu s § 2 odst. 1 písm. b) zpracuje reklamu, která je nekalou obchodní praktikou,
c) poruší podmínky stanovené pro srovnávací reklamu podle § 2 odst. 2 nebo § 2a,
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d) poruší podmínky stanovené pro obsah reklamy podle § 2 odst. 3 nebo 4, § 2c, § 3 odst. 6,
§ 4, § 5 odst. 3, 4 nebo 5, § 5a odst. 1, 2, 5, 6, 7 nebo 8, § 5b odst. 2 nebo 8, § 5c odst. 1 nebo
2, § 5d, § 5e odst. 1, § 5f, § 5g, § 5h nebo § 5i,
e) neuvede v reklamě na tabákový výrobek varování podle § 3 odst. 5, nebo
f) v rozporu s § 7a odst. 3 nesdělí na výzvu orgánu dozoru a ve lhůtě jím stanovené údaje
o zadavateli reklamy a šiřiteli reklamy.
(4) Odborník se dopustí přestupku tím, že vyžaduje nebo přijímá výhody, které jsou
podle § 5b odst. 4 zakázané nebo které jsou v rozporu s § 5b odst. 5.
(5) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. j) nebo podle odstavce 4,
b) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo m), odstavce 2 písm. d)
nebo podle odstavce 3 písm. f),
c) do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), e), f), g), h), i), k), l)
nebo n), podle odstavce 2 písm. a), b) nebo c) nebo podle odstavce 3 písm. a), b), c), d) nebo
e).
(6) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze v blokovém řízení uložit pokutu do 5 000
Kč.
§ 8a
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že jako šiřitel
a) neoznámí osobě, která prokáže oprávněný zájem podle § 6b odst. 2, kdo je zadavatelem
nebo zpracovatelem,
b) šíří reklamu nebo anonymní oznámení týkající se voleb, které jsou podle § 2 odst. 1
písm. a), d) nebo e) zakázány,
c) v rozporu s § 2 odst. 1 písm. c) šíří nevyžádanou reklamu v listinné podobě,
d) poruší povinnost odlišit způsob šíření informace o výrobku nebo službě od způsobu šíření
informace o tabákovém výrobku podle § 3 odst. 3 nebo šíří reklamu na tabákové výrobky
jinak, než je uvedeno v § 3 odst. 4,
e) poruší zákaz bezplatného dodávání vzorků široké veřejnosti u tabákových výrobků podle
§ 3 odst. 7 nebo u humánních léčivých přípravků podle § 5a odst. 4,
f) šíří reklamu na humánní léčivé přípravky zaměřenou na odborníky komunikačními
prostředky, které nejsou určeny převážně pro tyto odborníky,
g) poruší povinnosti obchodního zástupce podle § 5b odst. 3,
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h) poruší zákaz nabízet, slibovat nebo poskytovat dary nebo jiný prospěch podle § 5b odst. 4,
i) poskytne vzorky humánních léčivých přípravků v rozporu s § 5b odst. 7,
j) poruší povinnost stanovenou pro šíření reklamy na počáteční kojeneckou výživu podle § 5e,
k) šíří reklamu na střelné zbraně a střelivo v rozporu s § 6,
l) šíří reklamu činností v pohřebnictví v rozporu s § 6a,
m) šíří vůči veřejnosti reklamu na veterinární léčivé přípravky, která je v rozporu s § 5h,
n) v rozporu s § 2 odst. 1 písm. b) šíří reklamu, která je nekalou obchodní praktikou,
o) šíří reklamu na hazardní hru provozovanou bez základního povolení podle zákona
upravujícího hazardní hry,
p) nesdělí na výzvu orgánu dozoru a ve lhůtě jím stanovené údaje o osobě zadavatele nebo
zpracovatele reklamy nebo o osobě, která u něj šíření reklamy objednala, podle § 7a odst. 4,
nebo
q) v rozporu s § 3a odst. 1 šíří reklamu na elektronické cigarety nebo na náhradní náplně do
nich.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zadavatel dopustí správního
deliktu přestupku tím, že
a) zadá reklamu, která je zakázána podle § 2 odst. 1 písm. a) nebo § 3 odst. 1,
b) v rozporu s § 2 odst. 1 písm. b) zadá reklamu, která je nekalou obchodní praktikou,
c) poruší podmínky stanovené pro srovnávací reklamu podle § 2 odst. 2 nebo § 2a,
d) poruší podmínky stanovené pro obsah reklamy podle § 2 odst. 3 nebo 4, § 2c, § 3 odst. 6,
§ 4, § 5 odst. 3, 4 nebo 5, § 5a odst. 1, 2, 5, 6, 7 nebo 8, § 5b odst. 2 nebo 8, § 5c odst. 1 nebo
2, § 5d odst. 3 nebo 4, § 5e odst. 1, § 5f, § 5h, § 5i nebo § 5j,
e) neuvede v reklamě na tabákový výrobek varování podle § 3 odst. 5,
f) v rozporu s § 7a odst. 1 neuchová ukázku (kopii) každé reklamy nebo bezplatně nezapůjčí
kopii reklamy orgánům dozoru na dobu nezbytně nutnou,
g) nesplní povinnost podle § 7a odst. 2,
h) zadá reklamu na přípravky na ochranu rostlin v rozporu s přímo použitelným předpisem
Evropské unie upravujícím uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh27a),
i) zadá reklamu na potraviny, ve které jsou uvedena výživová nebo zdravotní tvrzení
v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím údaje týkající se
potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví21a),
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j) zadá reklamu na potraviny, která nesplňuje požadavky stanovené přímo použitelným
předpisem Evropské unie upravujícím poskytování informací o potravinách spotřebitelům39)
nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie, který stanoví pravidla pro použití
označení původu, zeměpisných označení nebo tradičních výrazů40), nebo
k) zadá reklamu na hazardní hru provozovanou bez základního povolení podle zákona
upravujícího hazardní hry.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zpracovatel dopustí správního
deliktu přestupku tím, že
a) zpracuje reklamu, která je zakázána podle § 2 odst. 1 písm. a) nebo § 3 odst. 1 nebo je
v rozporu s § 5j,
b) v rozporu s § 2 odst. 1 písm. b) zpracuje reklamu, která je nekalou obchodní praktikou,
c) poruší podmínky stanovené pro srovnávací reklamu podle § 2 odst. 2 nebo § 2a,
d) poruší podmínky stanovené pro obsah reklamy podle § 2 odst. 3 nebo 4, § 2c, § 3 odst. 6,
§ 4, § 5 odst. 3, 4 nebo 5, § 5a odst. 1, 2, 5, 6, 7 nebo 8, § 5b odst. 2 nebo 8, § 5c odst. 1 nebo
2, § 5d odst. 3 nebo 4, § 5e odst. 1, § 5f, 5h nebo 5i,
e) neuvede v reklamě na tabákový výrobek varování podle § 3 odst. 5,
f) v rozporu s § 7a odst. 3 nesdělí na výzvu orgánu dozoru a ve lhůtě jím stanovené údaje
o zadavateli reklamy nebo o šiřiteli reklamy,
g) zpracuje reklamu na přípravky na ochranu rostlin v rozporu s přímo použitelným
předpisem Evropské unie upravujícím uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh27a),
h) zpracuje reklamu na potraviny, ve které jsou uvedena výživová nebo zdravotní tvrzení
v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím údaje týkající se
potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví21a),
i) zpracuje reklamu na potraviny, která nesplňuje požadavky stanovené přímo použitelným
předpisem Evropské unie upravujícím poskytování informací o potravinách spotřebitelům39)
nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie, který stanoví pravidla pro použití
označení původu, zeměpisných označení nebo tradičních výrazů40), nebo
j) zpracuje reklamu na hazardní hru provozovanou bez základního povolení podle zákona
upravujícího hazardní hry.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) poruší zákaz nabízet, slibovat nebo poskytovat dary nebo jiný prospěch podle § 5b odst. 4,
b) poskytuje bezplatně pohoštění a ubytování v rozporu s § 5b odst. 5,
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c) vyžaduje nebo přijímá v souvislosti s reklamou humánních léčivých přípravků výhody,
které jsou zakázané podle § 5b odst. 4 nebo které jsou v rozporu s § 5b odst. 5, nebo
d) poruší zákaz sponzorování podle § 3 nebo § 3a.
(5) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu
a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo p),
b) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), e), f),
g), h), i), j), k), l), m) nebo q),
c) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. n) nebo o).
(6) Za správní delikt přestupek podle odstavce 2 se uloží pokuta lze uložit pokutu
a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. f) nebo g),
b) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. a), c), d), e), h),
i) nebo j),
c) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. b) nebo k).
(7) Za správní delikt přestupek podle odstavce 3 se uloží pokuta lze uložit pokutu
a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 3 písm. f),
b) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 3 písm. a), c), d), e), g),
h) nebo i),
c) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 3 písm. b) nebo j).
(8) Za správní delikt přestupek podle odstavce 4 se uloží pokuta lze uložit pokutu
a) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 4 písm. a) nebo b),
b) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 4 písm. c),
c) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 4 písm. d).
(9) Za správní delikty podle odstavců 1 až 4 lze uložit pokutu do 5 000 Kč v blokovém
řízení, je-li porušení povinnosti spolehlivě zjištěno, nestačí domluva a obviněný ze správního
deliktu je ochoten pokutu zaplatit. Proti uložení pokuty v blokovém řízení se nelze odvolat.
Pověřený pracovník orgánu dozoru je oprávněn uloženou pokutu vybrat. K jejímu uložení
a vybrání použije bloků, kterých se používá pro ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení
o přestupcích.
§ 8b
Společná ustanovení
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(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednávají
orgány dozoru podle své působnosti stanovené v § 7.
(5) (2) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby34) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(6) (3) (2) Pokuta uložená orgánem dozoru podle § 7 písm. a) až h) je příjmem
státního rozpočtu. Pokuta uložená orgánem dozoru podle § 7 písm. i) je příjmem rozpočtu
kraje. Pokutu, která je příjmem státního rozpočtu, vybírá orgán dozoru, který ji uložil. Pokutu,
která je příjmem rozpočtu kraje, vybírá a vymáhá příslušný krajský úřad, s výjimkou
blokových pokut pokut uložených příkazem na místě, které vybírá příslušný krajský
živnostenský úřad.
§ 8c
(1) Proti rozhodnutí orgánů dozoru uvedených v § 7 písm. b), c), d), e), f), g), h) a i)
vydaných podle § 7c, 8 a 8a lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí
odvolání36).
(2) Proti rozhodnutí orgánu dozoru uvedeného v § 7 písm. a) vydanému podle § 7c, 8
a 8a nelze podat odvolání. Podání správní žaloby37) proti rozhodnutí orgánu dozoru
uvedeného v § 7 písm. a) o uložení pokuty za správní delikt přestupek má odkladný účinek.
___________________
13)
Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
21a)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006.
33)
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
34)
§ 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 370/2000 Sb.
36)
§ 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
37)
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších přepisů.
39)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1169/2011/EU.
40)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1151/2012.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 110/2008.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)1308/2013.
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Část čtyřicátá sedmá
Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím
souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb.,
zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005
Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006
Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona
č. 254/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb.,
zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011
Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb.,
zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014
Sb., zákona č. 333/2014 Sb., zákona č. 219/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona
č. 258/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 22
(1) Česká národní banka informuje Evropskou komisi o všech významných
skutečnostech získaných při jí prováděném výkonu dohledu nad družstevními záložnami
důležitých pro řádný výkon dohledu v rámci Evropské unie, zejména o
a) počtu a povaze případů, kdy zamítla žádost družstevní záložny o zřízení pobočky
v hostitelském státě,
b) odňatých povoleních,
c) finančních holdingových osobách a smíšených finančních holdingových osobách podle
čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
d) smlouvách podle § 25d odst. 8 a 9 a dohodách podle § 25e odst. 3,
e) použití postupu podle § 28 vůči pobočce v případě, kdy věc nesnese odkladu a je to nutné
v zájmu členů,
f) všech konsolidačních celcích, jejichž součástí je družstevní záložna,
g) složení kombinované kapitálové rezervy a dni, od kterého družstevní záložny podléhají
povinnosti kombinovanou kapitálovou rezervu v tomto složení udržovat,
h) uznání zkrácení přechodného období pro proticyklickou kapitálovou rezervu zavedeného
jiným členským státem.
(2) Česká národní banka informuje Evropský orgán pro bankovnictví o všech
významných skutečnostech získaných při jí prováděném výkonu dohledu nad družstevními
záložnami důležitých pro řádný výkon dohledu v rámci Evropské unie, zejména o
a) počtu a povaze případů, kdy zamítla žádost družstevní záložny o zřízení pobočky
v hostitelském státě,
194

b) udělených a odňatých povoleních,
c) smlouvách podle § 25d odst. 8 a 9 a dohodách podle § 25e odst. 3,
d) finančních holdingových osobách a smíšených finančních holdingových osobách podle
čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
e) použití postupu podle § 28 vůči pobočce v případě, kdy věc nesnese odkladu a je to nutné
v zájmu členů,
f) podmínkách, které je nutno splnit pro vydání povolení podle tohoto zákona a prováděcích
předpisů,
g) majetkoprávních vztazích mezi členy konsolidačního celku, o jeho organizační struktuře
a správě a řízení a o dalších významných skutečnostech týkajících se konsolidačního celku,
pokud Česká národní banka vykonává dohled na konsolidovaném základě,
h) údajích shromážděných za účelem srovnání systémů odměňování a postupů zavedených
ostatními družstevními záložnami o
1. počtu osob, jejichž příjmy dosahují nejméně částky odpovídající 1 000 000 eur, v členění
podle jejich pracovních povinností a oblastí činností družstevní záložny,
2. hlavních složkách mezd, prémií, odměn založených na výkonnosti za delší časové období
a zvláštních výhod osob uvedených v bodě 1,
i) fungování procesu přezkumu a vyhodnocování podle § 21a,
j) metodice použité jako základ pro rozhodnutí podle § 21a odst. 3 až 5, § 21b odst. 2 a 3
a § 28 při procesu přezkumu a vyhodnocování podle § 21a odst. 3,
k) případech, kdy použije § 21b odst. 1,
l) postupech přijatých podle § 26 odst. 1, 2, 4 a 5,
m) názvech orgánů nebo osob, kterým smějí být sdělovány informace podle § 25a,
n) výsledcích přezkumu a vyhodnocování podle § 21a, jestliže výsledky naznačují hrozící
systémové riziko podle čl. 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze
strany družstevní záložny; tyto informace poskytne Česká národní banka bez zbytečného
odkladu,
o) údajích shromážděných za účelem srovnání trendů a postupů odměňování,
p) opatřeních přijatých podle § 7ac písm. g),
q) povolení zastávat další funkci nevýkonného člena podle § 7aa odst. 3,
r) údajích shromážděných podle § 7ac písm. h),
s) údajích získaných od družstevní záložny o rozhodnutí členů, která se týkají odměňování,
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t) opatřeních k nápravě uložených podle § 28 odst. 2 bodu 11, § 28 odst. 6 a pokutách
uložených za správní delikt přestupek podle § 27a odst. 1, § 27b odst. 2 písm. a), d), f) až m),
o) až q) a § 27c odst. 1, včetně údajů o odvolání proti rozhodnutí, kterým byly tyto sankce
uloženy,
u) složení kombinované kapitálové rezervy a dni, od kterého družstevní záložny podléhají
povinnosti kombinovanou kapitálovou rezervu v tomto složení udržovat,
v) uznání zkrácení přechodného období pro proticyklickou kapitálovou rezervu zavedeného
jiným členským státem.
Správní delikty
Přestupky
§ 27a
Přestupky fyzických osob
…
§ 27b
Správní delikty Přestupky družstevní záložny
(1) Družstevní záložna se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) vykonává činnost v rozporu s vydaným povolením [§ 1 odst. 5 písm. a)],
b) nesplní povinnost stanovenou v rozhodnutí České národní banky podle § 28,
c) neuveřejní schválenou účetní závěrku, výroční zprávu nebo opis povolení (§ 1 odst. 6)
d) neoprávněně nabude přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu právnické osoby,
stane se členem, společníkem nebo akcionářem právnické osoby nebo jiným způsobem
nabude vliv na řízení právnické osoby (§ 1 odst. 8),
e) připustí na členské schůzi účast osoby, které Česká národní banka pozastavila práva podle
§ 2c odst. 1,
f) neinformuje Českou národní banku o nabytí nebo změně kvalifikované účasti osob na
družstevní záložně podle § 2c odst. 3,
g) zřídí pobočku na území hostitelského státu bez souhlasu České národní banky (§ 2d
odst. 1) nebo změní skutečnosti týkající se činnosti pobočky na území hostitelského státu
v rozporu s ustanovením § 2e odst. 2,
h) začne podnikat na území hostitelského státu bez založení pobočky, aniž by tento svůj
záměr včetně specifikace vykonávané činnosti předem oznámila České národní bance (§ 2f),
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i) neposkytne na vyžádání hostitelského státu informace a pravidelná hlášení ve formě
statistických údajů o podnikání své pobočky na území tohoto hostitelského státu v souladu
s § 2g odst. 2,
j) svým jednáním nebo jednáním své pobočky na území hostitelského státu porušuje
ustanovení právních předpisů hostitelského státu nebo přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího obezřetnostní požadavky,
k) nabude majetek v rozporu s ustanovením § 3 odst. 2 a 3,
l) poruší povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem18a) pro uzavírání smluv
o finančních službách uzavíraných na dálku,
m) použije úvěrové hodnocení pro výpočet kapitálových požadavků v rozporu s tímto
zákonem.
(2) Družstevní záložna se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) její řídicí a kontrolní systém nesplňuje všechny požadavky stanovené tímto zákonem,
právním předpisem jej provádějícím, rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy vydaným
podle tohoto zákona, přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní
požadavky, nařízením nebo rozhodnutím Evropské komise,
b) neposkytne právnické osobě nebo fyzické osobě v souvislosti s jejím podnikáním bez
zbytečného odkladu písemné vysvětlení jejího úvěrového hodnocení podle čl. 431 odst. 4
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
c) nedodrží pravidla pro stanovení kapitálu, určení jednotlivých kapitálových požadavků
a podmínky pro užívání interních přístupů a interních modelů pro výpočet kapitálových
požadavků podle části druhé a třetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013
a opatření obecné povahy České národní banky podle § 9a,
d) nesdělí České národní bance údaje, nebo sdělí neúplné nebo nesprávné údaje podle čl. 99
odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí
Evropské komise,
e) použije nebo změní interní přístup pro výpočet kapitálového požadavku bez předchozího
souhlasu České národní banky nebo jiného orgánu dohledu členského státu, nebo tyto přístupy
používá v rozporu se závaznými podmínkami stanovenými v tomto souhlasu podle čl. 143
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské
komise,
f) nesdělí České národní bance údaje, nebo sdělí neúplné nebo nesprávné údaje
o kapitálových požadavcích stanovených v čl. 101 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise,
g) se vystaví úvěrovému riziku sekuritizované pozice,
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h) se vystaví expozici přesahující limity stanovené v čl. 395 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise a opatření obecné
povahy České národní banky podle § 9a,
i) nesdělí České národní bance údaje, nebo sdělí neúplné nebo nesprávné údaje o velkých
expozicích v souladu s požadavky podle čl. 394 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise,
j) nesdělí České národní bance údaje, nebo sdělí neúplné nebo nesprávné údaje o pákovém
poměru v souladu s požadavky podle čl. 430 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise,
k) nesdělí České národní bance údaje, nebo sdělí neúplné nebo nesprávné údaje o likviditě
v souladu s požadavky podle čl. 415 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise,
l) neudržuje opakovaně nebo po delší dobu likvidní prostředky podle čl. 412 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
m) nezpřístupní informace v rozsahu a způsobem stanoveným čl. 431 odst. 1 až 3 nebo čl. 451
odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízením nebo
rozhodnutím Evropské komise nebo tyto informace zpřístupní s neúplnými nebo nesprávnými
údaji,
n) rozdělí část zisku po zdanění v rozporu s tímto zákonem,
o) nesplní některou z informačních povinností podle § 2c odst. 3,
p) poskytne plnění držitelům nástrojů zahrnutých v kapitálu družstevní záložny v rozporu
s čl. 28, 51 nebo 63 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nebo
q) umožní osobě, která nesplňuje požadavky tohoto zákona na člena představenstva, kontrolní
komise nebo úvěrové komise družstevní záložny, stát se nebo zůstat členem tohoto orgánu.
(3) Družstevní záložna se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nevypracuje výroční zprávu, nepředloží ji spolu s řádnou účetní závěrkou ke schválení
členské schůzi do 6 měsíců po ukončení účetního období, za které je vypracovávána, nebo
schválenou výroční zprávu nezašle České národní bance do 10 dnů od jejího schválení (§ 6
odst. 6),
b) poskytne osobám uvedeným v § 7 odst. 1 úvěr za výhodnějších podmínek, než jsou
podmínky, za jakých poskytuje úvěry ostatním svým členům (§ 7 odst. 1),
c) neuvede ve výroční zprávě údaje o poskytnutí úvěrů osobám uvedeným v § 7 odst. 1
v souladu s ustanovením § 7 odst. 4,
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d) nedoručí České národní bance do 10 pracovních dnů ode dne zvolení člena orgánu
družstevní záložny žádost o posouzení podmínek pro výkon jeho funkce, včetně listin
osvědčujících splnění těchto podmínek (§ 7 odst. 7),
e) nabude pohledávku vázanou podmínkou podřízenosti v rozporu s § 1 odst. 5 písm. e),
f) neoznámí České národní bance vybraného auditora nebo nového auditora v případě, že
původně navržený auditor byl Českou národní bankou odmítnut (§ 8b odst. 3),
g) nezajistí, aby v případě vykázání ztráty členská schůze při schvalování řádné účetní
závěrky rozhodla o úhradě této ztráty v souladu s ustanovením § 9 odst. 2,
h) nevypočte řádně příspěvek do Fondu pojištění vkladů nebo příspěvek řádně a včas
nezaplatí (§ 14),
i) neprovede opravné zúčtování v souladu s ustanovením § 13b odst. 1,
j) poruší povinnost zachovávat v tajnosti a chránit před zneužitím údaje o svém členovi a jeho
obchodech s družstevní záložnou (§ 25b),
k) neposkytne požadované informace pro účely dohledu na konsolidovaném základě nebo
poskytne informace neúplné nebo neodpovídající skutečnému stavu, nebo nedodrží lhůty pro
jejich předložení (§ 25f),
l) nepředloží nebo neposkytne informace anebo podklady podle § 27 odst. 1, 2 nebo 3 anebo
části osmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
(4) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 3 písm. f), i) nebo m),
b) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. c) a odst. 3 písm. a)
nebo c),
c) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d) až n)
nebo podle odstavce 3 písm. b), d), e), g), h), j), k) nebo l),
d) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o správní delikt přestupek podle
odstavce 2 a spáchala-li ho právnická osoba; není-li možné výši neoprávněného prospěchu
zjistit, uloží se pokuta lze uložit pokutu do výše 10% čistého ročního obratu dosaženého
právnickou osobou za bezprostředně předcházející účetní období, který zahrnuje položky
uvedené v čl. 316 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
e) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o správní delikt přestupek podle
odstavce 2 a spáchala-li ho ovládaná osoba; není-li možné výši neoprávněného prospěchu
zjistit, uloží se pokuta lze uložit pokutu do výše 10 % čistého ročního obratu vyplývajícího z
konsolidované účetní závěrky ovládající osoby za bezprostředně předcházející účetní období.
§ 27c
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Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) nabude nebo zvýší svoji kvalifikovanou účast na družstevní záložně bez předchozího
souhlasu České národní banky podle § 2b odst. 3,
b) užívá označení "spořitelní a úvěrní družstvo" nebo "družstevní záložna" nebo "úvěrní
družstvo" v rozporu s § 1 odst. 3,
c) zahájí činnost, ke které je třeba povolení podle tohoto zákona, bez tohoto povolení,
d) ovládne družstevní záložnu bez předchozího souhlasu České národní banky podle § 2b
odst. 3,
e) nesplní informační povinnost podle § 2c odst. 3, nebo
f) v žádosti o souhlas podle tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího obezřetnostní požadavky uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí podstatné údaje
nezbytné pro posouzení této žádosti.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba podléhající dohledu České
národní banky se dopustí správního deliktu přestupku tím, že nesplní některou z povinností
stanovenou kontrolním řádem.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako insolvenční správce družstevní
záložny se dopustí správního deliktu přestupku tím, že na žádost České národní banky
nesvolá do 30 dnů od doručení žádosti členskou schůzi družstevní záložny výhradně za
účelem schválení řádné účetní závěrky podle § 5a odst. 4.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako člen konsolidačního celku, jehož
členem je také družstevní záložna, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že nesplní
některý z požadavků České národní banky podle § 27f odst. 2.
(5) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 4,
b) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2,
c) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo f) nebo
odstavce 3,
d) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o správní delikt přestupek podle
odstavce 1 písm. b) až e) a spáchala-li ho podnikající fyzická osoba; není-li možné výši
neoprávněného prospěchu zjistit, uloží se pokuta lze uložit pokutu do 130 000 000 Kč,
e) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o správní delikt přestupek podle
odstavce 1 písm. b) až e) a spáchala-li ho právnická osoba; není-li možné výši neoprávněného
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prospěchu zjistit, uloží se pokuta lze uložit pokutu do výše 10 % čistého ročního obratu
dosaženého právnickou osobou za bez- prostředně předcházející účetní období, který zahrnuje
položky uvedené v čl. 316 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
f) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o správní delikt přestupek podle
odstavce 1 písm. b) až e) a spáchala-li ho ovládaná osoba; není-li možné výši neoprávněného
prospěchu zjistit, uloží se pokuta lze uložit pokutu do výše 10 % čistého ročního obratu
vyplývajícího z konsolidované účetní závěrky ovládající osoby za bezprostředně předcházející
účetní období.
§ 27d
(1) Finanční holdingová osoba, smíšená finanční holdingová osoba nebo smíšená
holdingová osoba se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nezajistí, aby člen představenstva, člen kontrolní komise nebo člen úvěrové komise
splňoval požadavky podle § 25f odst. 7, nebo
b) v rozporu s § 25f odst. 8 předem neinformuje Českou národní banku o navrhovaných
změnách členů představenstva nebo členů kontrolní komise anebo jí nepředloží požadované
podklady.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle
odstavce 1 písm. a) nebo b).
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) lze uložit pokutu do
10 000 000 Kč.
§ 27e
(1) Zjistí-li Česká národní banka, že došlo k porušení právní povinnosti, za kterou lze
uložit sankci podle tohoto zákona (dále jen „protiprávní jednání“), zahájí řízení o uložení
sankce, pokud na základě posouzení zjištěného protiprávního jednání dospěje k závěru, že je
společensky škodlivé. Při posuzování společenské škodlivosti protiprávního jednání vychází
Česká národní banka zejména z povahy, závažnosti, doby trvání a následku protiprávního
jednání a případného postupu osoby podezřelé z protiprávního jednání při odstraňování jeho
následků. Není-li řízení o uložení sankce zahájeno, provede se o tom záznam do spisu a věc se
odloží. Rozhodnutí o odložení věci se nevydává.
(2) Od uložení sankce lze v rozhodnutí o správním deliktu upustit, jestliže k nápravě
pachatele postačí samotné projednání správního deliktu.
(3) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby protiprávnímu jednání zabránila.
(4) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán; popřípadě se přihlédne rovněž k
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a) délce trvání protiprávního jednání,
b) finanční situaci právnické osoby,
c) významu neoprávněného prospěchu právnické osoby, pokud jej lze stanovit,
d) ztrátě třetích osob způsobené zjištěným protiprávním jednáním,
e) součinnosti této právnické osoby v řízení o správním deliktu,
f) předchozím správním deliktům právnické osoby.
(5) Kritéria pro stanovení výše pokuty uvedená v odstavci 4 se použijí i při stanovení
výše pokuty uložené za spáchání přestupku fyzické osobě.
(6) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže Česká národní banka o něm
nezahájila řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do 10 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(7) Přestupek fyzické osoby nelze projednat, jestliže Česká národní banka o něm
nezahájila řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do 5 let ode dne,
kdy byl spáchán.
(8) Na odpovědnost za správní delikt, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
§ 27ea
(1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Česká
národní banka.
(2) Výnos z pokut je příjmem státního rozpočtu.
(3) (2) Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné rozhodnutí
o udělené pokutě uloženém správním trestu způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) (3) Česká národní banka uveřejní rozhodnutí bez uvedení identifikačních údajů o
pokutované osobě, pokud by uveřejnění
a) bylo vůči dotčené fyzické osobě na základě předchozího posouzení shledáno jako zjevně
nepřiměřené,
b) ohrozilo stabilitu finančního trhu,
c) ohrozilo probíhající trestní řízení,
d) způsobilo dotčené osobě nepřiměřenou škodu.
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(5) (4) Rozhodnutí podle odstavce 3 nebo 4 odstavce 2 nebo 3 musí být uveřejněno
nejméně po dobu 5 let. Osobní údaje dotčené fyzické osoby se uveřejní jen na dobu nezbytně
nutnou v souladu se zákonem upravujícím ochranu osobních údajů.
§ 28g
(1) Při přetrvávání závažných nedostatků v činnosti družstevní záložny Česká národní
banka povolení odejme.
(2) Povolení může být dále odňato, jestliže
a) družstevní záložna nezačala podnikat do 12 měsíců ode dne udělení povolení nebo po dobu
6 měsíců nepřijímá vklady od členů nebo jim neposkytuje úvěry,
b) v činnosti družstevní záložny byl zjištěn nedostatek v činnosti, který by současně mohl
naplnit znaky správního deliktu přestupku podle § 27b odst. 2 písm. a), d), f), g), h), i), j), k),
l), m), o), p), q) nebo § 27c odst. 1 písm. e),
c) žadatel v žádosti o povolení uvedl nepravdivé údaje nebo zamlčel podstatné údaje nezbytné
pro posouzení této žádosti,
d) proti družstevní záložně bylo vydáno pravomocné rozhodnutí pro závažné porušení zákona
upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nebo
e) družstevní záložna nesplňuje požadavky stanovené v části třetí, čtvrté nebo šesté nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, § 28 odst. 2 písm. a) bodě 1 nebo v § 28
odst. 2 písm. c).
____________________
5a)

Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.
§ 41g odst. 2 písm. a) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 156/2010 Sb.
18a)
Občanský zákoník.
43)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010
o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví
a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení
rozhodnutí Komise 2009/79/ES.
17a)

Část čtyřicátá osmá
Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona
č. 220/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 202/2002 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 81/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005
Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 239/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 250/2014
Sb. a zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
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§4
Působnost Českého statistického úřadu
(1) Český statistický úřad zabezpečuje získávání a zpracování údajů pro statistické
účely a poskytuje statistické informace státním orgánům, orgánům územní samosprávy,
veřejnosti a do zahraničí. Zajišťuje vzájemnou srovnatelnost statistických informací ve
vnitrostátním i mezinárodním měřítku. K tomu
a) stanoví metodiku statistických zjišťování, jejich zpracování a využití a obsahové vymezení
statistických ukazatelů potřebné pro posuzování sociální, ekonomické, demografické
a ekologické úrovně České republiky a jejích jednotlivých částí a pro posuzování jejího
vývoje,
b) sestavuje program statistických zjišťování,
c) provádí statistická zjišťování,
d) sestavuje souhrnné statistické charakteristiky vývoje národního hospodářství a jeho
jednotlivých částí,
e) sestavuje národní účty a stanoví jejich metodiku,
f) vypracovává makroekonomické analýzy a analýzy vybraných charakteristik sociálního,
ekonomického, demografického a ekologického vývoje České republiky a jejích jednotlivých
krajů,
g) zpracovává projekce demografického vývoje,
h) sestavuje statistiky stavu a pohybu obyvatelstva (dále jen "statistika obyvatelstva"),
i) provádí konjunkturální průzkumy,
j) vydává, zveřejňuje a poskytuje statistické informace, včetně metodiky jejich zjišťování,
informuje veřejnost o sociálním, ekonomickém, demografickém a ekologickém vývoji České
republiky a jejích jednotlivých částí,
k) sleduje dodržování povinností v oblasti státní statistické služby a ukládá sankce správní
tresty za jejich porušení,
l) vytváří a spravuje statistické klasifikace, statistické číselníky a statistické registry
a poskytuje z nich informace,
m) poskytuje statistické informace do zahraničí,
n) spolupracuje s mezinárodními organizacemi; zejména se podílí na tvorbě statistiky
Evropských společenství,2b)
o) využívá identifikační čísla a identifikační čísla provozoven a v případech stanovených
zvláštním zákonem2i) je přiděluje,
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p) vykonává státní správu na úseku zpracování výsledků voleb do zastupitelstev územních
samosprávných celků, Parlamentu České republiky, do Evropského parlamentu konaných na
území České republiky a volby prezidenta republiky a zpracování výsledků celostátního
referenda v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy.
(2) Český statistický úřad dále
a) shromažďuje zahraniční statistické informace, zejména pro účely porovnání úrovně
sociálního, ekonomického, demografického a ekologického vývoje státu se zahraničím;
získané informace i výsledky porovnání poskytuje státním orgánům i veřejnosti,
b) vydává Statistickou ročenku České republiky, další odborné publikace a časopisy,
c) zajišťuje vývoj nových statistických metod.
(3) Český statistický úřad koordinuje státní statistickou službu, kterou vykonávají
ministerstva. K tomu
a) vede přehled o činnostech, které ministerstva v oblasti státní statistické služby vykonávají,
a působí k tomu, aby dodržovala opatření stanovená tímto zákonem k ochraně důvěrných
statistických údajů,
b) spolupracuje s ministerstvy při přípravě programu statistických zjišťování a dbá, aby
nedocházelo k nadměrnému zatěžování zpravodajských jednotek,
c) sjednocuje metodické postupy pro statistická zjišťování prováděná ministerstvy a poskytuje
jim při zajišťování úkolů státní statistické služby metodickou pomoc.
(4) Český statistický úřad je správcem základního registru osob2i).
Správní delikty
Přestupky
§ 25
(1) Fyzická osoba se jako zaměstnanec orgánu vykonávajícího státní statistickou
službu nebo jako osoba, která zajišťuje zpracování statistických zjišťování nebo sběr údajů
pro zemědělské soupisy, dopustí přestupku tím, že poruší povinnost mlčenlivosti podle § 16
odst. 1.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 200 000 Kč.
§ 26
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zpravodajská jednotka dopustí
správního deliktu přestupku tím, že nesplní zpravodajskou povinnost podle § 10 odst. 3.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
100 000 Kč.
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§ 26a
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 3 let, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy
byl spáchán.
(4) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává
a) orgán státní statistické služby, jehož zaměstnanec nebo osoba, kterou pověřil statistickým
zjišťováním, povinnost mlčenlivosti porušili, jde-li o správní delikty přestupky podle § 25
odst. 1,
b) orgán státní statistické služby, při jehož statistickém zjišťování nebyla zpravodajská
povinnost splněna, jde-li o správní delikty přestupky podle § 26 odst. 1.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
____________________
2b)

Čl. 284 a 285 Smlouvy o založení Evropského společenství. Čl. 187 Smlouvy o založení
Evropského společenství atomové energie.
2i)

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

Část čtyřicátá devátá
Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona
č. 254/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 118/2004 Sb.,
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 327/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 342/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
ČÁST IX
SPRÁVNÍ DELIKTY
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PŘESTUPKY
§ 43
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 6 odst. 3 provozuje pozemní část přístavu bez povolení plavebního úřadu,
b) provádí ve veřejném přístavu činnost zakázanou podle § 8 odst. 5,
c) v rozporu s § 8a odst. 1 provozuje přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště bez
povolení plavebního úřadu,
d) poruší podmínky stanovené v povolení k provozování přístaviště, překladiště, vývaziště
nebo kotviště podle § 8a odst. 5,
e) jako provozovatel přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště
1. v rozporu s § 8a odst. 7 písm. a) nevyznačí plavebním značením přístaviště, překladiště,
vývaziště nebo kotviště, nebo
2. v rozporu s § 8a odst. 7 písm. b) neposkytne na vyžádání plavebního úřadu informace
o způsobu a rozsahu využití přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště,
f) jako vlastník plavidla v rozporu s § 14 odst. 5 nebo § 15a odst. 4 neoznámí plavebnímu
úřadu změny údajů zapisovaných v plavebním rejstříku nebo v rejstříku malých plavidel,
g) vykonává na plavidle činnosti člena posádky, aniž je k jejich výkonu odborně nebo
zdravotně způsobilá podle § 25 odst. 6,
h) v rozporu s § 29a odst. 1 poškodí plavební značení nebo jiné plavební zařízení umístěné na
vodní cestě nebo v její blízkosti, použije je k vyvazování plavidla, nebo na vodní cestě nebo
v její blízkosti umístí předmět, který je zaměnitelný s plavebním značením,
i) v rozporu § 29a odst. 2 umístí, odstraní nebo přemístí plavební značení bez souhlasu
plavebního úřadu,
j) v rozporu s § 29e odst. 2 poruší zákaz plutí na plováku s plachtou nebo s využitím tažného
draka,
k) v rozporu s § 29f odst. 2 poruší zákaz vodního lyžování nebo obdobné činnosti
provozované ve vleku za plavidlem,
l) provozuje činnosti uvedené v § 30a odst. 1 mimo části vodní cesty, které byly k jejich
provozování vymezeny,
m) poruší některý ze zákazů na vymezené vodní ploše podle § 30a odst. 7, nebo
n) přepravuje po vnitrozemské vodní cestě nebezpečné věci v rozporu s § 36 odst. 2.
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(2) Fyzická osoba se jako účastník plavebního provozu na vodní cestě dopustí
přestupku tím, že
a) se neřídí pokynem k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu podle § 22b
odst. 1,
b) v rozporu s § 29 odst. 1 ohrozí bezpečnost nebo plynulost plavebního provozu, lidský život
nebo zdraví, způsobí škodu na majetku, nehodu v plavebním provozu nebo překážku na vodní
cestě či znečištění vodního toku nebo jinak poškodí životní prostředí,
c) v rozporu s § 29 odst. 2 se neřídí plavebním značením, zvukovými nebo světelnými
signály,
d) v rozporu s § 29 odst. 3 neučiní opatření k odstranění překážky na vodní cestě nebo
překážku na vodní cestě viditelně neoznačí,
e) vleče nebo užívá rybolovné zařízení v rozporu s § 29c odst. 1,
f) se koupe nebo potápí v místě, kde je koupání nebo potápění podle § 29d odst. 1 zakázáno,
g) v rozporu s § 29g odst. 1 provádí zvláštní přepravu bez povolení plavebního úřadu,
h) v rozporu s § 29h pořádá akci na sledované vodní cestě bez povolení plavebního úřadu
nebo nedodrží podmínky v povolení stanovené, nebo
i) v rozporu s § 29j odst. 1 užije zvláštní signalizaci na plavidle bez povolení plavebního
úřadu.
(3) Vůdce plavidla nebo člen posádky plavidla se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 25 odst. 7 neoznámí plavebnímu úřadu změnu údajů uvedených v průkazu
způsobilosti, nebo nepředloží průkaz způsobilosti plavebnímu úřadu k provedení zápisu
změny údajů do průkazu,
b) v rozporu s § 25 odst. 9 nemá u sebe při plavbě na plavidle průkaz způsobilosti nebo platný
lékařský posudek, nebo
c) v rozporu se zákonem upravujícím opatření k ochraně před škodami působenými
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
1. vede plavidlo nebo vykonává činnost spojenou s plavbou ve stavu, ve kterém je jeho
schopnost k vedení nebo k vykonávání uvedené činnosti ovlivněna požitím alkoholu nebo
užitím jiné návykové látky, nebo
2. při vedení nebo obsluze plavidla se odmítne podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, zda
není ovlivněn požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky.
(4) Člen posádky plavidla nebo jiná osoba na plavidle se dopustí přestupku tím, že se v
rozporu s § 29b odst. 5 neřídí příkazem vůdce plavidla vydaným k zajištění bezpečnosti
a plynulosti plavebního provozu.
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(5) Vůdce plavidla se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 8 odst. 1 a 6 nezajistí, aby při provozování plavidla v přístavu nebyla
ohrožena bezpečnost osob na plavidle nebo ostatních účastníků plavebního provozu, nebo aby
nedošlo k ohrožení nebo poškození plavidel, staveb na vodní cestě nebo životního prostředí,
b) v rozporu s § 8 odst. 4 a 6 neohlásí vplutí plavidla do veřejného přístavu nebo vyplutí
plavidla z veřejného přístavu,
c) v rozporu s § 18 odst. 2 nezaznamenává v lodních listinách povinné údaje,
d) poruší zákaz plavby podle § 22 odst. 1,
e) poruší zákaz plutí samotíží podle § 22 odst. 3,
f) nerespektuje omezení, zastavení nebo jinou úpravu plavebního provozu, které byly vydány
opatřením obecné povahy podle § 22a odst. 1,
g) v rozporu s § 25 odst. 1 vede plavidlo, k jehož vedení nemá platný průkaz způsobilosti
nebo osvědčení vůdce plavidla či jiný obdobný doklad,
h) nesplní některou z povinností stanovených v § 29b odst. 1 až 3 v zájmu zajištění
bezpečnosti plavebního provozu,
i) v rozporu s § 29b odst. 4 nezajistí, aby na plavidle byla vztyčena státní vlajka České
republiky,
j) v rozporu s § 31 odst. 2 nezajistí ohlášení nehody jím vedeného plavidla, nebo
k) v rozporu s § 31 odst. 3 odpluje s plavidlem z místa nehody nebo nedopraví plavidlo po
nehodě k nejbližší mělčině nebo na jiné bezpečné místo.
(6) Vůdce plavidla, které je součástí sestavy plavidel, se dopustí přestupku tím, že se v
rozporu s § 29b odst. 5 neřídí příkazy vůdce sestavy plavidel.
(7) Vůdce plavidla se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 29e odst. 1 při plutí na plováku s plachtou nebo s využitím tažného draka
nezajistí bezpečnost osob, které se takového plutí účastní, nebo bezpečnost ostatních
účastníků plavebního provozu, nebo
b) v rozporu s § 29f odst. 1 při vlečení vodního lyžaře nebo osoby provozující obdobnou
činnost ve vleku za plavidlem nezajistí bezpečnost osoby, která se takových činností účastní,
nebo bezpečnost ostatních účastníků plavebního provozu.
(8) Fyzická osoba se jako provozovatel plavidla dopustí přestupku tím, že
a) provozuje na vodní cestě plavidlo, které na vodní cestě nelze podle § 9 odst. 1 až 3
provozovat,
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b) v rozporu s § 18 odst. 1 nezajistí, aby plavidlo bylo opatřeno poznávacími znaky,
nákladovými značkami nebo ponorovými stupnicemi nebo vybaveno předepsanými lodními
listinami,
c) v rozporu s § 19 odst. 1 provozuje plavidlo na vodní cestě bez sjednaného pojištění
odpovědnosti za škodu z provozu plavidla,
d) v rozporu s § 23a odst. 1 nevybaví plavidlo optickou nebo zvukovou signalizací,
záchrannými prostředky nebo prostředky potřebnými k ukládání odpadu, radiotelefonním
nebo jiným zařízením sloužícím k zajištění bezpečnosti plavby,
e) v rozporu s § 23a odst. 2 nevybaví plavidlo tak, aby na něm mohla být vztyčena státní
vlajka České republiky, nebo
f) v rozporu s § 24 odst. 1 a 2 nezajistí vedení nebo obsluhu plavidla způsobilými osobami
v požadovaném počtu a odborném složení.
(9) Fyzická osoba se jako provozovatel nebo vlastník plavidla dopustí přestupku tím,
že
a) v rozporu s § 23a odst. 3 nezajistí hlídku nebo dohled nad plavidlem, nebo
b) v rozporu s § 23a odst. 4 neumístí plavidlo před dosažením vodního stavu, při kterém je
zakázána plavba, do přístavu s ochrannou funkcí nebo do jiného chráněného místa nebo
nezajistí plavidlo před zimním obdobím.
(10) Vůdce plavidla nebo fyzická osoba jako provozovatel plavidla se dopustí
přestupku tím, že
a) v rozporu s § 31 odst. 2 nezajistí ohlášení nehody jím provozovaného plavidla, nebo
b) neposkytne správci systému říčních informačních služeb informace vztahující se k podpoře
řízení provozu a dopravy ve vnitrozemské plavbě podle § 32b odst. 2 písm. a).
(11) Fyzická osoba se jako osoba koupající se dopustí přestupku tím, že v rozporu
s § 29d odst. 4 ohrozí bezpečnost nebo plynulost plavby.
(12) Fyzická osoba se jako osoba potápějící se dopustí přestupku tím, že v rozporu
s § 29d odst. 6 neoznačí místo ponoru na hladině viditelným bezpečnostním označením.
(13) Fyzická osoba se jako provozovatel štěrkoviště dopustí přestupku tím, že
nesplní některou z povinností stanovených v § 29i odst. 1.
(14) Fyzická osoba se jako provozovatel plovoucího zařízení dopustí přestupku tím,
že nezajistí přítomnost osoby zajišťující provoz plovoucího zařízení podle § 23a odst. 5.
(15) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. n) nebo odstavce 8 písm. c),
b) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo c), odstavce 8 písm. a), d)
nebo f) nebo odstavce 9 písm. b),
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c) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), písm. e) bodu 1, písm. g), h),
i), j), k), l) nebo m), odstavce 2 písm. b), d), g) nebo h), odstavce 3 písm. c), odstavce 5 písm.
c), d), f), g), h), j) nebo k), odstavce 6, odstavce 8 písm. b), odstavce 10 nebo odstavce 14,
d) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c) nebo e), odstavce 4, odstavce 5
písm. a), e) nebo i), odstavce 7, odstavce 9 písm. a), odstavce 11 nebo odstavce 12,
e) do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), písm. e) bodu 2 nebo písm. f),
odstavce 2 písm. a), f) nebo i), odstavce 3 písm. a) nebo b), odstavce 5 písm. b), odstavce 8
písm. e) nebo odstavce 13,
f) v blokovém řízení příkazem na místě do 5 000 Kč, jde-li o přestupky podle odstavce 1
písm. b), d), písm. e) bodu 1, písm. f), g), h), j), k), l) nebo m), odstavce 2 písm. c), d), e), f)
nebo i), odstavce 3 písm. b), odstavce 4, odstavce 5 písm. a), b), c), d), e), f), h), i), j) nebo k),
odstavce 7, odstavce 8 písm. a), b), d) nebo e), odstavce 9 písm. a), odstavce 10 písm. a) nebo
b), odstavce 11, odstavce 12, odstavce 13 nebo odstavce 14.
(16) Zákaz činnosti do 2 let lze uložit za přestupek podle odstavce 3 písm. c) nebo
odstavce 5 písm. g).
(17) Přestupky podle odstavce 1 písm. b), jedná-li se o porušení zákazu podle § 8
odst. 5 písm. a), odstavce 1 písm. h), j), k), l) nebo m), odstavce 2 písm. c), d), e), f) nebo i),
odstavce 3 písm. b), odstavce 5 písm. a), d), f), h) nebo i), odstavce 7, nebo odstavce 11 může
projednat v blokovém řízení příkazem na místě Policie České republiky. V blokovém řízení
Příkazem na místě lze uložit pokutu do 5 000 Kč.
§ 44
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) v rozporu s § 6 odst. 3 provozuje pozemní část přístavu bez povolení plavebního úřadu,
b) v rozporu s § 8a odst. 1 provozuje přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště bez
povolení plavebního úřadu,
c) poruší podmínky stanovené v povolení k provozování přístaviště, překladiště, vývaziště
nebo kotviště podle § 8a odst. 5,
d) jako provozovatel přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště
1. v rozporu s § 8a odst. 7 písm. a) nevyznačí plavebním značením přístaviště, překladiště,
vývaziště nebo kotviště, nebo
2. v rozporu s § 8a odst. 7 písm. b) neposkytne na vyžádání plavebního úřadu informace
o způsobu a rozsahu využití přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště,
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e) jako vlastník plavidla v rozporu s § 14 odst. 5 nebo § 15a odst. 4 neoznámí plavebnímu
úřadu změny údajů zapisovaných v plavebním rejstříku nebo v rejstříku malých plavidel,
f) v rozporu s § 29a odst. 1 poškodí plavební značení nebo jiné plavební zařízení umístěné na
vodní cestě nebo v její blízkosti, použije je k vyvazování plavidla, nebo na vodní cestě nebo
v její blízkosti umístí předmět, který je zaměnitelný s plavebním značením,
g) v rozporu s § 29a odst. 2 umístí, odstraní nebo přemístí plavební značení,
h) v rozporu s § 30b odst. 1 provozuje půjčovnu malých plavidel bez povolení plavebního
úřadu, nebo
i) jako provozovatel půjčovny malých plavidel
1. v rozporu s § 30b odst. 4 nedodržuje podmínky stanovené v povolení nebo půjčuje jiné
plavidlo, než které je uvedené v povolení bez souhlasu plavebního úřadu, nebo
2. v rozporu s § 30b odst. 5 neinformuje plavební úřad o změně skutečností uvedených
v žádosti nebo v dokladech, které jsou k ní přiloženy.
(2) Správce vodní cesty se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 5 odst. 5 nespravuje vodní cestu tak, aby bylo zajištěno bezpečné
provozování plavby, neznačí sledovanou vodní cestu plavebním značením nebo toto značení
neudržuje,
b) v rozporu s § 7 odst. 3 nespolupracuje s provozovatelem pozemní části přístavu při
zajišťování bezpečného provozu přístavu,
c) v rozporu s § 29a odst. 2 neoznámí plavebnímu úřadu umístění, odstranění nebo přemístění
plavebního značení, nebo
d) v rozporu s § 30a odst. 8 neoznačí vymezenou vodní plochu plavebním značením.
(3) Správce dopravně využívané vodní cesty se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že nevybaví v rozporu s § 23 odst. 4 plavidla nebo plavební objekty rádiovými stanicemi.
(4) Provozovatel pozemní části přístavu se dopustí správního deliktu přestupku tím,
že
a) v rozporu s § 6 odst. 3 provozuje pozemní část přístavu bez povolení plavebního úřadu,
b) poruší podmínky stanovené v povolení k provozování pozemní části přístavu podle § 6
odst. 6,
c) v rozporu s § 6b odst. 3 nezveřejní ceník obsahující ceny za užívání pozemní části přístavu,
d) v rozporu s § 7 odst. 1 písm. a) neprovozuje pozemní část přístavu po celou dobu platnosti
povolení nebo ji neudržuje ve stavu, který umožňuje bezpečný plavební provoz v přístavu,
e) nezveřejní pravidla nebo údaje podle § 7 odst. 1 písm. b),
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f) v rozporu s § 7 odst. 1 písm. c) neoznačí místa pro manipulaci s hořlavými nebo
nebezpečnými věcmi, pro ukládání pevných a tekutých odpadů z plavidel nebo pro odběr
vody a elektrického proudu,
g) v rozporu s § 7 odst. 1 písm. d) nevede evidenci nakládaných a vykládaných plavidel nebo
druhu a množství přeloženého nákladu,
h) v rozporu s § 7 odst. 1 písm. e) neoznačí plavebním značením místa určená pro stání
plavidel, nebo
i) v rozporu s § 7 odst. 3 nespolupracuje se správcem vodní cesty při zajišťování bezpečného
provozu přístavu.
(5) Provozovatel pozemní části veřejného přístavu se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že v rozporu s § 23 odst. 4 nevybaví plavidla nebo zařízení přístavu
rádiovými stanicemi.
(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel plavidla dopustí
správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 8 odst. 2 nevyužije k dlouhodobému stání plavidla stálá stanoviště určená
provozovatelem pozemní části veřejného přístavu,
b) provozuje na vodní cestě plavidlo, které na vodní cestě nelze podle § 9 odst. 1 až 3
provozovat,
c) v rozporu s § 18 odst. 1 nezajistí, aby plavidlo bylo opatřeno poznávacími znaky,
nákladovými značkami nebo ponorovými stupnicemi nebo vybaveno předepsanými lodními
listinami,
d) v rozporu s § 19 odst. 1 provozuje plavidlo na vodní cestě bez sjednaného pojištění
odpovědnosti za škodu z provozu plavidla,
e) v rozporu s § 23 odst. 1 nepřizpůsobí provoz plavidla na vodní cestě povaze a stavu vodní
cesty,
f) v rozporu s § 23a odst. 1 nevybaví plavidlo optickou nebo zvukovou signalizací,
záchrannými prostředky nebo prostředky potřebnými k ukládání odpadu, radiotelefonním
nebo jiným zařízením sloužícím k zajištění bezpečnosti plavby,
g) v rozporu s § 23a odst. 2 nezajistí, aby byla na plavidle vztyčena státní vlajka České
republiky,
h) v rozporu s § 24 odst. 1 a 2 nezajistí vedení nebo obsluhu plavidla způsobilými osobami
v požadovaném počtu a odborném složení,
i) v rozporu s § 31 odst. 2 nezajistí ohlášení nehody jím provozovaného plavidla, nebo
j) přepravuje po vnitrozemské vodní cestě nebezpečné věci v rozporu s § 36 odst. 2.
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(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel nebo vlastník
plavidla dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 23a odst. 3 nezajistí hlídku nebo dohled nad plavidlem, nebo
b) v rozporu s § 23a odst. 4 neumístí plavidlo před dosažením vodního stavu, při kterém je
zakázána plavba, do přístavu s ochrannou funkcí nebo do jiného chráněného místa nebo
nezajistí plavidlo před zimním obdobím.
(8) Provozovatel vodní dopravy se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 23 odst. 4 nevybaví plavidlo rádiovými stanicemi, nebo
b) v rozporu s § 35a odst. 2 nebo v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie21)
neoznámí plavebnímu úřadu bez zbytečného odkladu změnu v okolnostech, na jejichž základě
bylo vydáno osvědčení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie7a).
(9) Provozovatel veřejné vodní dopravy se dopustí správního deliktu přestupku tím,
že v rozporu s § 35 odst. 2 nezveřejní smluvní přepravní podmínky, za nichž bude veřejnou
dopravu provozovat, jízdní řád, tarif, den zahájení provozu nebo rozsah bezbariérovosti.
(10) Dopravce se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s přímo
použitelným předpisem Evropské unie o právech cestujících při cestování po moři a na
vnitrozemských vodních cestách20)
a) nevydá cestujícímu přepravní doklad,
b) neposkytne osobě se sníženou pohyblivostí bezplatnou pomoc v přístavu, při nalodění
a vylodění nebo na palubě lodi,
c) nezajistí školení zaměřená na problematiku zdravotně postižených,
d) neposkytne pomoc, náhradu jízdného nebo přesměrování v případě zrušení nebo zpoždění
připlutí nebo vyplutí, nebo
e) neposkytne cestujícím náležité informace o průběhu přepravy, o právech cestujících nebo
nemá zaveden přístupný mechanismus pro vyřizování stížností týkajících se práv cestujících.
(11) Dopravce nebo prodejce přepravních dokladů se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o právech
cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 20) diskriminuje při
uplatňování smluvních podmínek a tarifů.
(12) Dopravce, provozovatel cestovní agentury nebo cestovní kanceláře se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie
o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách20) odmítne
přijetí rezervace, vydání přepravního dokladu nebo nalodění osob z důvodu zdravotního
postižení nebo snížené pohyblivosti.
(13) Dopravce, provozovatel pozemní části přístavu nebo provozovatel cestovní
kanceláře se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným
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předpisem Evropské unie o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských
vodních cestách20) nezveřejní podmínky přístupu platné pro přepravu osob se sníženou
pohyblivostí a doprovázejících osob.
(14) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako provozovatel plavidla, správce
vodní cesty nebo provozovatel přístavu se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
v rozporu s § 32b odst. 2 nezajistí poskytnutí informací vztahujících se k podpoře řízení
provozu a dopravy ve vnitrozemské plavbě správci systému říčních informačních služeb.
(15) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel plovoucího
zařízení dopustí správního deliktu přestupku tím, že nezajistí přítomnost osoby zajišťující
provoz plovoucího zařízení podle § 23a odst. 5.
(16) Za správní delikt se uloží pokuta Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 6 písm. d) nebo j),
b) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 3,
odstavce 4 písm. a), b), d) nebo e), odstavce 5, odstavce 6 písm. b), f) nebo h), odstavce 7
písm. b) nebo odstavce 8,
c) do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b), c) nebo h),
odstavce 2 písm. a), b), c) nebo d), odstavce 4 písm. c), f) nebo i), odstavce 6 písm. e),
odstavce 9, odstavce 10 písm. b), odstavce 11, odstavce 12 nebo odstavce 13,
d) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. d) bodu 1, písm.
f), g) nebo písm. i) bodu 1, odstavce 4 písm. g) nebo h), odstavce 6 písm. a), c) nebo i),
odstavce 7 písm. a), odstavce 10 písm. c), d) nebo e), odstavce 14 nebo odstavce 15,
e) do 10 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. d) bodu 2, písm. e)
nebo písm. i) bodu 2, odstavce 6 písm. g) nebo odstavce 10 písm. a).
§ 45
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při stanovení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl
správní delikt spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm příslušný
orgán nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává
a) Státní plavební správa, nebo
b) obecní živnostenský úřad, jde-li o správní delikty podle § 44 odst. 12 nebo 13, je-li jejich
pachatelem provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní agentury.
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(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(6) Pokuty uložené Státní plavební správou vybírá a vymáhá místně příslušný celní
úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
(7) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo
právní moci.
§ 45
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává
a) Státní plavební správa, nebo
b) obecní živnostenský úřad, jde-li o přestupky podle § 44 odst. 12 nebo 13, je-li jejich
pachatelem provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní agentury.
(2) Pokuty uložené Státní plavební správou vybírá a vymáhá celní úřad.

____________________
7a)

Nařízení Rady (EHS) č. 3921/91 ze dne 16. prosince 1991, kterým se stanoví podmínky, za
nichž může dopravce nerezident provozovat přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských
vodních cestách uvnitř členského státu.
Nařízení Rady (EHS) č. 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu
k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na
Rýně.
11)
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
20)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1177/2010.
21)
Nařízení Rady (EHS) č. 2919/85.
Část padesátá
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona
č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb.,
zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000
Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona
č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb.,
zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004
Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb.,
zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005
Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona
č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb.,
zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007
Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona
č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb.,
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zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009
Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb.,
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 331/2012
Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 48/2013 Sb., zákona
č. 267/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákonného opatření Senátu
č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb.,
zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 253/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona
č. 377/2015 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb.,
s vyznačením navrhovaných změn:
§ 54a
Zvláštní ustanovení o důsledcích neplnění povinné školní docházky dítěte
(1) Jestliže byla alespoň jednomu z rodičů pravomocně uložena sankce byl alespoň
jednomu z rodičů pravomocně uložen správní trest podle zvláštního právního předpisu62)
za neplnění povinností souvisejících s řádným plněním povinné školní docházky staršího
dítěte v rodině, tak se z celkové částky 220 000 Kč rodičovského příspěvku, který náleží
rodiči z titulu péče o nejmladší dítě v rodině, odečítá částka 22 800 Kč. Jestliže počínaje
kalendářním měsícem následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém nabylo právní moci
rozhodnutí o uložení sankce o uložení správního trestu uvedené ve větě první, již je nárok
na částku rodičovského příspěvku nižší než 22 800 Kč, odečte se tato zbývající částka od
celkové částky rodičovského příspěvku. Rozdíl mezi částkou 22 800 Kč a zbývající částkou
rodičovského příspěvku podle věty druhé je přeplatkem na rodičovském příspěvku, který je
rodič povinen vrátit.
(2) Odstavec 1 neplatí v případech, kdy rodiči náleží rodičovský příspěvek podle
ustanovení § 30 odst. 5. V případech uvedených ve větě první platí, že nárok na výplatu
rodičovského příspěvku nemá rodič, kterému byla uložena sankce byl uložen správní trest
podle zvláštního právního předpisu62) za neplnění povinností souvisejících s řádným plněním
povinné školní docházky dítěte v rodině, a to po dobu 3 kalendářních měsíců následujících po
kalendářním měsíci, ve kterém rozhodnutí o uložení sankce uložení správního trestu nabylo
právní moci. Nárok na rodičovský příspěvek za toto období nemůže uplatnit ani druhý z
rodičů.
(3) Nárok na výplatu odměny pěstouna nebo odměny pěstouna ve zvláštních
případech vůči dítěti, které řádně neplní povinnou školní docházku, nemá pěstoun, kterému
byla pravomocně uložena sankce byl pravomocně uložen správní trest podle zvláštního
právního předpisu62) za neplnění povinností souvisejících s řádným plněním povinné školní
docházky dítěte svěřeného do pěstounské péče, a to po dobu 3 kalendářních měsíců
následujících po kalendářním měsíci, ve kterém rozhodnutí o uložení sankce o uložení
správního trestu nabylo právní moci.
(4) Rodič pobírající rodičovský příspěvek v případech, kdy jemu nebo druhému
z rodičů byla pravomocným rozhodnutím uložena sankce byl pravomocným rozhodnutím
uložen správní trest podle zvláštního právního předpisu62), je povinen písemně oznámit
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orgánu státní sociální podpory, který mu vyplácí rodičovský příspěvek, že jemu nebo
druhému z rodičů byla pravomocným rozhodnutím uložena sankce za neplnění povinností
souvisejících s plněním povinné školní docházky dítěte v rodině, a to do 8 dnů po nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
(5) Orgán, který pravomocně rozhodl o uložení sankce správního trestu rodiči nebo
pěstounovi za neplnění povinností souvisejících s plněním povinné školní docházky dítěte
podle zvláštního právního předpisu62), je povinen písemně oznámit orgánu státní sociální
podpory, který uvedeným osobám vyplácí rodičovský příspěvek nebo odměnu pěstouna
(odměnu pěstouna ve zvláštních případech), že tuto sankci tento správní trest uložil, a to do
8 dnů po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Díl čtvrtý
Správní delikty
Přestupky
Oddíl 1
Přestupky fyzických osob
§ 65a
(1) Fyzická osoba, s výjimkou osob uvedených v odstavci 2, se dopustí přestupku
tím, že nesplní povinnost sdělit podle § 63 odst. 1 bezplatně údaje rozhodné podle tohoto
zákona pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu.
(2) Fyzická osoba, kterou je oprávněná osoba, osoba společně posuzovaná nebo
příjemce dávky, se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní povinnost osvědčit skutečnosti rozhodné pro trvání nároku na dávku, její výši nebo
výplatu nebo ohlásit změny v těchto skutečnostech podle § 61 odst. 1 až 4 ve stanovené lhůtě,
nebo
b) nepodrobí se se nepodrobí ve stanovené lhůtě vyšetření zdravotního stavu nebo jinému
odbornému vyšetření v případech uvedených v § 61 odst. 5.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 250 000 Kč a za přestupek
podle odstavce 2 lze uložit pokutu do 10 000 Kč.
Oddíl 2
Správní delikty Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob
§ 65b
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že nesplní povinnost sdělit podle § 63 odst. 1 bezplatně údaje rozhodné podle
tohoto zákona pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu.
(2) Je-li právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba příjemcem dávky, dopustí
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se správního deliktu přestupku, jestliže nesplní ohlašovací povinnost uvedenou v § 61 odst. 1
nebo nesplní povinnost vyhovět výzvě podle § 61 odst. 2.
(3) Za správní delikt přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 250 000
Kč.
Oddíl 3
Společná ustanovení
§ 65c
(1) Právnická osoba za delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré
úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže orgán státní
sociální podpory o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dověděl, nejpozději
však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(5) (1) K řízení o správních deliktech přestupcích je v prvním stupni příslušný
a) orgán státní sociální podpory, který ke sdělení údajů vyzval, jde-li o správní delikt
přestupek podle § 65a odst. 1 a § 65b odst. 1,
b) orgán státní sociální podpory, kterému měly být rozhodné skutečnosti sděleny nebo
osvědčeny, nebo který vyzval k vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému
vyšetření, jde-li o správní delikty přestupky podle § 65a odst. 2.
(6) (2) Pokuty vybírá orgán státní sociální podpory, který je uložil. Příjem z pokut je
příjmem státního rozpočtu.

____________________
62)

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Část padesátá první
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona
č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 1/2005 Sb.,
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 267/2006
219

Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb.,
zákona č. 280/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb.,
zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
§ 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)
b) projednat příkazem na místě přestupky podle § 53,
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.

HLAVA DEVÁTÁ
SANKCE
PŘESTUPKY
Oddíl první
Přestupky fyzických osob
§ 53
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo v rámci obecného užívání lesa v lese Fyzická
osoba se dopustí přestupku tím, že v rámci obecného užívání lesa v lese
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a) ruší klid a ticho,
b) hrabe stelivo,
c) vyzvedává semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin,
d) bez povolení sbírá semena lesních dřevin, jmelí a ochmet,
e) sbírá lesní plody způsobem poškozujícím les,
f) táboří mimo vyhrazená místa,
g) bez povolení bez souhlasu vlastníka poruší zákaz vjezdu a stání motorovým vozidlem,
h) vstoupí do oplocených nebo zákazem vstupu označených míst,
i) vstoupí do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví,
j) jezdí mimo cesty a vyznačené trasy na kole, na koni, na lyžích a na saních,
k) pase nebo prohání dobytek nebo umožňuje výběh hospodářským zvířatům do lesních
porostů,
l) naruší půdní kryt nebo vodní režim nepovolenou těžbou hlíny, písku nebo kamene,
m) bez povolení, popřípadě bez ohlášení provádí terénní úpravy nebo jiné stavby (například
chodníky, oplocení), pokud nejde o přestupek podle zvláštních předpisů,24)
n) těží nebo poškozuje stromy a keře lesních dřevin,
o) nebo do vzdálenosti 50 m od okraje lesa rozdělává nebo udržuje otevřené ohně nebo
odhazuje hořící nebo doutnající předměty,
p) koná bez oznámení orgánu státní správy lesů organizované nebo hromadné sportovní akce,
r) odhazuje odpady nebo odpadky,
s) kouří.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až k) může uložit orgán státní správy lesů
pokutu až do výše 5000 Kč. Za přestupek podle odstavce 1 písm. l) až s) může uložit orgán
státní správy lesů pokutu až do výše 15 000 Kč.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až k),
b) 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. l) až s).
(3) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, platí o přestupcích a o jejich
projednávání obecné předpisy.24)
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Oddíl druhý
Pokuty
Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob
§ 54
(1) Orgán státní správy lesů uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč tomu, kdo
a) bez rozhodnutí orgánu státní správy lesů o odnětí nebo bez rozhodnutí o omezení pozemky
určené k plnění funkcí lesa odnímá nebo omezuje jejich využívání pro plnění funkcí lesa,
b) bez povolení užívá pozemky určené k plnění funkcí lesa nebo znemožňuje jejich využívání
pro plnění funkcí lesa,
c) provede těžbu nad rámec schváleného plánu či protokolem o převzetí převzaté osnovy,
nebo provede jinou těžbu v rozporu s tímto zákonem, zejména provede neoprávněně těžbu
v množství překračujícím 3 m3 na 1 ha lesa za kalendářní rok, anebo provede bez povolení
orgánu státní správy lesů mýtní úmyslnou těžbu v porostu mladším než 80 let,
d) nesplní opatření uložená rozhodnutím orgánu státní správy lesů vydaným podle tohoto
zákona.
(2) Orgán státní správy lesů uloží pokutu až do výše 100 000 Kč tomu, kdo
a) bez souhlasu vlastníka nebo nájemce lesa vyzvedává v lese semenáčky a sazenice lesních
stromů a keřů,
b) neoprávněně sbírá semena a plody lesních stromů,
c) provádí činnosti v lese zakázané,
d) nevede předepsanou evidenci o původu semen a sazenic lesních dřevin,
e) zneužije údajů plánů nebo osnov, lesní hospodářské evidence nebo inventarizace lesů.
§ 54
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že
a) způsobí značné škody na lese a ohrozí tím plnění jeho funkcí,
b) provádí činnosti v lese nepovolené nebo zakázané,
c) nevede předepsanou evidenci o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin
použitého k umělé obnově lesa a k zalesňování,
d) zneužije údajů plánů nebo osnov, lesní hospodářské evidence nebo inventarizace lesů,
nebo
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e) nesplní opatření uložená rozhodnutím orgánu státní správy lesů vydaným podle
tohoto zákona.
(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí přestupku
tím, že
a) bez rozhodnutí orgánu státní správy lesů o odnětí nebo bez rozhodnutí o omezení
pozemky určené k plnění funkcí lesa odnímá nebo omezuje jejich využívání pro plnění
funkcí lesa,
b) provede těžbu nad rámec schváleného plánu či protokolem o převzetí převzaté
osnovy, nebo provede jinou těžbu v rozporu s tímto zákonem, zejména provede
neoprávněně těžbu v množství překračujícím 3 m³ na 1 ha lesa za kalendářní rok, anebo
provede bez povolení orgánu státní správy lesů mýtní úmyslnou těžbu v porostu
mladším než 80 let, nebo
c) neplní opatření k ochraně lesa, především nedodrží přednostní zpracování těžby
nahodilé.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li přestupek podle odstavce 1,
b) 1 000 000 Kč, jde-li přestupek podle odstavce 2.
§ 55
(1) Orgán státní správy lesů uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč vlastníku lesa
nebo jiné osobě, kteří
a) úmyslnou činností způsobí značné škody na lese a ohrozí tím plnění jeho funkcí,
b) bez rozhodnutí orgánu státní správy lesů o odnětí nebo o omezení odnímají pozemky
určené k plnění funkcí lesa nebo omezují jejich využívání pro plnění funkcí lesa,
c) neoprávněně užívají pozemky určené k plnění funkcí lesa způsobem, který znemožňuje
jejich využívání pro plnění funkcí lesa,
d) provedou neoprávněnou těžbu v množství překračujícím 3 m3 na 1 ha lesa za kalendářní
rok,
e) provedou bez povolení orgánu státní správy lesů těžbu mýtní úmyslnou v porostu mladším
než 80 let.
(2) Orgán státní správy lesů uloží pokutu až do výše 100 000 Kč vlastníku, který
a) provádí činnosti v lese nepovolené nebo zakázané,
b) neplní opatření k ochraně lesa, především nedodrží přednostní zpracování těžby nahodilé,
c) svévolně překročí schválenou decenální výši těžby,
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d) nesplní opatření uložená rozhodnutím orgánu státní správy lesů vydaným podle tohoto
zákona.
§ 56
Společná ustanovení o pokutách k přestupkům
(1) Řízení o uložení pokuty lze zahájit jen do jednoho roku ode dne, kdy se orgán
státní správy lesů dověděl o porušení povinnosti, nejdéle do tří let ode dne, kdy k porušení
povinnosti došlo. To neplatí, pokud stav porušení povinnosti trvá.
(2) Při stanovení výše pokuty se přihlédne k závažnosti, způsobu, době trvání
a následkům protiprávního jednání. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí
o jejím uložení nabylo právní moci.
(3) (1) Poruší-li osoby uvedené v § 54 nebo v § 55 v době jednoho roku od nabytí
právní moci rozhodnutí o uložení pokuty znovu tutéž povinnost, za jejíž porušení jim již byla
uložena pokuta podle tohoto zákona, lze uložit další pokutu až do výše dvojnásobku částky
stanovené tímto zákonem.
(4) (2) Uložením pokuty není dotčena povinnost k náhradě škody, k poplatkům podle
tohoto zákona ani povinnost odstranit protiprávní stav.
(5) (3) Orgán, který pokutu uložil, ji také vybírá.
(3) Přestupky podle tohoto zákona projednává a pokuty vybírá orgán státní
správy lesů.
(6) (4) Pokuty jsou příjmem Státního fondu životního prostředí.
§ 57
V případech, kdy vlastník lesa neplní podstatné povinnosti stanovené tímto zákonem
a ohrožuje tím existenci lesa a lesy sousední, přičemž sankce podle § 55 pokuty podle § 54
jsou neúčinné, rozhodne orgán státní správy lesů o nezbytných opatřeních k odvrácení
hrozícího nebezpečí.

______________________
24)
Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Část padesátá druhá
Zákon č. 91/1996 Sb. o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 553/2005
Sb., zákona č. 214/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., 33/2011 Sb.,
zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
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§ 19a
Správní delikty Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že vykonává činnosti podle § 4 odst. 1 bez souhlasu ústavu.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel dopustí správního
deliktu přestupku tím, že
a) vyrobí, použije, doveze anebo uvede na trh krmiva, doplňkové látky nebo premixy
v rozporu s § 3 odst. 1 až 6,
b) neoznámí ústavu změny údajů uvedených v žádosti o schválení podle § 4 odst. 8,
c) vykonává činnosti podle § 5 odst. 1 bez registrace provozu nebo neoznámí změny údajů
uvedených v žádosti o registraci podle § 5 odst. 8,
d) nezajistí některý z požadavků na provoz podle § 7 odst. 1 písm. a) nebo b),
e) nezajistí oddělené skladování krmiv, doplňkových látek nebo premixů podle § 7 odst. 1
písm. c),
f) provozuje pojízdnou výrobnu krmiv a neoznámí místo nebo časový plán výroby krmiv
podle § 7 odst. 2,
g) písemně nezpracuje, nezavede nebo nedodržuje postupy podle § 7 odst. 3,
h) neprovede oznámení nebo nepostupuje podle § 7 odst. 4,
i) neuchovává záznamy podle § 7 odst. 5,
j) nesplní povinnost uloženou zvláštním opatřením podle § 18,
k) vyrobí nebo uvede na trh krmné suroviny nebo produkty, které byly získány anebo
upraveny pomocí nových technologických postupů nebo které nemají dosud charakter krmiva,
bez povolení jejich výroby nebo uvádění na trh podle § 21a odst. 2,
l) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím používání
krmiv a jejich uvádění na trh19) použije nebo uvede na trh krmiva, doplňkové látky nebo
premixy, které nejsou bezpečné nebo mají přímý nepříznivý vliv na životní prostředí anebo
životní podmínky zvířat,
m) nezajistí označení, obchodní úpravu nebo balení krmiv, doplňkových látek nebo premixů
v souladu s předpisy Evropských společenství,
n) neuskladní krmiva, doplňkové látky nebo premixy podle § 14 odst. 1 nebo nezajistí
provedení dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace podle § 14 odst. 2,
o) nezajistí přepravu krmiv, doplňkových látek nebo premixů v souladu s předpisy
Evropských společenství,
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p) nepřijme odpovídající hygienická opatření stanovená přímo použitelným předpisem
Evropských společenství9c),
q) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím požadavky
na hygienu krmiv odebere nebo použije krmiva, doplňkové látky nebo premixy
z neregistrovaných nebo neschválených provozů20), nebo
r) poruší jinou povinnost stanovenou předpisy Evropských společenství v oblasti krmiv1a).
(3) Provozovatel laboratoře se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu
s § 17 odst. 8 nepostupuje podle požadavků kladených na odběr vzorků nebo neuplatňuje
metody stanovené pro postup při laboratorním zkoušení.
(4) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 750 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. i) až l),
b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1, odstavce 2 písm. a), d), e),
g), h), m) až q) nebo podle odstavce 3,
c) 250 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. b), c), f) nebo r).
§ 19c
Společná ustanovení ke správním deliktům k přestupkům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(5) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává
ústav.
(6) (2) Pokuty vybírá ústav. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
__________________________
1a)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, kterým
se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních
léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení
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pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních
encefalopatií, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se
stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro
bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002
o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro
lidskou spotřebu, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky
modifikovaných potravinách a krmivech.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003
o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti
potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice
2001/18/ES.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003
o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních
kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin
a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se
stanoví požadavky na hygienu krmiv.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005
o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného
původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 429/2008 ze dne 25. dubna 2008 o prováděcích pravidlech k nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vypracování a podávání
žádostí a vyhodnocování a povolování doplňkových látek.
Nařízení Komise č. 152/2009 ze dne 27. ledna 2009, kterým se stanoví metody odběru vzorků
a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ze dne 13. července 2009
o uvádění na trh a používání krmiv, o změně nařízení (ES) č. 1831/2003 a o zrušení směrnice
Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS,
93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES.
Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly
dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění
rozhodnutí 2006/504/ES, ve znění nařízení Komise (EU) č. 212/2010.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009
o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty,
které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení
o vedlejších produktech živočišného původu).
Nařízení Komise (ES) č. 1135/2009 ze dne 25. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní
podmínky pro dovoz určitých výrobků pocházejících nebo odesílaných z Číny a kterým se
zrušuje rozhodnutí Komise č. 2008/798/ES.
Nařízení Komise (EU) č. 258/2010 ze dne 25. března 2010, kterým se ukládají zvláštní
podmínky pro dovoz guarové gumy pocházející nebo zasílané z Indie vzhledem k rizikům
kontaminace pentachlorfenolem a dioxiny a zrušuje rozhodnutí č. 2008/352/ES.
9c)
Přílohy I, II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.
19)
Čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009.
Čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009.
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20)

Čl. 5 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.

Část padesátá třetí
Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění zákona č. 68/2000 Sb., zákona
č. 258/2000 Sb., zákona č. 322/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.
a zákona č. 281/2009 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§8
Pokuty
Přestupky
(1) Právnická osoba se dopustí protiprávního jednání přestupku tím, že v rozporu
s předpisy Evropských společenství nebo tímto zákonem
a) uvede produkt bez ověřovací listiny původu do oběhu nebo ho vyveze,7)
b) uvede do oběhu bez certifikace produkt, který byl po certifikaci opětovně zabalen,8)
c) použije jiný než v nařízení uvedený produkt k výrobě chmelových produktů,9)
d) smísí produkty, které se nacházejí v oběhu,10)
e) smísí chmel,11)
f) prodává produkt, aniž by byl doprovázen předepsanou fakturou nebo obchodními
podklady,12)
g) prohlášení nepředá, nepředá správně, nepředá úplně nebo nepředá včas,13)
h) nepodá, nepodá správně nebo nepodá včas hlášení,14)
i) nevyznačí, nebo nevyznačí včas nebo nevyznačí úplně údaj na obalu,15)
j) překročí předepsanou váhu obalu,16)
k) ve volném prodeji dále prodá nebo rozdělí zásilku, aniž by produkt byl doprovázen
předepsanou fakturou nebo obchodním podkladem vystaveným prodávajícím,17)
l) uvede zásilku do oběhu,18)
m) nesplní povinnost uvedenou v § 5 odst. 2 nebo 3, nebo
n) neoznámí Ústavu zrušení nebo vznik nových skutečností v obhospodařování chmelnice
podle § 4 odst. 5.
(2) Za protiprávní jednání se právnické osobě uloží pokuta Za přestupek lze uložit
pokutu do
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a) do výše 100 000 Kč, jde-li o protiprávní jednání přestupek v odstavci 1 písm. m) nebo n),
b) do 200 000 Kč, jde-li o protiprávní jednání přestupek v odstavci 1 písm. b), g), h), i) nebo
j),
c) do 300 000 Kč, jde-li o protiprávní jednání přestupek v odstavci 1 písm. c), d), f), k) nebo
l),
d) do 500 000 Kč, jde-li o protiprávní jednání přestupek v odstavci 1 písm. a) nebo e).
(3) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti protiprávního
jednání, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž bylo
spácháno.
(4) Odpovědnost právnické osoby za protiprávní jednání zaniká, uplynul-li 1 rok ode
dne zahájení řízení, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy bylo spácháno.
(5) (3) Protiprávní jednání Přestupky právnických osob podle tohoto zákona v prvním
stupni projednává Ústav.
(6) Protiprávní jednání spáchané fyzickou osobou, která je podnikatelem,19) při
podnikatelské činnosti nebo v přímé souvislosti s podnikatelskou činností se posoudí podle
ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(7) (4) Pokuty ukládá a vybírá Ústav.
(8) Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu České republiky.
__________________________
7)
Čl. 3 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 1696/71.
8)
Čl. 1 odst. 5 nařízení Rady (EHS) č. 1784/77.
9)
Čl. 7 nařízení Rady (EHS) č. 1784/77.
10)
Čl. 8 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 1784/77.
11)
Čl. 8 nařízení Rady (EHS) č. 1784/77.
12)
Čl. 9a nařízení Komise (EHS) č. 890/78.
13)
Čl. 10 písm. a) nařízení Komise (EHS) č. 890/78.
14)
Čl. 10 písm. b) věta první nařízení Komise (EHS) č. 890/78.
15)
Čl. 10 písm. b) věta druhá, čl. 10 písm. c), čl. 10 písm. d) nařízení Komise (EHS)
č. 890/78.
16)
Čl. 10 písm. d) nařízení Komise (EHS) č. 890/78.
17)
Čl. 7 nařízení Komise (EHS) č. 3076/78.
18)
Čl. 7a nařízení Komise (EHS) č. 3076/78.
19)
§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

Část padesátá čtvrtá
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb.,
zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona
č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb.,
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zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011
Sb., zákona č. 288/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 196/2012 Sb.,
zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
§ 38d
(1) Řidič vozidla je povinen vždy podrobit vozidlo vysokorychlostnímu kontrolnímu
vážení, které je prováděno na trase vozidla, bez ohledu na to, je-li řidič obeznámen s místem,
kde dochází k vysokorychlostnímu vážení.
(2) Zjistí-li se při vysokorychlostním kontrolním vážení překročení hodnot
stanovených zvláštním právním předpisem10), vystaví vlastník pozemní komunikace nebo
kraj, zajišťuje-li vážení podle § 38a odst. 4 písm. a), nebo jimi pověřená osoba zajišťující
vysokorychlostní kontrolní vážení vážní lístek, který doručí obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu bylo vysokorychlostní kontrolní vážení
provedeno.
(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vystaví na základě vážního lístku
doklad, který doručí provozovateli vozidla spolu s oznámením o zahájení řízení o správním
deliktu a jeho řidiči spolu s oznámením o zahájení řízení o přestupku.
(4) Způsob provádění vysokorychlostního kontrolního vážení, náležitosti vážního
lístku a dokladu o výsledku vysokorychlostního kontrolního vážení a vzor dokladu stanoví
prováděcí právní předpis.
§ 40
Výkon státní správy
(1) Státní správu ve věcech dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové
komunikace vykonávají silniční správní úřady, kterými jsou Ministerstvo dopravy, krajský
úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností, celní úřad a újezdní úřad.
(2) Ministerstvo dopravy
a) rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie dálnice nebo silnice I. třídy
a o změnách těchto kategorií,
b) rozhoduje o zrušení dálnice nebo silnice I. třídy po dohodě s Ministerstvem obrany,
c) vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu4) podle
tohoto zákona ve věcech dálnic,
d) povoluje zvláštní užívání silnic formou přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných
předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou
zvláštními předpisy,10) pokud trasa přepravy přesahuje územní obvod jednoho kraje,
e) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím orgánu kraje v přenesené
působnosti,
f) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje,
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g) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním
řízení z hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy,
h) ukládá ochranná opatření u prvků systému elektronického mýtného a u součástí
inteligentního dopravního systému,
i) projednává správní delikty přestupky podle § 42b odst. 5.
(3) Krajský úřad
a) povoluje zvláštní užívání silnic II. a III. třídy formou přepravy zvlášť těžkých nebo
rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru
stanovenou zvláštními předpisy,10) pokud trasa přepravy nepřesahuje územní obvod kraje,
b) rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie silnice II. nebo III. třídy a o změně
kategorie nebo třídy,
c) rozhoduje o zrušení silnic II. a III. třídy po udělení souhlasu Ministerstvem obrany
a Ministerstvem dopravy,
d) vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech
silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy,
e) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou
působností,
f) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním
řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy.
(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
a) vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech
silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých
rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad,
b) vykonává působnost silničního správního úřadu ve věci povolování zřízení přejezdu na
neveřejné účelové komunikaci,
c) projednává správní delikty přestupky podle § 42a a 42b ve věcech dálnic, silnic, místních
komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích, s výjimkou správních deliktů
přestupků, k jejichž projednání je příslušný celní úřad nebo Ministerstvo dopravy;
k projednání správních deliktů přestupků podle § 42a odst. 4 písm. e) a § 42b odst. 1 písm. u)
a v) je místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu
bylo provedeno kontrolní vážení,
d) uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko
v územním řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací.
(5) Obce
a) rozhodují o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení
místní komunikace z této kategorie,
b) vykonávají působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací.
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(6) Újezdní úřad vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech veřejně
přístupných účelových komunikací na území vojenského újezdu.
(7) Jde-li o věc, jež se má uskutečnit v územním obvodu dvou nebo více silničních
správních úřadů, provede řízení a vydá rozhodnutí nejbližší společně nadřízený správní orgán.
Tento orgán může stanovit, že řízení provede a rozhodnutí vydá některý ze silničních
správních úřadů, v jehož územním obvodu se má věc uskutečnit.
(8) Celník ve stejnokroji je oprávněn
a) zastavit vozidlo a podrobit vozidlo nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení,
b) zastavit vozidlo v systému elektronického mýtného, zjistit totožnost řidiče a provozovatele
vozidla, není-li řidič současně jeho provozovatelem, podrobit vozidlo v systému
elektronického mýtného kontrole, zda je vybaveno funkčním elektronickým zařízením, zda je
evidováno v systému elektronického mýtného a zda jsou do elektronického zařízení zadány
údaje umožňující správné stanovení mýtného, a kontrole úhrady mýtného, včetně kontroly
dokladů prokazujících úhradu mýtného,
c) zastavit vozidlo v systému časového zpoplatnění, zjistit totožnost řidiče a provozovatele
vozidla, není-li řidič současně jeho provozovatelem, a podrobit vozidlo kontrole úhrady
časového zpoplatnění.
(9) Celní úřad projednává správní delikty přestupky podle § 42a odst. 2 a 3 a odst. 4
písm. a) až d) a § 42b odst. 2. K projednání přestupků uvedených v § 42a odst. 3 je místně
příslušný celní úřad, který přestupek zjistil jako první.

Správní delikty
Přestupky
§ 42a
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 19 odst. 1 omezí obecné užívání dálnice, silnice, místní komunikace nebo
veřejně přístupné účelové komunikace nebo bez povolení podle § 24 nebo v rozporu s tímto
povolením neoprávněně zřídí objížďku nebo neoznačí uzavírku nebo objížďku,
b) v rozporu s § 25 odst. 1 až 7 užije bez povolení zvláštního užívání dálnici, silnici nebo
místní komunikaci jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou
určeny, anebo nedodrží podmínky stanovené v povolení zvláštního užívání,
c) jako vlastník věci umístěné, zřizované nebo provozované bez povolení podle § 25 odst. 1
neuposlechne v rozporu s § 25 odst. 8 výzvy k jejímu odstranění, nebo jako vlastník
reklamního zařízení provozovaného bez povolení podle § 25 odst. 1 neuposlechne v rozporu
s § 25 odst. 10 výzvy k jeho odstranění,
d) odstraní nebo poškodí zakrytí reklamy provedené podle § 25 odst. 11 nebo podle § 31
odst. 9 nebo 10,
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e) v rozporu s § 31 zřizuje nebo provozuje reklamní zařízení v silničním ochranném pásmu
bez povolení podle § 31 odst. 1 nebo nedodrží podmínky tohoto povolení,
f) v rozporu s § 10 odst. 1 a 3 připojí sousední nemovitost nebo pozemní komunikaci
k dálnici, silnici nebo místní komunikaci nebo upraví takové připojení nebo je zruší,
g) znečistí nebo poškodí dálnici, silnici nebo místní komunikaci, její součást nebo
příslušenství, nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci s vozovkou,
h) poškodí veřejně přístupnou účelovou komunikaci bez vozovky takovým způsobem, že
znemožní její obecné užívání,
i) na dálnici, silnici nebo místní komunikaci provádí činnost, která je podle § 19 odst. 2
písm. a) až g) zakázána,
j) na veřejně přístupné účelové komunikaci provádí činnost, která je na ní podle § 19 odst. 3
zakázána,
k) bez průtahů neodstraní jí způsobené znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace, ani
neprodleně místo takového znečištění alespoň provizorně neoznačí nebo neprodleně takovou
závadu neoznámí vlastníku, popřípadě správci pozemní komunikace,
l) neprodleně neoznámí jí způsobené poškození dálnice, silnice nebo místní komunikace
vlastníku, popřípadě správci pozemní komunikace anebo neprodleně místo takového
poškození alespoň provizorním způsobem neoznačí,
m) v rozporu s § 29 umístí na pozemní komunikaci pevnou překážku nebo ji neodstraní na
svůj náklad ve lhůtě stanovené silničním správním úřadem,
n) v rozporu s § 32 provádí stavbu nebo terénní úpravy v silničním ochranném pásmu bez
povolení silničního správního úřadu nebo v rozporu s tímto povolením,
o) v silničním ochranném pásmu na vnitřní straně oblouku silnice nebo místní komunikace I.
nebo II. třídy anebo v rozhledových trojúhelnících prostorů úrovňových křižovatek těchto
pozemních komunikací provádí činnost v rozporu s § 33,
p) jako vlastník nemovitosti v sousedství dálnice, silnice nebo místní komunikace nestrpí
provedení nezbytných opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo
jejich částí, vznikne-li takové nebezpečí výstavbou nebo provozem pozemní komunikace
anebo přírodními vlivy, nebo
q) jako vlastník nemovitosti v sousedství dálnice, silnice nebo místní komunikace neučiní na
svůj náklad nezbytná opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo
jejich částí, vznikne-li takové nebezpečí z jeho jednání.
(2) Řidič vozidla v systému časového zpoplatnění se dopustí přestupku tím, že
v rozporu s § 21e
a) užije vozidlo v systému časového zpoplatnění, aniž by byl uhrazen časový poplatek,
b) nepřilepí prováděcím předpisem určený díl kupónu prokazujícího úhradu časového
poplatku v odpovídající hodnotě celou plochou na viditelném místě ve vozidle,
c) nevyznačí údaj o registrační značce vozidla na kupónu prokazujícím úhradu časového
233

poplatku,
d) nepředloží na požádání policisty nebo celníka díl kupónu, kterým se prokazuje úhrada
časového poplatku, nebo
e) neodstraní díl kupónu prokazující úhradu časového poplatku z viditelného místa ve vozidle
bez zbytečného odkladu po skončení platnosti tohoto kupónu.
(3) Řidič vozidla v systému elektronického mýtného se dopustí přestupku tím, že
v rozporu s § 22j
a) užije vozidlo, které není vybaveno funkčním elektronickým zařízením,
b) užije vozidlo, aniž by zadal do elektronického zařízení údaje umožňující stanovení
mýtného nebo zadá tyto údaje chybně,
c) užije zpoplatněnou pozemní komunikaci vozidlem, které nebylo zaevidováno
u provozovatele systému elektronického mýtného,
d) neuposlechne výzvy policisty nebo celníka, aby umožnil kontrolu funkčnosti
elektronického zařízení a úhrady mýtného, nebo
e) nakládá neoprávněně s elektronickým zařízením,
f) nezajistí úhradu mýtného.
(4) Řidič vozidla se dopustí přestupku tím, že
a) neuposlechne výzvy policisty nebo celníka, aby podrobil vozidlo nízkorychlostnímu
kontrolnímu vážení,
b) neuposlechne pokyn osoby obsluhující zařízení na nízkorychlostní kontrolní vážení, nebo
c) vozidlo překročí při nízkorychlostním kontrolním vážení hodnoty stanovené zvláštním
právním předpisem10), nebo
d) pokračuje v jízdě, ačkoli při nízkorychlostním kontrolním vážení tohoto vozidla bylo
zjištěno překročení hodnoty hmotnosti stanovené zvláštním právním předpisem, nebo
e) vozidlo překročí při vysokorychlostním kontrolním vážení hodnoty stanovené zvláštním
právním předpisem10).
(5) Fyzická osoba se jako vlastník sítě nebo vedení dopustí přestupku tím, že
v rozporu s § 36 odst. 6
a) neprodleně neuzavře nebo neoznačí příslušnou část pozemní komunikace v případě havárie
této sítě nebo tohoto vedení anebo tuto havárii neprodleně neoznámí vlastníku, popřípadě
správci pozemní komunikace, nebo
b) neoznámí vlastníku, popřípadě správci pozemní komunikace provedení nezbytných prací
k bezprostřednímu odstranění havárie této sítě nebo tohoto vedení anebo neoznačí nebo
nezabezpečí místo provádění těchto prací.
(6) Fyzická osoba se jako vlastník nemovitosti v silničním ochranném pásmu dopustí
přestupku tím, že na takové nemovitosti strpí umístění reklamního zařízení bez povolení
silničního správního úřadu.
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(7) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) a odstavce 4,
b) do 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e), f), g), i), k), l), m), o)
a q),
c) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h), j) a p) a odstavců 5 a 6,
d) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. n) a odstavců 2 a 3,
e) v blokovém řízení příkazem na místě do 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 2
a 3,
f) v blokovém řízení příkazem na místě do 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4
písm. a), b) a d),
g) v blokovém řízení příkazem na místě do 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4
písm. c),
h) v příkazním řízení do 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. e).
§ 42b
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) v rozporu s § 19 odst. 1 omezí obecné užívání dálnice, silnice, místní komunikace nebo
veřejně přístupné účelové komunikace nebo bez povolení podle § 24 nebo v rozporu s tímto
povolením neoprávněně zřídí objížďku nebo neoznačí uzavírku nebo objížďku,
b) v rozporu s § 25 odst. 1 až 7 užije bez povolení zvláštního užívání dálnici, silnici nebo
místní komunikaci jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou
určeny, anebo nedodrží podmínky stanovené v povolení zvláštního užívání,
c) jako vlastník věci umístěné, zřizované nebo provozované bez povolení podle § 25 odst. 1
neuposlechne v rozporu s § 25 odst. 8 výzvy k jejímu odstranění, nebo jako vlastník
reklamního zařízení provozovaného bez povolení podle § 25 odst. 1 neuposlechne v rozporu
s § 25 odst. 10 výzvy k jeho odstranění,
d) odstraní nebo poškodí zakrytí reklamy provedené podle § 25 odst. 11 nebo podle § 31
odst. 9 nebo 10,
e) v rozporu s § 31 zřizuje nebo provozuje reklamní zařízení v silničním ochranném pásmu
bez povolení podle § 31 odst. 1 nebo nedodrží podmínky tohoto povolení,
f) v rozporu s § 10 odst. 1 a 3 připojí sousední nemovitost nebo pozemní komunikaci
k dálnici, silnici nebo místní komunikaci nebo upraví takové připojení nebo je zruší,
g) znečistí nebo poškodí dálnici, silnici nebo místní komunikaci, její součást nebo
příslušenství, nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci s vozovkou,
h) poškodí veřejně přístupnou účelovou komunikaci bez vozovky takovým způsobem, že
znemožní její obecné užívání,
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i) na dálnici, silnici nebo místní komunikaci provádí činnost, která je podle § 19 odst. 2
písm. a) až g) zakázána,
j) na veřejně přístupné účelové komunikaci provádí činnost, která je na ní podle § 19 odst. 3
zakázána,
k) bez průtahů neodstraní jí způsobené znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace, ani
neprodleně místo takového znečištění alespoň provizorně neoznačí nebo neprodleně takovou
závadu neoznámí vlastníku, popřípadě správci pozemní komunikace,
l) neprodleně neoznámí jí způsobené poškození dálnice, silnice nebo místní komunikace
vlastníku, popřípadě správci pozemní komunikace anebo neprodleně místo takového
poškození alespoň provizorním způsobem neoznačí,
m) v rozporu s § 29 umístí na pozemní komunikaci pevnou překážku nebo ji neodstraní na
svůj náklad ve lhůtě stanovené silničním správním úřadem,
n) v rozporu s § 32 provádí stavbu nebo terénní úpravy v silničním ochranném pásmu bez
povolení silničního správního úřadu nebo v rozporu s tímto povolením,
o) v silničním ochranném pásmu na vnitřní straně oblouku silnice nebo místní komunikace I.
nebo II. třídy anebo v rozhledových trojúhelnících prostorů úrovňových křižovatek těchto
pozemních komunikací provádí činnost v rozporu s § 33,
p) jako vlastník nemovitosti v sousedství dálnice, silnice nebo místní komunikace nestrpí
provedení nezbytných opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo
jejich částí, vznikne-li takové nebezpečí výstavbou nebo provozem pozemní komunikace
anebo přírodními vlivy,
q) jako vlastník nemovitosti v sousedství dálnice, silnice nebo místní komunikace neučiní na
svůj náklad nezbytná opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo
jejich částí, vznikne-li takové nebezpečí z jeho jednání,
r) jako prodejce nevyznačí při prodeji na kupónu prokazujícím zaplacení časového poplatku
počátek doby platnosti kupónu podle § 21c,
s) jako provozovatel vozidla provozuje vozidlo, jehož hmotnost převyšuje hodnoty stanovené
podle zvláštního právního předpisu10),
t) jako provozovatel vozidla provozuje vozidlo, jehož rozměry převyšují hodnoty stanovené
podle zvláštního právního předpisu10),
u) jako provozovatel vozidla přikáže, dovolí, svěří nebo umožní řízení vozidla, jehož
hmotnost převyšuje hodnoty stanovené podle zvláštního právního předpisu10),
v) jako odesílatel zásilky vydá k přepravované zásilce doklad, v němž uvede nižší hmotnost
zásilky, než je její skutečná hmotnost, pokud vozidlo, které zásilku přepravuje, překročí při
nízkorychlostním nebo vysokorychlostním kontrolním vážení hodnoty stanovené zvláštním
právním předpisem10), s výjimkou překročení největších povolených rozměrů vozidel
a jízdních souprav, nebo
w) jako provozovatel vozidla provozuje vozidlo, s nímž byl porušen zákaz nebo omezení
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tranzitní nákladní dopravy stanovené místní úpravou provozu na pozemních komunikacích
podle zvláštního právního předpisu2).
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel vozidla v systému
elektronického mýtného dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 22i
a) nezajistí zaevidování vozidla do systému elektronického mýtného a nenahlásí bez
zbytečného odkladu změnu údajů potřebných k zaevidování,
b) nezajistí instalování zaevidovaného elektronického zařízení do vozidla,
c) nezajistí úhradu mýtného,
d) přikáže, dovolí nebo svěří řízení vozidla v systému elektronického mýtného, které není
vybaveno funkčním elektronickým zařízením, po zpoplatněné pozemní komunikaci,
e) užije elektronické zařízení určené na konkrétní vozidlo a zaevidované v systému
elektronického mýtného do jiného vozidla v systému elektronického mýtného, nebo
f) nepoučí řidiče jím provozovaných vozidel o způsobu nakládání s elektronickým zařízením
a jeho užívání.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník sítě nebo vedení dopustí
správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 36 odst. 6 neprodleně neuzavře nebo neoznačí příslušnou část pozemní
komunikace v případě havárie této sítě nebo tohoto vedení anebo havárii neprodleně
neoznámí vlastníku, popřípadě správci pozemní komunikace,
b) v rozporu s § 36 odst. 6 neoznámí vlastníku, popřípadě správci pozemní komunikace
provedení nezbytných prací k bezprostřednímu odstranění havárie této sítě nebo tohoto vedení
anebo neoznačí nebo nezabezpečí místo provádění těchto prací, nebo
c) v rozporu s § 36 odst. 5 nesplní povinnost zajistit bezúplatně potřebné podklady a odborný
dozor při provádění stavebních prací na dálnici, silnici nebo místní komunikaci.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nemovitosti v silničním
ochranném pásmu dopustí správního deliktu přestupku tím, že na takové nemovitosti strpí
umístění reklamního zařízení bez povolení silničního správního úřadu.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel služby
inteligentního dopravního systému dopustí správního deliktu přestupku tím, že užívá součást
inteligentního dopravního systému, která neodpovídá specifikacím podle § 39a odst. 2, nebo
poskytuje službu inteligentního dopravního systému způsobem neodpovídajícím těmto
specifikacím.
(6) Za správní delikt se uloží pokuta Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), s), t), u) a v)
a odstavce 5,
b) do 300 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e), f), g), i),
k), l), m), o), q) a r),
237

c) do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. h), j) a p)
a odstavců 3 a 4,
d) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. n) a w) a odstavce
2.
§ 43
Společná ustanovení k § 42a a 42b
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) (1) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
správní delikt spáchán. Jde-li o správní delikt přestupek podle § 42b odst. 1 s) a u), činí
výměra pokuty 9 000 Kč za každou započatou tunu, která překračuje největší povolenou
hmotnost vozidla dle zvláštních právních předpisů10). Není-li nejvyšší povolená hmotnost
vozidla překročena o více než 500 kg, činí výměra pokuty 5 000 Kč. V případě, že je
porušeno více mezních hodnot je bráno na zřetel pouze nejvyšší přetížení.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm příslušný
orgán nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 4 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) (2) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává
v přenesené působnosti obecní úřad obce s rozšířenou působností, nebo Ministerstvo dopravy
podle působnosti stanovené v § 40 odst. 2 písm. j), anebo celní úřad podle působnosti
stanovené v § 40 odst. 8. Správní delikty Přestupky podle § 42a odst. 2 a 3 a § 42a odst. 4
písm. a), b), c) a d) může projednat v blokovém řízení příkazem na místě Policie České
republiky nebo celní úřad. Správní delikty Přestupky podle § 42a odst. 1 písm. a), b), g), h),
i), j) a k) může projednat v blokovém řízení příkazem na místě obecní policie.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby18a) nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(6) (3) Pokuty vybírá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze
kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil. Příjem z pokut uložených za správní
delikty přestupky podle § 42b odst. 1 písm. s), t) a u) je ze 40 % příjmem vlastníka pozemní
komunikace, na níž bylo kontrolní vážení provedeno, v případě pozemní komunikace
ve vlastnictví státu je příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury, ze 45 % příjmem kraje,
v jehož územním obvodu bylo kontrolní vážení provedeno, a z 15% příjmem rozpočtu,
ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.
(7) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní
moci.
(8) (4) Bez ohledu na jiná ustanovení tohoto zákona, je-li řidič současně provozovatel
vozidla, které překročí při nízkorychlostním anebo vysokorychlostním kontrolním vážení
hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem10), je odpovědnost za správní delikt
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přestupek posuzována pouze podle příslušných ustanovení § 42b tohoto zákona.
(9) (5) S výjimkou překročení největších povolených rozměrů vozidel a jízdních
souprav není řidič vozidla odpovědný za přestupek podle § 42a odst. 4 písm. c) a e), pokud
prokáže, že odesílatel nebo provozovatel vozidla mu vydal k přepravované zásilce doklad,
v němž uvedl nižší hmotnost zásilky, než je její skutečná hmotnost, a při převzetí zásilky
nemohl provést kontrolu hmotnosti zásilky.
(10) (6) Pokud správní orgán rozhodne o uložení sankce správního trestu za jiný
správní delikt přestupek uvedený v příloze IV nebo v seznamu podle čl. 6 odst. 2 písm. b)
přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se zavádějí společná pravidla pro výkon
povolání podnikatele v silniční dopravě28) osobě, která je podnikatelem v silniční dopravě
provozované velkými vozidly podle zvláštního právního předpisu14) nebo jeho odpovědným
zástupcem, zašle kopii pravomocného rozhodnutí dopravnímu úřadu podle zvláštního
právního předpisu14), v jehož územním obvodu je sídlo této osoby, jde-li o právnickou osobu,
nebo místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu.
(11) (7) V případě správního deliktu přestupku dle § 42b tohoto zákona spáchaného
prostřednictvím vozidla, které je jízdní soupravou, je za tento správní delikt přestupek
odpovědný provozovatel silničního motorového vozidla.
§ 43a
Vybírání kaucí
(1) Celník je oprávněn vybrat kauci od 5 000 Kč do 50 000 Kč od řidiče motorového
vozidla
a) který je podezřelý ze spáchání přestupku uvedeného v § 42a odst. 2 až 4 a u kterého je
důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení, nebo
b) v případě, že provozovatel tohoto vozidla je podezřelý ze spáchání správního deliktu
přestupku uvedeného v § 42b odst. 1 písm. s) nebo t) nebo § 42b odst. 2 písm. a) až e) a je
důvodné podezření, že se bude vyhýbat řízení o správním deliktu přestupku.
(2) Policista je oprávněn vybrat kauci od 5 000 Kč do 50 000 Kč od řidiče motorového
vozidla
a) který je podezřelý ze spáchání přestupku uvedeného v § 42a odst. 2 a 4 a u kterého je
důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení, nebo
b) v případě, že provozovatel tohoto vozidla je podezřelý ze spáchání správního deliktu
přestupku uvedeného v § 42b odst. 1 písm. s) nebo t) a je důvodné podezření, že se bude
vyhýbat řízení o správním deliktu přestupku.
(3) Kauci nelze vybrat od osoby, která požívá imunit a výsad podle zákona nebo
mezinárodního práva.
(4) Při výběru kauce policista nebo celník poučí řidiče o důsledku vybrání kauce
a podmínkách jejího vracení a vystaví písemné potvrzení o převzetí kauce. V písemném
potvrzení musí být uveden důvod uložení kauce, její výše a úřad, který je příslušný k vedení
řízení o přestupku nebo správním deliktu.
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(5) Jedno vyhotovení potvrzení o převzetí kauce vydá policista nebo celník řidiči,
jedno vyhotovení doručí v případě uvedeném v odstavci 1 písm. b) bez zbytečného odkladu
provozovateli vozidla a jedno vyhotovení ponechá pro evidenční účely Policie České
republiky nebo Celní správy.
(6) V případě, že kauci vybral policista, Policie České republiky předá jedno
vyhotovení potvrzení o převzetí kauce úřadu příslušnému k vedení řízení o přestupku nebo
o správním deliktu a převede vybranou kauci nejpozději následující pracovní den na bankovní
účet tohoto úřadu. V případě, že kauci vybral celník a k vedení řízení o přestupku nebo
o správním deliktu není příslušný celní úřad, předá Celní správa jedno vyhotovení potvrzení
o převzetí kauce úřadu příslušnému k vedení řízení o přestupku nebo o správním deliktu
a převede vybranou kauci nejpozději následující pracovní den na bankovní účet tohoto úřadu.
§ 43b
Vracení a započtení kaucí
(1) Kauce se vrátí v plné výši, jestliže
a) byla věc odložena, řízení o přestupku zastaveno nebo v řízení o přestupku nebyla uložena
pokuta v případě vybrání kauce podle § 43a odst. 1 písm. a) nebo § 43a odst. 2 písm. a), nebo
b) nebyla v řízení o správním deliktu přestupku uložena provozovateli vozidla pokuta
v případě vybrání kauce podle § 43a odst. 1 písm. b) nebo § 43a odst. 2 písm. b).
(2) Je-li v řízení o přestupku nebo o správním deliktu uložena pokuta, započte se
vybraná kauce na zaplacení uložené pokuty a nákladů řízení a případně nákladů vážení podle
§ 38b odst. 5 nebo § 38d odst. 4. Toto započtení musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí
o uložení sankce správního trestu za přestupek nebo správní delikt. Započtení kauce na
zaplacení pokuty lze provést teprve po nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za
přestupek nebo správní delikt. Je-li vybraná kauce vyšší než uložená pokuta, vrátí se řidiči
část kauce zbývající po započtení kauce na zaplacení uložené pokuty, nákladů řízení
a případně nákladů vážení.
(3) Kauce nebo její zbývající část podle odstavců 1 a 2 se vrátí do 5 pracovních dní od
nabytí právní moci rozhodnutí v řízení o přestupku nebo o správním deliktu nebo ode dne
uhrazení pokuty uložené v blokovém řízení příkazem na místě.
(4) Kauci podle § 43a odst. 1 a 2 lze složit též u úřadu příslušného k vedení řízení
o přestupku nebo správním deliktu, pokud řidič kauci nesložil podle § 43a odst. 1 a 2 a celník
nebo policista postupoval podle § 43c. Ustanovení odstavců 1 až 3 a § 43a odst. 3 až 5 se
použijí obdobně.
§ 43c
Zabránění v jízdě
(1) Je-li celník nebo policista oprávněn vybrat od řidiče motorového vozidla kauci
podle § 43a a řidič kauci na výzvu celníka nebo policisty nesloží, přikáže celník nebo
policista řidiči motorového vozidla jízdu na nejbližší místo, které je z hlediska bezpečnosti
a plynulosti provozu na pozemních komunikacích vhodné k odstavení vozidla, a
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a) zabrání mu v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (dále jen
„technický prostředek“), nebo
b) zakáže pokračovat v jízdě a zadrží řidiči doklady k vozidlu a k nákladu.
(2) Náklady spojené s jízdou motorového vozidla do místa odstavení a náklady na
zabránění v jízdě vozidla jdou k tíži řidiče nebo provozovatele vozidla. Odpovědnost řidiče
nebo provozovatele vozidla za motorové vozidlo, náklad a přepravované osoby není jeho
odstavením dotčena.
(3) Při postupu podle odstavce 1 poučí celník nebo policista řidiče o podmínkách
uvolnění vozidla nebo vrácení zadržených dokladů a vystaví potvrzení o zabránění v jízdě
použitím technického prostředku nebo o zadržení dokladů k vozidlu a k nákladu. V potvrzení
uvede výši kauce, kterou určil podle § 43a odst. 1 nebo 2, a správní orgán příslušný k vedení
řízení o přestupku nebo správním deliktu.
(4) Jedno vyhotovení potvrzení podle odstavce 3 vydá celník nebo policista řidiči,
jedno vyhotovení doručí v případě uvedeném v § 43a odst. 1 písm. b) bez zbytečného odkladu
provozovateli vozidla a jedno vyhotovení ponechá pro evidenční účely Policie České
republiky nebo Celní správy.
(5) Doklady k vozidlu a k nákladu zadržené podle odstavce 1 písm. b) předá Policie
České republiky nebo Celní správa v případě, že k vedení řízení o přestupku nebo o správním
deliktu není příslušný celní úřad, nejpozději následující pracovní den po jejich zadržení úřadu
příslušnému k vedení řízení o přestupku nebo o správním deliktu.
(6) Celní úřad nebo Policie České republiky nebo úřad příslušný k vedení řízení
o přestupku nebo správním deliktu zajistí uvolnění vozidla nebo vrácení dokladů k vozidlu
a k nákladu, jestliže
a) byla složena kauce podle § 43a,
b) byla věc odložena nebo řízení o přestupku zastaveno nebo nebyla uložena pokuta v řízení
o přestupku nebo o správním deliktu, nebo
c) byla uhrazena pokuta uložená v blokovém řízení příkazem na místě nebo v řízení
o přestupku nebo správním deliktu.
(7) Technický prostředek k zabránění v jízdě nebo zákaz pokračovat v jízdě nelze
použít, pokud by vozidlo tvořilo překážku provozu na pozemních komunikacích nebo jsou-li
ve vozidle převážena živá zvířata.
____________________
2)

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
4)
§ 120 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
5)
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
10)
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu
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vozidla), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích.
14)
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb. Vyhláška
ministra zahraničních věcí č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě
nebezpečných věcí (ADR).
18a)
513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
19)
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
28)
§ 5 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona
č. 320/2002 Sb.
Část padesátá pátá
Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických
zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 249/2000
Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 138/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
Správní delikty
Přestupky
§ 32
Přestupky fyzických osob
…
§ 33
Správní delikty
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) neoznámí Policii České republiky nález nebo důvodné podezření na nález chemické zbraně
nebo zařízení pro výrobu chemických zbraní nebo nález vysoce nebezpečné látky,
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b) jako vlastník nebo držitel chemické zbraně nenaloží s touto zbraní způsobem a ve lhůtě,
kterou určí Úřad,
c) poruší zákaz vývoje, výroby, převodu, montáže či jiného nabývání a držení zařízení pro
výrobu chemických zbraní nebo projektování, výstavby a užívání provozů pro výrobu těchto
zbraní,
d) nakládá s vysoce nebezpečnými látkami bez licence udělené Úřadem,
e) jako osoba, která nakládá s nebezpečnými látkami, nesplní ohlašovací povinnost podle
§ 20,
f) jako osoba, která nakládá s méně nebezpečnými látkami, nesplní ohlašovací povinnost
podle § 23, nebo
g) jako osoba, která vyrobí v souhrnu v kalendářním roce více než 200 tun určitých
organických chemických látek, které nejsou stanovenými látkami, nebo více než 30 tun určité
organické chemické látky, která není stanovenou látkou, ale obsahuje fosfor, síru nebo fluor,
nesplní ohlašovací povinnost podle § 26.
(2) Držitel licence se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) neumožní umístění kontrolních přístrojů podle § 16 písm. a),
b) nesplní ohlašovací povinnost podle § 18, nebo
c) nepožádá o změnu licence podle § 15 odst. 2.
(3) Držitel licence, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která nakládá
s nebezpečnými látkami, nebo právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která nakládá
s méně nebezpečnými látkami, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu
s § 25a odst. 1 písm. a) neeviduje látky, s nimiž nakládá, v rozporu s § 25a odst. 1 písm. b)
nepředloží evidenci Úřadu k nahlédnutí, nebo v rozporu s § 25a odst. 1 písm. c) nepředá
Úřadu evidenci stanovených látek po skončení nakládání.
(4) Za správní delikt se uloží pokuta Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 30 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. d),
b) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b) a c),
c) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2,
d) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. e) až g) a odstavce
3,
e) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a).

243

§ 34
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, okolnostem, za nichž byl spáchán, a k jeho
následkům.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do tří let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do deseti let
ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni Úřad.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby6) nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(6) Pokuty vybírá Úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
§ 34
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Promlčecí doba činí 5 let. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost
za přestupek zaniká nejpozději 8 let od jeho spáchání.
(2) Přestupky podle tohoto zákona projednává Úřad.
(3) Pokuty vybírá Úřad.
_________________________________
6)

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

Část padesátá šestá
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona
č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,
zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009
Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 34/2011 Sb., zákona č. 100/2013 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 91/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných
změn:
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Správní delikty
Přestupky
§ 19
Přestupky
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) zneužije označení CE nebo jiné stanovené označení, certifikát anebo jiný dokument podle
tohoto zákona anebo přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky, nebo certifikát anebo
jiný dokument podle tohoto zákona anebo přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky
padělá nebo pozmění,
b) v rozporu s § 4 odst. 2 3 označí dokument značkou ČSN, nebo
c) rozmnoží nebo rozšíří českou technickou normu nebo její část v rozporu s § 5 odst. 8.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 20 000 000 Kč a za
přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c) pokutu do 1 000 000 Kč.
§ 19a
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) zneužije označení CE nebo jiné stanovené označení, certifikát anebo jiný dokument podle
tohoto zákona anebo přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky, nebo certifikát anebo
jiný dokument podle tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky
padělá nebo pozmění,
b) v rozporu s § 4 odst. 2 3 označí dokument značkou ČSN,
c) rozmnoží nebo rozšíří českou technickou normu nebo její část v rozporu s § 5 odst. 8,
d) provede činnost při posouzení shody, vyhrazenou pro účely tohoto zákona autorizované
osobě, bez autorizace podle § 11 odst. 1,
e) v rozporu s § 16 odst. 1 vystupuje jako akreditovaný subjekt posuzování shody bez udělené
akreditace nebo mimo rozsah udělené akreditace,
f) nesplní některé z ochranných opatření vydaných podle § 18a odst. 1, 3 nebo 4, nebo

245

g) nesplní některou z povinností uložených orgánem dozoru podle § 18 odst. 2 písm. b) nebo
c).
(2) Autorizovaná osoba se dopustí správního deliktu přestupku tím, že nesplní
některou z povinností podle § 11 odst. 7 nebo § 11a odst. 2 § 11a odst. 2 nebo § 11b odst. 1
nebo 4.
(3) Výrobce, dovozce, zplnomocněný zástupce nebo distributor se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že uvede na trh nebo do provozu anebo distribuuje stanovené výrobky
a) bez označení CE nebo jiného stanoveného označení nebo dokumentu stanoveného
nařízením vlády, nebo
b) s označením nebo dokumentem, které jsou v rozporu s § 13.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že jako
a) dovozce nesplní povinnost podle § 13 odst. 1 věty druhé,
b) distributor nesplní některou z povinností podle § 13 odst. 9,
c) výrobce nebo dovozce nesplní některou z povinností podle § 13 odst. 10,
d) výrobce, dovozce nebo distributor nesplní některou z povinností podle § 13 odst. 11,
e) výrobce, dovozce, distributor nebo zplnomocněný zástupce nesplní povinnost podle § 13
odst. 12, nebo
f) dovozce nebo distributor nesplní povinnost podle § 13 odst. 13.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že jako
a) výrobce, dovozce nebo zplnomocněný zástupce podle přímo použitelného předpisu pro
stavební výrobky nesplní některou z povinností podle přímo použitelného předpisu pro
stavební výrobky, nebo
b) distributor podle přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky nesplní některou z
povinností podle přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky.
(6) Za správní delikt se uloží pokuta přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. f) nebo g) nebo
odstavce 1 písm. f) nebo g) nebo odstavce 3,
b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), d) nebo e),
c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c), odstavce
2,
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d) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 4 nebo 5.
§ 19b
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výše pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle § 19 odst. 1 písm. b) a c), § 19a odst. 1 písm. b) až e) a § 19a
odst. 2 a 6 v prvním stupni projednává Úřad. Správní delikty podle § 19 odst. 1 písm. a), §
19a odst. 1 písm. a), f) a g) a § 19a odst. 3, 4 a 5 projednává orgán dozoru.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
§ 19b
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle § 19 odst. 1 písm. b) a c), § 19a odst. 1 písm. b) až e) a § 19a
odst. 2 projednává Úřad. Přestupky podle § 19 odst. 1 písm. a), § 19a odst. 1 písm. a), f)
a g) a § 19a odst. 3 až 5 projednává orgán dozoru.
(2) Pokuty vybírá orgán, který je uložil.
(3) U přestupků podle § 19a odst. 1 písm. f) a g) a § 19a odst. 3 nelze upustit od
uložení správního trestu.

Část padesátá sedmá
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona
č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb.,
zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb.,
zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona
č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb.,
zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004
247

Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona
č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb.,
zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006
Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č.
340/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 57/2007 Sb., zákona č. 181/2007
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona
č. 137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb.,
zákona č. 59/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009
Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona
č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb.,
zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 109/2014 Sb.,
zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 256/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 1/2015
Sb., zákona č. 200/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb. a zákona č.
…/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 32
Poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků
(1) Výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků upravují zvláštní
předpisy.36)
(2) Požádá-li pojištěnec o vydání jiného léčivého přípravku se stejnou léčivou látkou,
se stejnou cestou podání a se stejnou lékovou formou, nahradí jej lékárna v souladu se
zvláštním právním předpisem37) jiným léčivým přípravkem s nižším doplatkem, pokud
předepisující lékař na receptu nevyznačil, že předepsaný léčivý přípravek nelze nahradit.
(3) Příslušná zdravotní pojišťovna může půjčovat některé zdravotnické prostředky;
o zapůjčení zdravotnických prostředků vede evidenci. Vydání zdravotnických prostředků
nebo jejich zapůjčení zaznamená předepisující lékař do zdravotnické dokumentace
nemocného.
(4) Poskytovatel oprávněný vydávat léčivé přípravky nesmí v souvislosti s výdejem
léčivého přípravku vázaného na lékařský předpis, hrazeného z veřejného zdravotního
pojištění, poskytnout, nabídnout nebo slíbit peněžní či nepeněžní plnění, výhody nebo dary
majetkové či nemajetkové povahy, a to ani prostřednictvím třetích osob; tím není dotčena
možnost poskytnutí slevy nebo snížení konečné ceny neuplatněním maximální obchodní
přirážky při výdeji takového léčivého přípravku.
(5) Poskytovatel oprávněný vydávat léčivé přípravky se dopustí správního deliktu
přestupku, pokud poruší zákaz podle odstavce 4. Za správní delikt se uloží pokuta do 1 000
000 Kč. Za přestupek lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč. Správní delikt Přestupek
projednává a pokutu ukládá Ústav. Pokuty vymáhá celní úřad. Příjem z pokut je příjmem
státního rozpočtu. Pokutu lze uložit do 1 roku ode dne, kdy Ústav zjistil porušení zákazu,
nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení zákazu došlo.
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§ 39c
(1) Ústav zařazuje léčivý přípravek v rámci řízení podle § 39g do referenční skupiny,
pokud se v průběhu řízení neprokáže, že do dané referenční skupiny nenáleží. Úhrada
léčivého přípravku se stanoví na základě základní úhrady referenční skupiny, do které byl
léčivý přípravek zařazen. Základní úhrada je úhrada pro obvyklou denní terapeutickou dávku
léčivých látek obsažených v léčivých přípravcích a je shodná pro celou referenční skupinu.
Referenčními skupinami jsou skupiny léčivých přípravků v zásadě terapeuticky
zaměnitelných s obdobnou nebo blízkou účinností a bezpečností a obdobným klinickým
využitím. Seznam referenčních skupin stanoví Ministerstvo zdravotnictví prováděcím
právním předpisem.
(2) Základní úhrada se v referenčních skupinách stanoví ve výši
a) nejnižší ceny výrobce připadající na denní terapeutickou dávku léčivého přípravku nebo
potraviny pro zvláštní lékařské účely zařazených do referenční skupiny, zjištěné v kterékoliv
zemi Evropské unie pro léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely dostupné
v České republice; léčivým přípravkem nebo potravinou pro zvláštní lékařské účely
dostupnou na trhu v České republice se rozumí léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní
lékařské účely, jejichž podíl na celkovém objemu prodeje v zásadě terapeuticky
zaměnitelných léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely, obsahujících
tutéž léčivou látku, činil v rozhodném období nejméně 3 %, nejde-li o první až třetí podobný
přípravek v léčivé látce v pořadí podle okamžiku podání žádosti o stanovení výše a podmínek
úhrady, nebo léčivý přípravek, o jehož nejvyšší ceně výrobce nebo úhradě bylo uzavřeno
písemné ujednání; takové léčivé přípravky se vždy považují za dostupné na trhu v České
republice,
b) denních nákladů jiné terapie snížených o obchodní přirážky a uplatněné daně z přidané
hodnoty, je-li srovnatelně účinná a nákladově efektivní ve srovnání s užitím léčivého
přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely podle písmene a) a tyto skutečnosti jsou
Ústavu při stanovení základní úhrady známy, přičemž se zohledňuje potřebná doba terapie
léčivým přípravkem nebo potravinou pro zvláštní lékařské účely a potřebná doba srovnatelné
léčby,
c) nejvyšší ceny výrobce obsažené v písemném ujednání podle § 39a odst. 2 písm. b), je-li
tato cena nižší, než je úhrada vypočtená podle písmen a) a b), pokud se držitel rozhodnutí
o registraci léčivého přípravku, dovozce nebo tuzemský výrobce potraviny pro zvláštní
lékařské účely, dovozce nebo předkladatel specifického léčebného programu nedopustil
v posledních 2 letech správního deliktu přestupku podle § 39q odst. 1 písm. b),
d) úhrady obsažené v písemném ujednání uzavřeném ve veřejném zájmu všemi zdravotními
pojišťovnami s držitelem rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, dovozcem nebo
tuzemským výrobcem potraviny pro zvláštní lékařské účely, pokud se nedopustil v posledních
2 letech správního deliktu přestupku podle § 39q odst. 1 písm. c), je-li tato úhrada nižší, než
je úhrada vypočtená podle písmen a), b) a c), je-li ujednání uzavřeno na dobu alespoň 1 roku
s výpovědní lhůtou nejméně 3 měsíce pro všechny dodávky léčivého přípravku nebo
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potraviny pro zvláštní lékařské účely na trh České republiky, a je-li jeho součástí závazek, že
léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely bude po dobu platnosti tohoto
ujednání dostupná na trhu České republiky a cena pro konečného spotřebitele takového
léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely nepřekročí nejvyšší možnou
úhradu pro konečného spotřebitele.
§ 39e
Úhradová soutěž
(1) Za účelem zajištění plně hrazených léčivých přípravků a úspor prostředků
zdravotního pojištění může Ústav vypsat soutěž o nejnižší úhradu léčivého přípravku (dále jen
„úhradová soutěž“), pokud o její vypsání požádá zdravotní pojišťovna. Úhradovou soutěž lze
vypsat v rámci léčivé látky a lékové formy, ve které se vyskytují léčivé přípravky od nejméně
3 držitelů rozhodnutí o registraci. V úhradové soutěži účastníci nabízejí nejnižší úhradu
připadající na obvyklou denní terapeutickou dávku a zavazují se uvádět na trh léčivé
přípravky odpovídající požadavku úhradové soutěže tak, aby jejich cena pro konečného
spotřebitele nepřekročila nejvyšší možnou úhradu pro konečného spotřebitele.
(2) Úhradová soutěž se provádí formou elektronické aukce. Elektronickou aukcí se
rozumí proces sloužící k vyhodnocení nabídek, v jehož rámci účastník používá elektronické
nástroje umožňující předkládání nových snížených nabídkových hodnot. Účastníkem cenové
soutěže je držitel rozhodnutí o registraci, který splnil podmínky kvalifikace. Kvalifikací se
rozumí ověření způsobilosti pro plnění závazku z úhradové soutěže.
(3) Žádost na vypsání úhradové soutěže musí vždy obsahovat
a) souhlasné vyjádření Ministerstva zdravotnictví s podáním žádosti na vypsání úhradové
soutěže,
b) označení léčivé látky a lékové formy, v rámci které se o vypsání úhradové soutěže žádá.
(4) Žádost dále zpravidla obsahuje
a) požadovaný obsah léčivé látky v léčivých přípravcích, jejichž plná úhrada musí být
úhradovou soutěží zajištěna, nebo požadované dávky, které mají být dosaženy jednotkou
lékové formy těchto léčivých přípravků nebo jejich dělením či násobným užíváním (dále jen
„požadovaný obsah“),
b) minimální počet obvyklých denních terapeutických dávek v balení léčivých přípravků,
jejichž plná úhrada musí být úhradovou soutěží zajištěna.
(5) Ústav oznámí zahájení úhradové soutěže do 30 dnů ode dne podání žádosti ve
svém Věstníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Oznámení musí obsahovat
a) označení léčivé látky a lékové formy, v rámci které se úhradová soutěž vypisuje,
b) počet obvyklých denních terapeutických dávek této léčivé látky a lékové formy
distribuovaných na českém trhu za 18 měsíců předcházejících zahájení úhradové soutěže,
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c) podmínky kvalifikace,
d) lhůtu, do kdy je možné se kvalifikovat k účasti na úhradové soutěži, která činí nejméně 15
dnů ode dne zveřejnění oznámení ve Věstníku,
e) poučení o průběhu úhradové soutěže,
f) další požadavky vyplývající ze žádosti podle odstavce 4.
(6) Kvalifikovat se může pouze držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku
dostupného podle § 39c odst. 2 písm. a) a obsahujícího léčivou látku v lékové formě uvedené
v žádosti podle odstavce 3, který se za poslední 3 roky nedopustil správního deliktu
přestupku podle § 39q odst. 1 písm. d). Podmínkou kvalifikace pro účast v úhradové soutěži
je dále
a) specifikace léčivých přípravků požadovaného obsahu, které budou uváděny na český trh
v případě výhry v úhradové soutěži s úhradou odpovídající rozhodnutí v úhradové soutěži
a nejvýše za cenu pro konečného spotřebitele, nepřekračující nejvyšší možnou úhradu pro
konečného spotřebitele,
b) písemné prohlášení o závazku dodávat v případě výhry v úhradové soutěži na český trh
léčivé přípravky podle písmene a) za cenu pro konečného spotřebitele, nepřekračující nejvyšší
možnou úhradu pro konečného spotřebitele, a to rovnoměrně po dobu 18 měsíců ode dne
vykonatelnosti takového rozhodnutí a v rozsahu minimálně poloviny spotřeby obvyklých
denních terapeutických dávek v dané léčivé látce a lékové formě, distribuovaných na českém
trhu za 18 měsíců předcházejících zahájení úhradové soutěže.
§ 39j
Zrušení a zánik maximální ceny a výše a podmínek úhrady
(1) Jestliže léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely nejsou
dodávány na český trh déle než 12 měsíců, Ústav může rozhodnout o zrušení stanovené
maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady na žádost osoby uvedené v § 39f odst. 2 písm.
a) nebo b), nebo z moci úřední, a pokud zrušení maximální ceny nebo výše nebo podmínek
úhrady není v rozporu se zájmem na zabezpečení dostupnosti účinné a bezpečné zdravotní
péče.
(2) Ústav může rozhodnout o zrušení výše a podmínek úhrady
a) na žádost osoby uvedené v § 39f odst. 2 písm. a) nebo b),
b) na žádost osoby uvedené v § 39f odst. 2 písm. c), pokud stanovená výše a podmínky
úhrady nejsou v souladu s tímto zákonem a tohoto souladu nelze dosáhnout změnou
maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady, nebo
c) z moci úřední, pokud není léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely
vhodná k použití v klinické praxi, a držitel registrace registrovaného léčivého přípravku nebo
dovozce nebo tuzemský výrobce potraviny pro zvláštní lékařské účely neprokáže opak.
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(3) Ústav dále může rozhodnout o zrušení výše a podmínek úhrady z moci úřední,
není-li to v rozporu s veřejným zájmem, pokud osoba, na jejíž žádost bylo vydáno rozhodnutí,
se dopustí správního deliktu přestupku podle § 39q odst. 1, nezajistí plnění povinností podle
§ 39d odst. 3 nebo nesplní povinnost uvedenou v § 39m odst. 1 písm. a) nebo b) nebo v § 39m
odst. 2. V rozhodnutí o zrušení úhrady může této osobě Ústav až na dobu 3 let zakázat podání
žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní
lékařské účely, v souvislosti se kterým se tato osoba dopustila správního deliktu přestupku.
§ 39q
Správní delikty
Přestupky
(1) Právnická nebo fyzická podnikající osoba se dopustí správního deliktu přestupku,
pokud poruší
a) závazek předložený podle § 15 odst. 6 písm. e),
b) písemné ujednání podle § 39c odst. 2 písm. c), na jehož základě byla stanovena základní
úhrada referenční skupiny,
c) písemné ujednání podle § 39c odst. 2 písm. d), na jehož základě byla stanovena základní
úhrada referenční skupiny, nebo
d) závazek z úhradové soutěže podle § 39e.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c),
b) do výše třetiny ročního obratu v rámci předmětné léčivé látky a lékové formy v České
republice, nejvýše však do 100 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce
1 písm. d).
(3) Právnická nebo fyzická podnikající osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže
prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti
zabránila.
(4) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl spáchán, a k tomu, zda
jde o opakované porušení tohoto zákona.
(5) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do 2 let, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.
(6) (3) Správní delikty Přestupky podle odstavce 1 projednává Ústav. Pokuty vymáhá
celní úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
§ 45a
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(1) Zdravotní pojišťovna se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nezveřejní smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb podle § 17 odst. 9 nebo její
dodatek anebo změnu,
b) nevede seznam smluvních poskytovatelů podle § 40 odst. 10 písm. a) nebo takový seznam
nezveřejní,
c) nevede přehled zdravotnických pracovníků poskytujících hrazené služby u jednotlivých
poskytovatelů podle § 40 odst. 10 písm. b),
d) nezajistí svým pojištěncům poskytování hrazených služeb včetně jejich místní a časové
dostupnosti podle § 46 odst. 1, nebo
e) v rozporu s § 52 odst. 2 uzavře smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb s
uchazečem bez doporučení uzavření takové smlouvy ve výběrovém řízení.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. e),
c) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo d).
(3) Zdravotní pojišťovna za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(4) Při určení výměry pokuty zdravotní pojišťovně se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(5) Odpovědnost zdravotní pojišťovny za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(6) (3) Správní delikty Přestupky podle odstavce 1 projednává Ministerstvo
zdravotnictví.
(7) (4) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.
(8) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
____________________
23c)

§ 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
Zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví
ČR č. 61/1990 Sb., o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami, ve znění vyhlášky
č. 427/1992 Sb.
37)
§ 8 odst. 7 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 61/1990 Sb., ve znění vyhlášky
č. 427/1992 Sb.
36)

253

Část padesátá osmá
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění
zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 309/2002
Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 225/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 407/2010 Sb., zákona č. 137/2011
Sb., zákona č. 375/2011, zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., a zákona
č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
ČÁST DEVÁTÁ
STÁTNÍ SPRÁVA A SPRÁVNÍ DELIKTY PŘESTUPKY V CIVILNÍM LETECTVÍ
HLAVA I
STÁTNÍ SPRÁVA
…
§ 88
(1) Ministerstvo dopravy podle tohoto zákona
a) vykonává správu letadlových adres přidělených České republice mezinárodní organizací,
b) zajišťuje provozování letiště po dobu, po kterou není vlastník letiště schopen zajistit jeho
provozování vlastními silami nebo prostřednictvím jiného provozovatele,
c) ve spolupráci s Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra zajišťuje leteckou službu
pátrání a záchrany,
d) rozhoduje o udělení a odnětí přepravního práva leteckým dopravcům Evropské unie,
e) rozhoduje o povolení a o zrušení povolení k provozování pravidelné obchodní letecké
dopravy a nepravidelné obchodní letecké dopravy leteckého dopravce ze třetí země,
f) schvaluje provozní a technické předpisy pro provoz sportovních létajících zařízení
a výcvikové osnovy,
g) uděluje souhlas k letům za účelem výkonu státní správy,
h) pověřuje právnickou osobu výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení
a odnímá udělené pověření,
i) projednává správní delikty přestupky fyzických a právnických osob na úseku provozu
sportovních létajících zařízení,
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j) jmenuje zástupce České republiky do správní rady Evropské agentury pro bezpečnost
letectví a do výboru ustanoveného podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1c),
k) je dotčeným orgánem státní správy při pořizování územně plánovací dokumentace
a v územním řízení, týkají-li se leteckých staveb,
l) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci
z hlediska zájmů letecké dopravy,
m) vede databázi, uděluje a odnímá pověření právnické osoby k vedení databáze, chrání
a zpřístupňuje databázi podle § 51a,
n) předává Evropské komisi zprávu o uplatňování přístupu spravedlivého posouzení podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího hlášení událostí v civilním
letectví37).
...
§ 89
(1) Úřad
a) spolupracuje s Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví a uzavírá s ní smlouvu
o podmínkách spolupráce,
b) plní úkoly vnitrostátního dozorového orgánu podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie1e),
c) pověřuje
1. právnickou osobu plněním úkolů v oblasti hodnocení shody nebo vhodnosti k použití
složek a ověřování systémů Evropské sítě řízení letového provozu a odnímá udělené pověření,
2. posuzováním a ověřováním shody vlastností výrobku, posuzováním a ověřováním letové
způsobilosti nebo kontrolou letové způsobilosti právnickou nebo fyzickou osobu
a pozastavuje nebo odnímá udělené pověření,
3. lékaře poskytovatele zdravotních služeb a po dohodě s Ministerstvem obrany
a Ministerstvem zdravotnictví určuje poskytovatele zdravotních služeb,
4. fyzickou nebo právnickou osobu vyhodnocováním letových řádů leteckých dopravců
a vydáváním s tím souvisejících doporučení,
d) dohlíží na plnění povinností leteckého dopravce týkajících se náhrad a pomoci cestujícím v
případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letu a vyřizuje
stížnosti na porušování těchto povinností,
e) rozhoduje
1. o schválení typu výrobku a posuzuje a ověřuje shodu vlastností výrobku,
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2. o letové způsobilosti a vydává osvědčení letové způsobilosti a ověřuje letovou způsobilost,
3. o schválení letové způsobilosti individuálně vyrobeného výrobku a vydává osvědčení
letové způsobilosti,
4. o letové nezpůsobilosti letadla a odnímá osvědčení letové způsobilosti a uznává za platné
osvědčení letové způsobilosti vydané jiným státem,
5. o stanovení druhu letiště a o jeho změně,
6. o dočasném přerušení provozování letiště nebo jeho části,
f) provádí kontroly letové způsobilosti,
g) zadržuje osvědčení letové způsobilosti do doby odstranění závady v letové způsobilosti,
h) uděluje souhlas ke zkušebnímu létání,
i) schvaluje, uznává a kontroluje způsobilost letadlových částí a zařízení a leteckých
pozemních zařízení k jejich použití v civilním letectví,
j) vydává, pozastavuje platnost a odnímá oprávnění k provádění vývoje, projektování, výroby,
zkoušek, instalace, údržby, oprav, modifikací a konstrukčních změn výrobků, letadlových
částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení,
k) přiděluje a odnímá letadlovou adresu a vede seznam všech přidělených letadlových adres,
l) vede evidenci leteckého personálu, vydává průkaz způsobilosti leteckého personálu
a uznává platnost průkazu způsobilosti leteckého personálu vydaného jiným státem, zadržuje
nebo odnímá průkaz způsobilosti leteckého personálu, nařizuje a provádí ověřování jeho
odborné i letové způsobilosti, ověření odborné způsobilosti nebo přezkoumání zdravotní
způsobilosti člena leteckého personálu a omezuje nebo zakazuje činnost, k níž je člen
leteckého personálu oprávněn,
m) schvaluje bezpečnostní letovou normu provozovatele a odchylku od bezpečnostní letové
normy provozovatele pro jednotlivý let,
n) vydává povolení k provozování letiště a rozhoduje o jeho zrušení,
o) vede evidenci letišť,
p) určuje provozované letiště jako letiště s plánovaným provozem nebo koordinované letiště
a pověřuje koordinátora přidělováním volných letištních časů leteckým dopravcům,
q) dohlíží na plnění povinností provozovatele letiště a leteckého dopravce týkajících se
dodržování práv osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu
a orientace,
r) dohlíží na plnění povinností leteckého dopravce týkajících se informování cestujících
v letecké dopravě podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1i),
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s) je příslušným úřadem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
pravidla pro vydávání průkazů způsobilosti a některých osvědčení řídících letového
provozu16),
t) projednává správní delikty přestupky fyzických a právnických osob na úseku provozu
sportovních létajících zařízení,
u) kontroluje plnění povinností tuzemského leteckého dopravce vypracovat plán pomoci
obětem leteckých nehod a jejich příbuzným,
v) sleduje provádění opatření přijatých v návaznosti na Ústavem vydané bezpečnostní
doporučení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího šetření nehod
a incidentů v civilním letectví19),
w) projednává správní delikty přestupky fyzických a právnických osob na úseku zavedení
postupů pro sledování provádění opatření přijatých v návaznosti na Ústavem vydané
bezpečnostní doporučení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
šetření nehod a incidentů v civilním letectví19) a
x) vede Letecký rejstřík a rozhoduje o
1. zápisu letadla do Leteckého rejstříku a o výmazu letadla z Leteckého rejstříku,
2. zápisu zástavního práva k letadlu do Leteckého rejstříku a o výmazu zástavního práva
z Leteckého rejstříku,
3. předběžném přidělení poznávací značky nebo letadlové adresy,
4. přidělení letadlové adresy pozemnímu kódovacímu zařízení a sportovnímu létajícímu
zařízení a
5. změně údajů zapisovaných do Leteckého rejstříku.

HLAVA III
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
Díl 1
Přestupky fyzických osob
§ 92
…
Díl 2
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Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
§ 93
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) v rozporu s § 12a odst. 4 nepředá na žádost Úřadu požadované údaje,
b) v rozporu s § 16 odst. 1 používá v civilním letectví výrobky, letadlové části nebo zařízení
nebo letecká pozemní zařízení bez platného osvědčení,
c) v rozporu s § 40 zřídí zařízení nebo provádí činnost v ochranném pásmu letecké stavby bez
souhlasu Úřadu,
d) umístí stavbu nebo zařízení mimo ochranná pásma v rozporu s § 41 odst. 1,
e) v rozporu s § 78 provozuje letecké veřejné vystoupení bez souhlasu,
f) nesplní příkaz vydaný Ministerstvem dopravy podle § 88 odst. 5 nebo neuposlechne zákaz
vydaný Úřadem podle § 89 odst. 2 písm. o) bodu 7 k zachování bezpečnosti civilního letectví,
g) nesplní příkaz provozovatele letiště, osoby poskytující letecké služby, leteckého dopravce,
poskytovatele letových navigačních služeb nebo provozovatele leteckých prací nebo
leteckých činností pro vlastní potřebu vydaný ke splnění jejich úkolů,
h) využívá ke své letecké činnosti letecký personál bez platného průkazu způsobilosti,
i) provádí vývoj, projektování, výrobu, zkoušky, instalaci, údržbu, opravy, modifikace nebo
konstrukční změny výrobků, letadlových částí nebo zařízení nebo leteckých pozemních
zařízení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o společných pravidlech v oblasti
civilního letectví30) bez oprávnění,
j) uvádí na trh výrobky bez platného osvědčení, nebo
k) provozuje letiště bez platného povolení, provozuje obchodní leteckou dopravu bez licence
nebo bez povolení nebo provozuje letecké práce nebo letecké činnosti pro vlastní potřebu bez
povolení.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že jako
a) provozovatel letadla zapsaného v leteckém rejstříku, vlastník letadla, zástavní věřitel nebo
osoba, jíž se zápis v leteckém rejstříku týká, v rozporu s § 6 neohlásí nebo nedoloží Úřadu
veškeré změny údajů zapisovaných do leteckého rejstříku,
b) provozovatel letadla, provozovatel sportovního létajícího zařízení nebo provozovatel
kódovaného zařízení užije letadlovou adresu v rozporu s § 17c odst. 1,
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c) koordinátor koordinovaného letiště vykonává v rozporu s § 32 odst. 4 svoji činnost bez
pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jejím výkonem,
d) provozovatel letiště
1. nezašle zprávu o hlukové situaci na letišti ve stanovené lhůtě Úřadu podle § 42a odst. 1,
2. nedoplní zprávu o hlukové situaci na letišti podle § 42a odst. 2,
3. nezavede provozní omezení ke snížení hluku na letišti stanovené v rozhodnutí Úřadu
vydaném na základě § 42b odst. 1,
4. uvedeného v § 42d odst. 1 neprojedná s leteckými dopravci letištní ceník podle § 42g, nebo
5. způsobilého k přijetí letu podle přístrojů v rozporu s § 51a odst. 7 nepředá údaje o terénu
a překážkách nebo tyto údaje předá v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie
upravujícím vlastnosti leteckých dat a leteckých informací31),
e) provozovatel letadla, pilot letadla nebo poskytovatel leteckých služeb v rozporu s § 55b
odst. 1 neoznámí Ústavu bez zbytečného odkladu jiný než vážný incident,
f) provozovatel letiště, tuzemský letecký dopravce nebo poskytovatel letových provozních
služeb v rozporu s § 98a odst. 1 nepředá stanovené údaje,
g) poskytovatel odbavovacích služeb nepředá v rozporu s § 98a odst. 2 provozovateli letiště
údaje o počtu jím odbavených cestujících,
h) provozovatel letadla nebo sportovního létajícího zařízení neudržuje letovou způsobilost
nebo nepodrobuje letadlo nebo sportovní létající zařízení pravidelným kontrolám letové
způsobilosti,
i) provozovatel letadla nebo letecký dopravce provozuje letadlo bez pojištění odpovědnosti za
škody způsobené jeho provozem,
j) provozovatel sportovního létajícího zařízení provozuje sportovní létající zařízení bez
pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho provozem, nebo
k) letecký dopravce nebo provozovatel leteckých prací poruší schválenou bezpečnostní
letovou normu provozovatele.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím pravidla pro
přidělování letištních časů25) úmyslně a opakovaně použije koordinované letiště v čase, který
se podstatně liší od koordinátorem přiděleného letištního času, nebo užije přidělený letištní
čas způsobem podstatně odlišným od způsobu stanoveného koordinátorem, a tím naruší
provoz letecké dopravy nebo letištní provoz,
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b) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím zachování letové
způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení32)
1. provádí činnosti související s řízením zachování letové způsobilosti bez oprávnění,
2. vystaví nebo prodlouží osvědčení kontroly letové způsobilosti letadla, nebo
3. osvědčí uvolnění letadla nebo letadlového celku do provozu,
c) provádí lety ve vzdušném prostoru České republiky v rozporu s podmínkami stanovenými
v tomto zákoně nebo přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím provádění letů
ve vzdušném prostoru26),
d) ohrozí bezpečnost létání porušením leteckého předpisu nebo přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího provádění letů ve vzdušném prostoru26),
e) při provozu letadla nebo sportovního létajícího zařízení způsobí v leteckém provozu
nehodu porušením povinnosti stanovené tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem
Evropské unie upravujícím provádění letů ve vzdušném prostoru26),
f) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím šetření nehod
a incidentů v civilním letectví19)
1. zpřístupní nebo použije záznamy získané v rámci šetření letecké nehody nebo vážného
incidentu k jiným účelům než k jejich šetření nebo ke zlepšení letecké provozní bezpečnosti
letectví,
2. jako zúčastněná osoba neoznámí neprodleně Ústavu, že došlo k nehodě nebo vážnému
incidentu,
3. neuvědomí ve stanovené lhůtě Ústav o opatřeních, jež přijal na základě jeho
bezpečnostního doporučení,
4. nezavede příslušné postupy při provádění opatření přijatých v návaznosti na Ústavem
vydané bezpečnostní doporučení, 5. jako tuzemský letecký dopravce nezavede postupy
umožňující ve stanovené lhůtě od oznámení letecké nehody vypracovat seznam osob
a seznam nebezpečného zboží na palubě letadla nebo tyto seznamy nezpřístupní oprávněným
subjektům, nebo
6. jako tuzemský letecký dopravce sdělí třetí osobě nebo neoprávněně použije kontaktní údaje
určené pro případ nehody nebo neoprávněně zveřejní v souvislosti s leteckou nehodou jména
cestujících.
g) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím hlášení událostí v
civilním letectví37)
1. jako osoba povinná nahlásit událost nenahlásí tuto událost nebo ji nenahlásí ve stanovené
lhůtě nebo stanoveným způsobem, nebo
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2. jako zúčastněná osoba použije informace poskytnuté z evropské centrální evidence,
h) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím hlášení událostí v
civilním letectví37) jako organizace
1. nezřídí povinný systém podávání hlášení usnadňující shromažďování údajů o událostech
nebo nezřídí systém dobrovolného hlášení usnadňující shromažďování údajů o událostech a
jiných informacích souvisejících se skutečnou nebo potenciální hrozbou pro bezpečnost
letectví,
2. neohlásí Ústavu ve stanovené lhůtě údaje o události nebo jiné informace související se
skutečnou nebo potenciální hrozbou pro bezpečnost letectví shromážděné prostřednictvím
povinného nebo dobrovolného systému hlášení,
3. neurčí jednu nebo více osob zabývajících se shromažďováním, hodnocením,
zpracováváním, analýzou a uchováváním údajů o událostech a jiných informací souvisejících
se skutečnou nebo potenciální hrozbou pro bezpečnost letectví,
4. nezajistí, aby informace získané při zpracovávání hlášení o událostech nebyly používány k
jiným než bezpečnostním účelům, nebo nezajistí ochranu osobních údajů nebo totožnosti
osoby podávající hlášení nebo osoby v hlášení uvedené,
5. nezajistí, aby hlášení o událostech vypracovaná na základě údajů shromážděných z
povinného nebo dobrovolného systému hlášení událostí obsahovala stanovené informace,
nebo aby tato hlášení o událostech byla uchovávána stanoveným způsobem,
6. nezavede postupy pro kontrolu kvality shromážděných a uchovávaných údajů o událostech,
7. neinformuje své zaměstnance nebo další osoby o analýze údajů o událostech
shromážděných z povinného nebo dobrovolného systému hlášení událostí nebo o přijatých
nápravných nebo preventivních opatřeních,
8. nevypracuje postup pro analýzu údajů o událostech shromážděných z povinného nebo
dobrovolného systému hlášení událostí, nepřijme na základě této analýzy vhodná nápravná
nebo preventivní opatření, nerealizuje tato opatření bez zbytečného prodlení nebo nezavede
postup pro sledování provádění a účinnosti těchto opatření,
9. postihne svého zaměstnance nebo jinou osobu, kteří podali hlášení o události nebo kteří
jsou v tomto hlášení uvedeni,
10. nepředá Ústavu ve stanovené lhůtě předběžné výsledky analýzy údajů o událostech
shromážděných z povinného nebo dobrovolného systému hlášení událostí nebo opatření, která
mají být na základě této analýzy přijata, nebo neoznámí Ústavu ve stanovené lhůtě konečné
výsledky provedené analýzy, nebo
11. nepřijme po konzultaci se zaměstnanci interní předpisy popisující způsob zajištění a
realizace přístupu spravedlivého posouzení, nebo přijme takové interní předpisy, které
realizaci tohoto přístupu nezajišťují.
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(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) jako letecký dopravce v rozporu s § 69 odst. 1 nepředá stanovené údaje,
b) jako tuzemský letecký dopravce v rozporu s § 68 odst. 2 nevypracuje plán pomoci obětem
letecké nehody a jejich příbuzným nebo v souladu s ním nepostupuje,
c) jako letecký dopravce Evropské unie20) provozuje obchodní leteckou dopravu bez
uděleného přepravního práva,
d) jako letecký dopravce Evropské unie20), kterému bylo uděleno přepravní právo, neoznámí
Ministerstvu dopravy skutečnosti stanovené v § 70c odst. 6 nebo nesplní podmínku
stanovenou pro výkon přepravního práva v rozhodnutí podle § 70c odst. 4,
e) jako letecký dopravce jiného členského státu
1. v rozporu s § 70f odst. 1 neoznámí zahájení pravidelné obchodní letecké dopravy nebo
nesplní podmínky stanovené pro toto oznámení, nebo
2. v rozporu s § 70f odst. 5 neoznámí zahájení nepravidelné obchodní letecké dopravy nebo
nesplní podmínky stanovené pro toto oznámení, nebo
f) jako letecký dopravce ze třetí země
1. provozuje pravidelnou obchodní leteckou dopravu bez povolení nebo nesplní povinnost
stanovenou v § 71 odst. 6,
2. neoznámí zahájení přímého nebo zprostředkovaného prodeje služeb pravidelné obchodní
letecké dopravy nebo nesplní povinnost stanovenou v § 71b odst. 3, nebo
3. provozuje nepravidelnou obchodní leteckou dopravu bez povolení nebo nesplní povinnost
stanovenou v § 71c odst. 7.
(5) Za správní delikt se uloží pokuta Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2
písm. a) nebo g) nebo odstavce 4 písm. e) nebo písm. f) bodu 2,
b) do 300 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. g), odstavce 2
písm. e) nebo f), odstavce 3 písm. f) bodu 2 nebo 3 nebo písm. g) nebo odstavce 4 písm. d),
c) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. c), odstavce 2
písm. b) nebo písm. d) bodu 5, odstavce 3 písm. a), písm. b) bodu 2, písm. f) bodu 1, 5 nebo 6
nebo písm. h) bodu 1 až 7 nebo odstavce 4 písm. a), b) nebo c),
d) od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b),
d), e) nebo h), odstavce 2 písm. c), písm. d) bodu 1, 2 nebo 4, písm. h) nebo j), odstavce 3
písm. b) bodu 3, písm. c), d), písm. f) bodu 4, písm. h) bodu 8 až 11 nebo odstavce 4 písm. f)
bodu 1 nebo 3,
262

e) od 75 000 Kč do 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. k),
nebo
f) od 100 000 Kč do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm.
f), i), j) nebo k), odstavce 2 písm. d) bodu 3 nebo písm. i), nebo odstavce 3 písm. b) bodu 1
nebo písm. e).
(6) Za správní delikt se uloží zákaz činnosti Za přestupek lze uložit zákaz činnosti
a) do 6 měsíců, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. i),
b) do 1 roku, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b), odstavce 2 písm. h),
nebo odstavce 3 písm. d), nebo
c) do 2 let, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. f), j) nebo k), nebo
odstavce 3 písm. e).
§ 93a
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku zajištění
ochrany civilního letectví před protiprávními činy
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) v rozporu s § 85x odst. 1 uskutečňuje odbornou přípravu podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy23) bez
povolení,
b) v rozporu s § 85z odst. 1 provádí odborný výcvik psovodů a psů určených k odhalování
výbušnin bez povolení nebo jej provádí v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské
unie upravujícím provádění detekční a bezpečnostní kontroly27),
c) v rozporu s § 86c odst. 2 neoznámí, že hodlá vykonávat činnost stálého odesílatele,
známého dodavatele palubních zásob nebo známého dodavatele letištních zásob ve stanovené
lhůtě nebo v rozporu s § 86c odst. 3 neinformuje Úřad o změně skutečností uvedených
v oznámení, nebo
d) v rozporu s § 86d odst. 4 zpřístupní skutečnost obsaženou v rozhodnutí, kterým byla
stanovena základní opatření.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že jako
a) provozovatel letiště
1. v rozporu s § 85m odst. 1 provozuje letiště bez schváleného bezpečnostního programu
letiště,
2. v rozporu s § 85m odst. 3 neoznámí Úřadu jiné změny bezpečnostního programu,
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3. v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ochranu civilního
letectví před protiprávními činy23) nezajistí plnění opatření a postupů uvedených
v bezpečnostním programu letiště, nebo
4. nesplní některou z povinností podle § 85n odst. 1 nebo 2, nebo takovou povinnost plní
v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím provádění detekční
a bezpečnostní kontroly27),
b) provozovatel letiště nebo jako letecký dopravce
1. v rozporu s § 85p odst. 1 nezajistí provádění detekční kontroly cestujících, kabinových
a zapsaných zavazadel,
2. v rozporu s § 85q nezajistí následnou ochranu cestujících, kabinových zavazadel
a zapsaných zavazadel,
3. v rozporu s § 86f nepřijme mimořádná opatření, změnu mimořádných opatření, neoznámí
přijetí, změnu nebo zrušení mimořádných opatření, nebo nesplní povinnost vyplývající
z mimořádného opatření nařízeného Úřadem, nebo
4. v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím provádění detekční
a bezpečnostní kontroly27) vydá letištní identifikační průkaz nebo povolení vjezdu, nebo
letištní identifikační průkaz nebo povolení vjezdu neodejme,
c) osoba provádějící detekční nebo bezpečnostní kontrolu provede tuto kontrolu v rozporu
s § 85d, nebo ji provede v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím
provádění detekční a bezpečnostní kontroly27),
d) letecký dopravce
1. v rozporu s § 85o nezajistí, aby informace o bezpečnostní prohlídce letadla byla
uchovávána na palubě letadla, nebo
2. v rozporu s § 85p odst. 5 nezajistí bezpečné doprovázení a uložení věci, k jejímuž vnesení
byl udělen souhlas, v prostoru letiště nebo na palubě letadla,
e) poskytovatel letových provozních služeb v rozporu s § 85r nevypracuje nebo nedodržuje
bezpečnostní program nebo jej na žádost Úřadu nezpřístupní,
f) schválený agent pověří fyzickou nebo právnickou osobu prováděním bezpečnostní kontroly
v souvislosti s nákladem a poštovními zásilkami mimo svou provozovnu v rozporu s § 85s
odst. 1,
g) osoba pověřená schváleným agentem prováděním bezpečnostní kontroly v souvislosti
s nákladem a poštovními zásilkami
1. provádí tuto bezpečnostní kontrolu v rozporu s § 85s odst. 2 bez souhlasu Úřadu nebo ji
provádí v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím provádění
detekční a bezpečnostní kontroly27), nebo
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2. v rozporu s § 85s odst. 4 bezodkladně neoznámí změnu skutečností majících vliv na udělení
souhlasu,
h) zaměstnavatel fyzické osoby, která má vykonávat pracovní činnosti stanovené přímo
použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ochranu civilního letectví před
protiprávními činy23),
1. v rozporu s § 85v nepodrobí uchazeče o zaměstnání přijímacímu řízení nebo toto přijímací
řízení provede v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím
provádění detekční a bezpečnostní kontroly27), nebo
2. v rozporu s § 85w nezajistí, aby tyto pracovní činnosti plnily fyzické osoby, které úspěšně
absolvovaly odbornou přípravu,
i) osoba zajišťující provádění detekční kontroly,
1. v rozporu s § 86a umožní užití psa určeného k odhalování výbušnin, aniž bylo osobě plnící
úkoly psovoda vydáno povolení k výkonu této činnosti, nebo
2. v rozporu s § 86b odst. 1 zajistí provádění detekční kontroly odlišným způsobem, než jaký
stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie upravující ochranu civilního letectví před
protiprávními činy23), bez povolení nebo v rozporu s podmínkami v něm stanovenými,
j) příjemce základních opatření
1. nedodržuje základní opatření stanovená podle § 86d odst. 1,
2. v rozporu s § 86d odst. 3 neinformuje o skutečnostech významných pro posouzení obsahu
a rozsahu výkonu jeho činnosti, nebo
3. v rozporu s § 86d odst. 5 vykonává činnost, s níž přímo souvisí stanovená základní
opatření, přede dnem vykonatelnosti rozhodnutí o jejich stanovení,
k) osoba, která je povinna používat normy ochrany letectví před protiprávními činy podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před
protiprávními činy23), nevypracuje nebo neaktualizuje bezpečnostní program, nezajistí plnění
opatření a postupů v něm stanovených, nebo bezpečnostní program nepředloží na výzvu
Úřadu,
l) schválený agent, známý odesílatel, schválený dodavatel palubních zásob, školitel nebo
přepravce nákladu či poštovních zásilek podrobených bezpečnostní kontrole vykonává tuto
činnost v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím provádění
detekční a bezpečnostní kontroly27) bez schválení Úřadu,
m) stálý odesílatel, známý dodavatel palubních zásob, známý dodavatel letištních zásob
v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím provádění detekční
a bezpečnostní kontroly27)
1. vykonává tyto činnosti, ačkoliv nebyl k provádění této činnosti jmenován, nebo
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2. provádí dodávky palubních a letištních zásob nebo manipuluje se zásilkami, nebo
n) schválený agent, letecký dopravce nebo provozovatel letiště v rozporu s přímo použitelným
předpisem Evropské unie upravujícím provádění detekční a bezpečnostní kontroly27)
neodejme jmenování stálým odesílatelem, známým dodavatelem palubních zásob nebo
známým dodavatelem letištních zásob.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo odstavce 2
písm. c), d) bodu 1, písm. j) bodu 2 nebo písm. n),
b) od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. d)
nebo odstavce 2 písm. a) bodu 2, písm. b) bodu 4, písm. d) bodu 2, písm. g) bodu 2, písm. i),
písm. j) bodu 1 nebo 3, písm. k) nebo písm. m) bodu 2,
c) od 75 000 Kč do 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a)
nebo b) nebo odstavce 2 písm. a) bodu 3, písm. e), f), písm. g) bodu 1, písm. h), l) nebo písm.
m) bodu 1, nebo
d) od 100 000 Kč do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm.
a) bodu 1 nebo 4 nebo písm. b) bodů 1 až 3.
(4) Za správní delikt se uloží zákaz činnosti do 2 let, jde-li o správní delikt podle
odstavce 2 písm. a) bodu 4 nebo písm. b) bodu 1 nebo 2.
(4) Za přestupek lze uložit zákaz činnosti do 2 let, jde-li o přestupek podle
odstavce 2 písm. a) bodu 4 nebo odstavce 2 písm. b) bodu 1 nebo 2.
§ 93b
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku užívání
vzdušného prostoru
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím uspořádání toku
letového provozu29) nezajistí v případě pozastavení platnosti letového plánu jeho aktualizaci
nebo zrušení.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím udělování
průkazu způsobilosti a podmínky výkonu činnosti řídícího letového provozu28)
a) jako poskytovatel letových navigačních služeb
1. nezajistí, aby činnost řídícího letového provozu nebo řídícího letového provozu – žáka
vykonávala osoba s platným průkazem způsobilosti,
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2. nevytvoří místní systémy odborné způsobilosti nebo tyto systémy či jejich změny
nepředloží Úřadu ke schválení,
3. nevede záznamy o hodinách, ve kterých každý držitel průkazu způsobilosti vykonává práva
vyplývající z průkazu způsobilosti, nebo neposkytne tyto údaje Úřadu nebo držiteli průkazu
způsobilosti, nebo
4. nevypracuje nebo neprovádí objektivní, transparentní a nediskriminační postupy pro
oznámení zdravotní indispozice řídícího letového provozu, řídícího letového provozu – žáka,
instruktora nebo hodnotitele, které omezují nebo vylučují výkon této činnosti, nebo
b) jako organizace pro výcvik řídících letového provozu, řídících letového provozu – žáků
nebo výcvik instruktorů nebo hodnotitelů,
1. provádí výcvik řídících letového provozu, řídících letového provozu – žáků nebo výcvik
instruktorů nebo hodnotitelů bez osvědčení nebo v rozporu s podmínkami v něm
stanovenými,
2. pověří prováděním výcviku řídících letového provozu, řídících letového provozu – žáků,
instruktorů nebo hodnotitelů fyzickou osobu, která nesplňuje podmínky stanovené pro tuto
činnost,
3. nepředloží Úřadu ke schválení změny v osnovách výcvikových kurzů nebo v plánech
vstupního, místního nebo průběžného výcviku,
4. neoznámí Úřadu ukončení své činnosti,
5. nevrátí ve stanovené lhůtě Úřadu osvědčení po jeho zrušení nebo po ukončení své činnosti,
6. neprovádí bezpečnostní opatření uložená Úřadem,
7. nenahlásí ve stanovené lhůtě nehodu, vážný incident nebo událost vyplývající ze své
výcvikové činnosti nebo nevyhotoví následné hlášení,
8. nevytvoří, nezavede nebo nespravuje systém řízení anebo tak neučiní stanoveným
způsobem,
9. nejmenuje odpovědného vedoucího nebo osobu odpovědnou za výcvik,
10. nevede záznamy o instruktorech nebo osobách kvalifikovaných pro hodnocení odborné
způsobilosti instruktorů praktického výcviku a odborné způsobilosti hodnotitelů nebo
nevytvoří postup pro zachování odborné způsobilosti instruktorů teoretické výuky,
11. nezajistí, aby instruktoři praktického výcviku a hodnotitelé absolvovali udržovací výcvik,
12. neuchovává záznamy o osobách, které podstupují nebo podstoupily výcvik,
13. nevytvoří nebo nespravuje systém pro záznamy kvalifikací instruktorů a hodnotitelů a
hodnocení jejich dovedností a předmětů, které jsou oprávněni vyučovat, nebo tyto záznamy
neuchovává, nebo
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14. nemá uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním
výcviku a zaplacené pojistné.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) v rozporu s § 46 odst. 1 nebo § 49 odst. 1 poskytuje letecké služby bez pověření nebo
souhlasu, nebo
b) v rozporu s § 49a odst. 1 poskytuje
1. letové navigační služby bez osvědčení vydaného podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském
nebi18), nebo
2. letové provozní služby a meteorologické služby bez určení Úřadem nebo v rozporu s § 49
odst. 4.
(4) Za správní delikt se uloží pokuta Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1,
b) do 300 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. b) bodu 7,
c) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. a) bodu 4 nebo
písm. b) bodu 4, 5 nebo 9,
d) od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. a)
bodu 1 nebo 3 nebo písm. b) bodu 6 nebo 10 až 14,
e) od 75 000 Kč do 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. a)
bodu 2 nebo písm. b) bodu 2, 3 nebo 8, nebo
f) od 100 000 Kč do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm.
b) bodu 1 nebo odstavce 3.
(5) Za správní delikt se uloží zákaz činnosti do 2 let, jde-li o správní delikt podle
odstavce 2 písm. b) bodu 1 nebo odstavce 3.
(5) Za přestupek lze uložit zákaz činnosti do 2 let, jde-li o přestupek podle
odstavce 2 písm. b) bodu 1 nebo odstavce 3.
§ 93c
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku ochrany
práv cestujících v rámci provozování obchodní letecké dopravy
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím práva osob se
zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě33)
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a) jako letecký dopravce, provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní agentury
1. nezpřístupní veřejnosti ve formě a jazycích dostupných cestujícím bezpečnostní pravidla
vztahující se na přepravu osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností
pohybu a orientace, včetně pravidel pro omezení přepravy těchto osob nebo přepravy jejich
vybavení pro mobilitu z důvodu velikosti letadla,
2. nevynaloží přiměřené úsilí, aby osobě se zdravotním postižením nebo osobě s omezenou
schopností pohybu a orientace, které oprávněně odmítne rezervaci, navrhl přijatelnou
alternativu přepravy,
3. nepřijme na všech svých prodejních místech, včetně prodeje s využitím prostředků
komunikace na dálku, veškerá nezbytná opatření k přijetí oznámení o potřebě pomoci od osob
se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace, nebo nezajistí,
aby přijaté oznámení bylo předáno řádně a včas,
4. neinformuje ve stanovené lhůtě nebo stanoveným způsobem osobu se zdravotním
postižením nebo osobu s omezenou schopností pohybu a orientace, které oprávněně odmítl
rezervaci nebo kterou odmítl přijmout na palubu, o důvodech, které ho k tomu vedly,
5. bezdůvodně odmítne osobě se zdravotním postižením nebo osobě s omezenou schopností
pohybu a orientace provedení rezervace pro let, nebo odmítne přijmout tuto osobu na palubu,
ačkoliv má tato osoba platnou letenku a rezervaci, nebo
6. nenabídne osobě, které byl odepřen nástup na palubu letadla z důvodu jejího zdravotního
postižení nebo omezené schopnosti pohybu a orientace, nebo osobě, která tuto osobu
doprovází, proplacení výdajů nebo přesměrování,
b) jako provozovatel letiště
1. nestanoví normy kvality pro pomoc osobám se zdravotním postižením a osobám
s omezenou schopností pohybu a orientace, neurčí prostředky potřebné pro jejich splnění nebo
své normy kvality nezveřejní,
2. neurčí místa příjezdu a odjezdu v areálu letiště, na kterých mohou osoby se zdravotním
postižením nebo osoby s omezenou schopností pohybu a orientace snadno oznámit svůj
příjezd, neposkytne na těchto místech základní informace o letišti nebo tato místa jasně
neoznačí, nebo
3. nezajistí, aby byla osobě se zdravotním postižením nebo osobě s omezenou schopností
pohybu a orientace poskytnuta bezúplatně pomoc tak, aby se tato osoba byla schopna
zúčastnit se letu, na který má rezervaci,
c) jako letecký dopravce nebo provozovatel letiště
1. nezajistí, aby všechny osoby, které využívají k tomu, aby poskytovaly přímou pomoc
osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, měly
znalosti o tom, jak vyhovět zvláštním potřebám těchto osob, nebo
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2. nezajistí, aby všichni jeho zaměstnanci prošli školením o problematice zdravotního
postižení, nebo
3. nezajistí školení o rovnoprávnosti zdravotně postižených osob a o problematice
zdravotního postižení veškerému personálu letiště, který přichází do přímého styku s cestující
veřejností, nebo
d) jako letecký dopravce neposkytne osobě se zdravotním postižením nebo osobě s omezenou
schopností pohybu a orientace při odletu, příletu nebo tranzitu na letišti, bezúplatně pomoc.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím informování
v letecké dopravě34) jako smluvní letecký dopravce
a) při provádění rezervace neinformuje cestujícího o totožnosti provozujícího leteckého
dopravce nebo dopravců nebo o jejich změně po provedení rezervace,
b) neposkytne cestujícímu, který se rozhodl neletět s leteckým dopravcem podléhajícím
zákazu provozování letecké dopravy, proplacení výdajů nebo přesměrování, nebo
c) nevymezí povinnost informovat cestující o totožnosti provozujícího leteckého dopravce
nebo dopravců ve všeobecných prodejních podmínkách vztahujících se ke smlouvě
o přepravě.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím náhrady
a pomoc cestujícím v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného
zpoždění letu1g) jako letecký dopravce
a) nesplní informační povinnost, nezajistí přesměrování letu nebo neproplatí výdaje s tím
spojené, nezajistí péči nebo neuhradí škodu vzniklou v souvislosti s odepřením nástupu na
palubu letadla, zrušením či zpožděním letu, nebo
b) jako letecký dopravce požaduje doplatit rozdíl v ceně letenky nebo jej nevrátí, umístil-li
cestujícího do vyšší nebo nižší třídy, než pro kterou byla letenka zakoupena, v souvislosti
s odepřením nástupu na palubu letadla, zrušením nebo zpožděním letu.
(4) Za správní delikt se uloží pokuta Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 300 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 nebo 4
nebo písm. c) bodu 2 nebo 3, nebo podle odstavce 2 písm. a) nebo c),
b) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 2 nebo 3,
písm. b) bodu 1 nebo 2 nebo písm. c) bodu 1 nebo podle odstavce 3 písm. b), nebo
c) od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a)
bodu 5 nebo 6, písm. b) bodu 3 nebo písm. d), odstavce 2 písm. b) nebo odstavce 3 písm. a).
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Díl 3
Společná ustanovení ke správním deliktům k přestupkům
§ 94
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká a přestupek fyzické osoby nelze projednat,
jestliže správní orgán nezahájil řízení do 2 let od okamžiku, kdy se dozvěděl o jeho spáchání,
nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Zákaz činnosti lze právnické osobě uložit jen tehdy, byl-li správní delikt spáchán
touto činností nebo v souvislosti s ní. Do doby zákazu činnosti se započítává doba, po kterou
již právnická osoba nesměla na základě opatření správního orgánu učiněného v souvislosti
s projednávaným správním deliktem tuto činnost vykonávat.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby8) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(6) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni:
a) Ministerstvo dopravy nebo Úřad podle své působnosti uvedené v § 88 a 89, jde-li o
1. přestupky, s výjimkou přestupků podle § 92 odst. 2 písm. c) nebo d) nebo § 92 odst. 3
písm. e) nebo f), nebo
2. správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob, s výjimkou správních deliktů
§ 93 odst. 2 písm. d) bodu 4 nebo písm. e), § 93 odst. 3 písm. f) až h), § 93 odst. 4 písm. a)
a správních deliktů podle § 93c odst. 1 písm. a) nebo § 93c odst. 2, je-li pachatelem tohoto
správního deliktu provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní agentury,
b) útvar Policie České republiky, který je podle zvláštního právního předpisu5j) příslušný
k provádění hraniční kontroly, jde-li o správní delikty podle § 93 odst. 4 písm. a),
c) obecní živnostenský úřad, jde-li o správní delikty podle § 93c odst. 1 písm. a) nebo § 93c
odst. 2, je-li pachatelem tohoto správního deliktu provozovatel cestovní kanceláře nebo
cestovní agentury,
d) Ústav, jde-li o přestupky podle § 92 odst. 2 písm. c) nebo d) nebo § 92 odst. 3 písm. e)
nebo f) nebo o správní delikty podle § 93 odst. 2 písm. e) nebo § 93 odst. 3 písm. f) až h),
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e) Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, jde-li o správní delikt podle § 93 odst. 2 písm.
d) bodu 4.
(7) O odvolání proti rozhodnutí Policie České republiky podle odstavce 6 písm. b)
rozhoduje Ministerstvo vnitra.
(8) Pokutu uloženou podle tohoto zákona vybírá orgán, který ji uložil. Příjem z pokut
je příjmem státního rozpočtu, s výjimkou pokut uložených podle odstavce 6 písm. c) obecním
živnostenským úřadem, které jsou příjmem rozpočtu příslušné obce s rozšířenou působností.
§ 94
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává
a) Ministerstvo dopravy nebo Úřad podle své působnosti uvedené v § 88 a 89, jde-li o
1. přestupky fyzických osob, s výjimkou přestupků podle 92 odst. 2 písm. c) nebo d)
nebo § 92 odst. 3 písm. e) nebo f), nebo
2. přestupky právnických a podnikajících fyzických osob, s výjimkou přestupků podle
§ 93 odst. 2 písm. d) bodu 4 nebo písm. e), § 93 odst. 3 písm. f) až h), § 93 odst. 4 písm. a)
a přestupků podle § 93c odst. 1 písm. a) nebo § 93c odst. 2, je-li pachatelem tohoto
přestupku provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní agentury,
b) útvar Policie České republiky, který je podle zvláštního právního předpisu 5j)
příslušný k provádění hraniční kontroly, jde-li o přestupky podle § 93 odst. 4 písm. a),
c) obecní živnostenský úřad, jde-li o přestupky podle § 93c odst. 1 písm. a) nebo § 93c
odst. 2, je-li pachatelem tohoto přestupku provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní
agentury,
d) Ústav, jde-li o přestupky podle § 92 odst. 2 písm. c) nebo d), § 92 odst. 3 písm. e) nebo
f), § 93 odst. 2 písm. e) nebo § 93 odst. 3 písm. f) až h),
e) Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, jde-li o přestupek podle § 93 odst. 2
písm. d) bodu 4.
(2) O odvolání proti rozhodnutí Policie České republiky podle odstavce 1 písm. b)
rozhoduje Ministerstvo vnitra.
(3) Pokutu uloženou podle tohoto zákona vybírá orgán, který ji uložil.
____________________
1c)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým
se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení).
1g)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým
se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření
1e)
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nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letu a kterým se zrušuje nařízení
(EHS) č. 295/91.
1h)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. prosince 2006
o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace
v letecké dopravě.
1i)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005
o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu
provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě
o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 Směrnice 2004/36/ES.
1j)
Úmluva č. 147/1947 Sb. z. a n., o mezinárodním civilním letectví, ve znění pozdějších
předpisů.
5a)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým
se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004
o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (nařízení
o poskytování služeb).
5b)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004
o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (nařízení
o poskytování služeb).
5j)
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 ze dne 16. prosince 2002,
kterým se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví, v platném znění.
6a)
Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy).
6b)
Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění zákona
č. 560/2004 Sb.
7)
§ 2 písm. d) a § 8 až 20 zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole.
7a)
Čl. 45 a 46 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července
2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro
bezpečnost letectví.
8)
§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
16)
Nařízení Komise (EU) č. 805/2011.
17)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004, v platném znění.
18)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004, v platném znění.
19)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010.
20)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008
o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství.
23)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008.
24)
Nařízení Komise (EU) č. 72/2010.
25)
Nařízení Rady (EHS) č. 95/93, v platném znění.
26)
Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 ze dne 26. září 2012, kterým se stanoví společná
pravidla létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké navigace
a kterým se mění prováděcí nařízení (ES) č. 1035/2011 a nařízení (ES) č. 1265/2007, (ES)
č. 1794/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EU) č. 255/2010.
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27)

Nařízení Komise (EU) č. 185/2010 ze dne 4. března 2010, kterým se stanoví prováděcí
opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti, v platném znění.
28)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 805/2011.
29)
Nařízení Komise (EU) č. 255/2010 ze dne 25. března 2010, kterým se stanoví společná
pravidla uspořádání toku letového provozu.
30)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, v platném znění.
31)
Nařízení Komise (EU) č. 73/2010 ze dne 26. ledna 2010, kterým se stanoví požadavky na
jakost leteckých dat a leteckých informací pro jednotné evropské nebe.
32)
Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové
způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací
a personálu zapojených do těchto úkolů, v platném znění.
33)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006.
34)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, v platném znění.

Část padesátá devátá
Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona
České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o lihu), ve znění zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 22/2000 Sb., zákona č. 354/2003
Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 75/2006 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb.,
zákona č. 308/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 331/2014 Sb.
a zákona č. 243/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§4
Pěstitelské pálení
(1) Vyrábět líh v pěstitelské pálenici lze pouze na základě povolení Ministerstva
zemědělství. Provozování pěstitelské pálenice povoluje Ministerstvo zemědělství na základě
písemné žádosti, ke které žadatel připojí popis a nákres uspořádání výrobního zařízení
pěstitelské pálenice doložený technickou dokumentací a doklad o vlastnickém, užívacím nebo
jiném obdobném právu k výrobnímu zařízení pěstitelské pálenice.
...
§ 13
Omezení při výrobě, úpravě, použití a uvádění lihu do oběhu
(1) Při výrobě, úpravě a použití lihu je zakázáno
a) mísit navzájem líh kvasný, líh sulfitový a líh syntetický,
b) používat líh syntetický, líh sulfitový, líh kvasný surový, líh kvasný rafinovaný technický,
líh kvasný bezvodý k výrobě lihovin nebo potravin a léčiv obsahujících líh a uvádět výrobky
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obsahující uvedené druhy lihu do oběhu,
c) používat denaturovaného lihu k jiným účelům, než stanoví prováděcí předpis,
d) vylučovat denaturační prostředky z denaturovaného lihu a pozměňovat vlastnosti
denaturovaného lihu,
e) používat pro výrobu lihu obecně denaturovaného líh kvasný rafinovaný jemný, líh kvasný
rafinovaný velejemný a líh kvasný rafinovaný velejemný neutrální nebo líh syntetický
destilačně rafinovaný,
f) provádění obecné denaturace lihu v autocisternách.
(2) Do oběhu je zakázáno uvádět líh
a) označený klamavým způsobem nebo způsobem vyvolávajícím nebezpečí záměny,13)
b) vadný,
c) neznámého původu.,
d) vyrobený v rozporu s § 3 odst. 1, § 3a odst. 1 nebo § 4 odst. 1.
(3) Pro výrobu směsi s minerálním olejem určené pro pohon motorů nebo pro výrobu
tepla musí být použit líh kvasný bezvodý zvláštně denaturovaný pro tento účel nebo kvasný
bezvodý obecně denaturovaný a musí být vyrobený z biologicky rozložitelných částí výrobků,
které vznikly z provozování zemědělství nebo z provozování odvětví zpracovatelského
průmyslu, která na zemědělství navazují.
(4) Výrobu průtahových destilátů a výrobu lihových macerátů, digerátů, perkolátů
a trestí na destilačním zařízení lze provádět pouze na základě povolení správce spotřební daně
z lihu, který v povolení zároveň určí způsob zajištění destilačního zařízení a případně způsob
zjišťování množství lihu v těchto výrobcích.
§ 17
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nechá si pro sebe vyrobit větší množství etanolu, než je stanoveno v § 4 odst. 6 nebo tento
etanol v rozporu s prohlášením podle § 4 odst. 8 písm. f) neodebere do 3 měsíců ode dne jeho
výroby,
b) neuskladní líh v kalibrovaných nádržích podle § 14,
c) poruší podmínku pro uvádění lihu do oběhu podle § 12,
d) použije denaturovaného lihu k jiným účelům, než stanoví prováděcí právní předpis,
e) vylučuje denaturační prostředky z denaturovaného lihu a pozměňuje jeho vlastnosti,
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f) uvede do oběhu líh označený klamavým způsobem nebo způsobem vyvolávajícím
nebezpečí záměny,
g) uvede do oběhu líh vadný nebo líh neznámého původu,
h) uvede do oběhu líh vyrobený v rozporu s § 3 odst. 1, § 3a odst. 1 nebo § 4 odst. 1,
h) i) poruší zákaz pro výrobu, úpravu, použití a uvádění lihu do oběhu podle § 13 odst. 1
písm. a),
i) j) vyrobí průtahový destilát, lihový macerát, digerát, perkolát nebo tresť na destilačním
zařízení bez povolení správce spotřební daně z lihu podle § 13 odst. 4, nebo
j) k) v rozporu s § 4 odst. 9
1. nabízí k prodeji nebo prodá ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením, nebo
2. skladuje ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením v prostoru, ve kterém se prodávají
lihoviny pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití fyzickou osobou., nebo
l) vyrobí líh v rozporu s § 3 odst. 1, § 3a odst. 1 nebo § 4 odst. 1.
(2) Fyzická osoba se jako osoba dovážející, prodávající nebo přemisťující přístroje
určené k výrobě nebo úpravě lihu dopustí přestupku tím, že poruší oznamovací povinnost
podle § 16 odst. 2.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), j) odstavce 1 písm. a), b),
k) nebo odstavce 2,
b) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i) odstavce 1 písm. j),
c) do 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) a e) odstavce 1 písm. d), e),
h) a l),
d) do 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h) odstavce 1 písm. i), nebo
e) do výše desetinásobku sazby spotřební daně stanovené pro líh zvláštním zákonem 3)
a připadající na množství lihu obsaženého ve výrobku, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. c), f) a g).
(4) Přestupek podle odstavce 1 písm. a) nelze projednat, jestliže uplynuly od jeho
spáchání 2 roky.
§ 17a
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
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a) v rozporu s § 4 odst. 9
1. nabízí k prodeji nebo prodá ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením, nebo
2. skladuje ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením v prostoru, ve kterém se prodávají
lihoviny pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití fyzickou osobou,
b) neuskladní líh v kalibrovaných nádržích podle § 14,
c) poruší podmínku pro uvádění lihu do oběhu podle § 12,
d) použije denaturovaného lihu k jiným účelům, než stanoví prováděcí právní předpis,
e) vylučuje denaturační prostředky z denaturovaného lihu a pozměňuje jeho vlastnosti,
f) uvede do oběhu líh označený klamavým způsobem nebo způsobem vyvolávajícím
nebezpečí záměny,
g) uvede do oběhu líh vadný nebo líh neznámého původu, nebo
h) uvede do oběhu líh vyrobený v rozporu s § 3 odst. 1, § 3a odst. 1 nebo § 4 odst. 1,
h) i) poruší zákazy pro výrobu, úpravu, použití a uvádění lihu do oběhu podle § 13 odst. 1
písm. a) nebo b)., nebo
j) vyrobí líh v rozporu s § 3 odst. 1, § 3a odst. 1 nebo § 4 odst. 1.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel pěstitelské pálenice
dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nevede o každém případu pěstitelského pálení evidenci podle § 4 odst. 10,
b) provozuje výrobní zařízení pěstitelské pálenice, které neodpovídá popisu a nákresu
výrobního zařízení, jak byl přiložen k žádosti o vydání povolení k pěstitelskému pálení podle
§ 4 odst. 1,
c) při výrobě ovocného destilátu smísí dohromady suroviny pěstitelů bez jejich písemného
prohlášení o souhlasu podle § 4 odst. 8 písm. e), nebo
d) použije k pálení jiné suroviny, než je stanoveno v § 4 odst. 4.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba vyrábějící nebo upravující
líh dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) poruší povinnost při měření lihu podle § 7 odst. 1 písm. a) nebo b),
b) poruší povinnost při měření lihu podle § 7 odst. 1 písm. c) nebo d),
c) poruší oznamovací povinnost podle § 16 odst. 1 písm. a) až d),
d) nedodrží podmínku pro výrobu lihu podle § 5 nebo zákaz pro výrobu, úpravu, použití
a uvádění lihu do oběhu podle § 13 odst. 4,
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e) poruší povinnost uloženou v § 13 odst. 5,
f) poruší podmínku pro denaturaci lihu podle § 9 odst. 1 a 2,
g) použije pro denaturovaný líh denaturační prostředek dodaný kupujícím, aniž by
od kupujícího převzala vzorek denaturačního prostředku a osvědčení o jeho druhu
a koncentraci vydané podle zvláštního zákona7), nebo
h) vyrobí průtahový destilát, lihový macerát, digerát, perkolát nebo tresť na destilačním
zařízení bez povolení správce spotřební daně z lihu podle § 13 odst. 4.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba uvedená v § 15 odst. 1
dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nevede a neuzavírá evidenci podle § 15 odst. 2 písm. a),
b) neuchová nebo nepředloží správci spotřební daně z lihu evidenci podle § 15 odst. 2
písm. b), nebo
c) nezjistí ke dni uzávěrky evidence fyzickou zásobu lihu.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba dovážející, prodávající
nebo přemisťující přístroje určené k výrobě nebo úpravě lihu dopustí správního deliktu
přestupku tím, že poruší oznamovací povinnost podle § 16 odst. 2.
(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel lihovaru nebo
zvláštního lihovaru dopustí správního deliktu přestupku tím, že nevyhotoví záznam
o denaturaci lihu podle § 9 odst. 3 písm. a) až e).
(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel lihovaru nebo
zvláštního lihovaru dopustí správního deliktu přestupku tím, že poruší povinnost změřit
množství lihu či denaturačního prostředku určeného a užitého k denaturaci podle § 9 odst. 5.
(8) Za správní delikt se uloží pokuta Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2
písm. a) nebo odstavce 6,
b) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b), odstavce 2
písm. b), c) a d), odstavce 3 písm. b) a c) nebo odstavců 4 a 5,
c) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 3 písm. f) a h) nebo
odstavce 7,
d) do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. d) a e)
odstavce 1 písm. d), e), h) a j) nebo odstavce 3 písm. d), e) a g),
e) do 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. h) odstavce 1
písm. i) nebo odstavce 3 písm. a), nebo
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f) do výše desetinásobku sazby spotřební daně stanovené pro líh zvláštním zákonem 3)
a připadající na množství lihu obsaženého ve výrobku, jde-li o správní delikt přestupek podle
odstavce 1 písm. c), f) a g).
§ 17b
Společná ustanovení ke správním deliktům k přestupkům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do jednoho roku, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do tří let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby14) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(5) (1) Přestupky podle § 17 odst. 1 písm. f) a g) a správní delikty právnických osob
podle § 17a odst. 1 písm. f) a g) projednává v prvním stupni Státní zemědělská
a potravinářská inspekce (dále jen "Inspekce")15). Ostatní přestupky a správní delikty
právnických osob v prvním stupni projednává správní orgán, který je správcem spotřební daně
z lihu. Přestupky podle § 17 odst. 1 písm. h) a l) a § 17a odst. 1 písm. h) a l) může
projednat na místě též orgán Policie České republiky.
(6) (2) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil.
(7) Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.
§ 20
Vztah ke správnímu řádu a k daňovému řádu
(1) Na rozhodování Ministerstva zemědělství podle § 15 odst. 3 se vztahuje správní
řád.

16)

(2) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona postupuje správce spotřební daně z lihu
podle daňového řádu s výjimkou řízení o správních deliktech přestupcích.
_________________________
3)
§ 70 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.
4a) § 13 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném
výdělku.
7)
§ 10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
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některých zákonů.
13)
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
14)
§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
15)
Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších
předpisů.
16)
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Část šedesátá
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb.,
zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004
Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č.
444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 120/2008 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 279/2013
Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 180/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
Správní delikty
Přestupky
§ 17
(1) Provozovatel potravinářského podniku se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. a) nedodrží smyslové, fyzikální, chemické nebo
mikrobiologické požadavky na jakost potravin,
b) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. b) nedodrží technologické nebo hygienické požadavky,
způsob nebo podmínky přepravy, uchování nebo manipulace s potravinami,
c) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. d) nedodrží požadavky na přípustný obsah toxikologicky
významných látek v potravinách,
d) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. e) neuvádí povinné informace o potravinách, stanovené
v právních předpisech, v českém jazyce,
e) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. f) nedodrží požadavky na složení doplňků stravy, jejich
označování nebo způsob použití,
f) používá obaly nebo obalové materiály v rozporu s § 3 odst. 1 písm. g),
g) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. h) neposkytne potřebný počet zaměstnanců nebo odpovídající
technické vybavení,
h) nesplní oznamovací povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i),
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i) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. j) nezajistí dodržování požadavků na nejvyšší přípustné
úrovně radioaktivní kontaminace,
j) uchovává potraviny v rozporu s § 3 odst. 1 písm. k),
k) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. l) nezkrátí datum minimální trvanlivosti nebo použitelnosti
anebo neuchová původní obal potraviny nebo etiketu nebo čitelnou a srozumitelnou kopii
obalu nebo etikety,
l) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. m) uvádí na trh nebalené potraviny určené pro zvláštní výživu
nebo nebalené doplňky stravy,
m) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. n) nedodrží lhůty nebo jiné požadavky pro uvádění potravin
na trh stanovené prováděcím právním předpisem,
n) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. o) nezachová označení šarže,
o) neuvede povinné údaje při uvádění potravin na trh komunikačními prostředky na dálku
podle § 3 odst. 1 písm. p),
p) nevyřadí z dalšího uvádění na trh potraviny podle § 3 odst. 1 písm. q) bodu 1,
q) nevyřadí z dalšího uvádění na trh potraviny podle § 3 odst. 1 písm. q) bodu 2,
r) nevyřadí z dalšího uvádění na trh potraviny podle § 3 odst. 1 písm. q) bodů 3 až 5,
s) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. r) nezabezpečí, aby ve všech fázích uvádění potraviny na trh
byl k dispozici doklad o původu zboží, nebo bez zbytečného odkladu nepředloží doklad
o původu zboží orgánu dozoru na jeho žádost,
t) uvádí na trh potraviny nového typu jiné než rovnocenné v rozporu s § 3 odst. 1 písm. s),
u) v krizovém stavu nezajistí zásobování obyvatelstva potravinami podle § 3 odst. 1 písm. t),
v) naloží s potravinami, které neodpovídají požadavkům na nejvyšší přípustnou radioaktivní
kontaminaci, v rozporu s § 3 odst. 6,
w) při ozáření potraviny postupuje v rozporu s § 4 odst. 1, 2 nebo 3,
x) uvádí na trh potraviny ozářené ionizujícím zářením bez stanovené dokumentace podle § 4
odst. 8,
y) v rozporu s § 10 odst. 4 použije pro výrobu potravin potraviny s prošlým datem
použitelnosti nebo s prošlým datem minimální trvanlivosti, nebo
z) nedodrží ochranné opatření vydané podle § 15 odst. 9 nebo podle § 15b odst. 5.
(2) Provozovatel potravinářského podniku se dále dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
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a) nedodrží požadavky na bezpečnost potravin podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího požadavky na potraviny,
b) v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími obecné zásady
a požadavky potravinového práva a poskytování informací o potravinách spotřebitelům uvede
spotřebitele v omyl nebo mu poskytne zavádějící informace o potravinách,
c) jiným jednáním, než je uvedeno v písmeni a), v písmeni b), v odstavci 1 písm. g) nebo z),
v odstavci 4 nebo v odstavci 5, nesplní povinnost podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího požadavky na potraviny19) nebo mezinárodní smlouvy, kterou je
Česká republika vázána a která je vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv nebo ve Sbírce
zákonů,
d) uvádí na trh volně rostoucí houby v rozporu s § 3 odst. 8,
e) označí potravinu v rozporu s § 9b,
f) poruší zákaz uvádět na trh potraviny podle § 10 odst. 1,
g) uvádí na trh potraviny po datu minimální trvanlivosti v rozporu s § 10 odst. 2,
h) uvádí na trh potraviny použitelné k jinému než původnímu použití v rozporu s § 10 odst. 3,
nebo
i) uvádí na trh potraviny, které nejsou v souladu s požadavky tohoto zákona nebo přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na potraviny, v rozporu s § 11
odst. 2 nebo 3.
(3) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí, balí, krájí nebo jiným způsobem
dělí potraviny, se dále dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) získává vodu k výrobě balené pramenité vody, balené kojenecké vody nebo balené přírodní
minerální vody v rozporu s § 3 odst. 2 písm. a), nebo
b) v rozporu s § 3 odst. 2 písm. b) používá jiné než tepelně ošetřené vaječné obsahy.
(4) Provozovatel potravinářského podniku, který dováží potraviny z třetích zemí, se dále
dopustí správního deliktu přestupku tím, že dováží potraviny v rozporu s § 3 odst. 4 nebo § 4
odst. 7 písm. c).
(5) Provozovatel potravinářského podniku, který vyváží potraviny, se dále dopustí
správního deliktu přestupku tím, že vyváží potraviny v rozporu s § 3 odst. 5.
§ 17a
(1) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí na trh nebo vyváží čerstvé ovoce,
čerstvou zeleninu nebo konzumní brambory, se dále dopustí správního deliktu přestupku tím,
že v rozporu s § 3a neoznámí, že uvádí na trh nebo vyváží čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu
nebo konzumní brambory.
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(2) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo dováží ze třetí země
potraviny určené pro zvláštní výživu, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) neoznámí první uvedení potraviny určené pro zvláštní výživu na trh podle § 3c odst. 1,
b) nepředloží odborné ověření oznámené potraviny podle § 3c odst. 2, nebo
c) nedodrží opatření zakazující nebo omezující uvádění na trh potraviny určené pro zvláštní
výživu vydané podle § 3c odst. 3.
(3) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh potravinu, do
níž byly přidány vitaminy, minerální látky nebo další látky s nutričním nebo fyziologickým
účinkem uvedené v částech B a C přílohy III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1925/2006 nebo doplněk stravy se dále dopustí správního deliktu přestupku tím, že nesplní
informační povinnost podle § 3d odst. 1.
(4) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh počáteční
a pokračovací kojeneckou výživu, obilný příkrm, potravinu pro malé děti, potravinu pro
zvláštní lékařské účely nebo náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti se dále dopustí
správního deliktu přestupku tím, že nesplní informační povinnost podle § 3d odst. 2.
(5) Provozovatel potravinářského podniku, který je v místě určení příjemcem potravin
z jiného členského státu Evropské unie nebo ze třetí země vymezených prováděcím právním
předpisem, se dále dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 3d odst. 3
neinformuje příslušný orgán dozoru.
(6) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh potravinu, jejíž
výživové údaje jsou uvedeny jiným způsobem než způsoby stanovenými v čl. 30 až 34
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, se dále dopustí správního deliktu
přestupku tím, že nesplní informační povinnost podle § 3d odst. 4.
§ 17b
(1) Provozovatel jatek se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o společné organizaci trhů 37)
nezajistí správnou obchodní úpravu jatečných zvířat,
b) nezajistí klasifikaci jatečných zvířat podle § 4a odst. 1,
c) nezajistí, aby klasifikátor provedl klasifikaci podle § 4a odst. 4, nebo
d) nesdělí výsledky klasifikace podle § 4a odst. 6.
(2) Provozovatel potravinářského podniku, pod jehož jménem nebo obchodní firmou je
balená potravina uváděna na trh, nebo není-li usazen v Evropské unii, dovozce potraviny na
trh Evropské unie, se dále dopustí správního deliktu přestupku tím, že nezajistí na obalu
potraviny určeném pro spotřebitele nebo pro zařízení stravovacích služeb nebo na etiketě
k obalu připojené uvedení a přesnost údajů podle § 6.
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(3) Provozovatel potravinářského podniku, pod jehož jménem nebo obchodní firmou je
potravina zabalená bez přítomnosti spotřebitele pro účely bezprostředního prodeje podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie o označování potravin uváděna na trh, nebo neníli usazen v Evropské unii, dovozce potraviny na trh Evropské unie, se dále dopustí správního
deliktu přestupku tím, že nezajistí na obalu potraviny určeném pro spotřebitele nebo pro
zařízení stravovacích služeb uvedení a přesnost údajů podle § 7.
(4) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí na trh nebalenou potravinu, se
dále dopustí správního deliktu přestupku tím, že neposkytne údaje podle § 8.
(5) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí, zpracovává nebo balí potravinu
nebo je prvním prodejcem usazeným v Evropské unii, se dále dopustí správního deliktu
přestupku tím, že neuvede označení šarže podle § 9.
(6) Provozovatel potravinářského podniku, který provozuje stravovací službu, se dále
dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nezpřístupní informaci podle § 9a odst. 1,
b) v rozporu s § 9a odst. 3 nedodrží technologické požadavky na výrobu nebo přípravu
pokrmů, požadavky na způsob uvádění pokrmů na trh, podmínky uchovávání a manipulace
s pokrmy nebo požadavky na označování pokrmů ve fázi před jejich nabízením spotřebiteli
stanovené prováděcím právním předpisem, nebo
c) v rozporu s § 9a odst. 3 nedodrží smyslové, fyzikální, chemické a mikrobiologické
požadavky na bezpečnost pokrmů stanovené prováděcím právním předpisem.
§ 17c
(1) Výrobce tabákových výrobků se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 12 odst. 1 použije k výrobě tabákových výrobků jiný než surový nebo
technologicky upravený tabák anebo nepovolenou látku nebo její nepřípustné množství,
b) v rozporu s § 12 odst. 5 použije pro výrobu tabákových výrobků přísady způsobující
určitou charakteristickou příchuť nebo zvyšující návykovost, toxicitu nebo karcinogenní,
mutagenní nebo pro reprodukci toxické vlastnosti,
c) neposkytne dovozcům tabákových výrobků nezbytné zařízení podle § 13f odst. 4 písm. a),
nebo
d) nezajistí externího odborníka podle § 13f odst. 4 písm. b).
(2) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce nebo distributor tabákových výrobků se
dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 12 odst. 2 uvede na trh tabákové výrobky, které obsahují zakázané látky
stanovené prováděcím právním předpisem,
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b) v rozporu s § 12 odst. 3 uvede na trh tabák určený k orálnímu užití,
c) v rozporu s § 12 odst. 4 uvede na trh cigarety s charakteristickou příchutí nebo tabák
určený k ručnímu balení cigaret s charakteristickou příchutí,
d) v rozporu s § 12 odst. 6 uvede na trh cigarety nebo tabák určený k ručnímu balení cigaret
obsahující aromata,
e) v rozporu s § 12 odst. 6 vyrábí, distribuuje, doveze nebo uvede na trh tabákový výrobek
obsahující tabák nebo nikotin ve filtrech, papírech nebo kapslích,
f) v rozporu s § 12b odst. 1 vyrobí, distribuuje, doveze nebo uvede na trh tabákový výrobek,
který obsahuje zakázaný prvek nebo rys,
g) v rozporu s § 12b odst. 2 uvede na trh cigarety nebo tabák určený k ručnímu balení cigaret,
které nesplňují požadavky na vzhled, vlastnosti nebo obsah jednotkových balení,
h) v rozporu s § 12b odst. 3 uvede na trh cigarety, které přesahují maximální úrovně emisí,
i) nezajistí označení tabákového výrobku jedinečným identifikátorem podle § 12c odst. 1,
j) nezajistí označení tabákového výrobku bezpečnostním prvkem podle § 12c odst. 2,
k) nezajistí označení tabákového výrobku určeného ke kouření podle § 12d odst. 1,
l) nezajistí označení tabákových výrobků jiných než cigarety určených ke kouření, tabáku
určeného k ručnímu balení cigaret nebo tabáku určeného do vodní dýmky podle § 12e,
m) nezajistí označení bezdýmných tabákových výrobků podle § 12f, nebo
n) nesplní oznamovací povinnost podle § 12g odst. 1 nebo 3.
(3) Výrobce nebo dovozce tabákových výrobků se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) nesplní oznamovací povinnost podle § 13 odst. 1 nebo 2,
b) nepředloží Státní zemědělské a potravinářské inspekci studie podle § 13 odst. 4,
c) neuzavře smlouvu o uchovávání údajů s nezávislou třetí stranou podle § 13f odst. 3
písm. a),
d) nezajistí, aby se zařízení pro uchovávání údajů nacházelo na území členského státu
Evropské unie podle § 13f odst. 3 písm. b), nebo
e) neuvede informace, které jsou obchodním tajemstvím nebo obchodně citlivými
informacemi podle § 13f odst. 3 písm. c).
(4) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce nebo distributor elektronických cigaret
nebo náhradních náplní do nich se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
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a) nezajistí uvedení požadovaných údajů na jednotkovém balení nebo vnějším balení
elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich podle § 12h odst. 1, nebo
b) nezajistí, aby jednotková balení elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich
obsahovala leták s požadovanými údaji podle § 12h odst. 2.
(5) Výrobce nebo dovozce distributor elektronických cigaret nebo náhradních náplní do
nich se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nesplní oznamovací povinnost podle § 12h odst. 3,
b) nezavede nebo neudržuje systém pro shromažďování informací podle § 12h odst. 5
písm. a),
c) nepřijme nápravné opatření podle § 12h odst. 5 písm. b),
d) nesplní oznamovací povinnost podle § 12h odst. 5 písm. c), nebo
e) nesplní dodatečnou informační povinnost podle § 12i odst. 3.
(6) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce nebo distributor bylinných výrobků
určených ke kouření se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) uvede na trh bylinné výrobky určené ke kouření v rozporu s § 12j odst. 1, nebo
b) nezajistí u bylinných výrobků určených ke kouření na jednotkovém balení výrobku
a vnějším balení uvedení údajů podle § 12j odst. 2.
§ 17d
(1) Výrobce nebo dovozce bylinných výrobků určených ke kouření se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že nesplní oznamovací povinnost podle § 12j odst. 3 nebo 4.
(2) Výrobce nebo dovozce cigaret nebo tabáku určeného k ručnímu balení cigaret
obsahujících přísadu uvedenou v prioritním seznamu se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) nezajistí provedení komplexní studie pro každou přísadu podle § 13a odst. 1,
b) nepředá zprávu o výsledku studie podle § 13a odst. 2, nebo
c) nepředá dodatečné informace podle § 13a odst. 3.
(3) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce nebo distributor tabákových výrobků nebo
výrobků souvisejících s tabákovými výrobky se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nedodrží požadavky stanovené v § 12a odst. 1 písm. a) nebo d),
b) nedodrží požadavky stanovené v § 12a odst. 1 písm. b),
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c) uvede na trh tabákové výrobky nebo výrobky související s tabákovými výrobky v rozporu
s § 13b odst. 4,
d) neuvede povinné údaje v českém jazyce podle § 13e odst. 1, nebo
e) neposkytne konečnému spotřebiteli povinné údaje podle § 13e odst. 2.
(4) Maloobchodní prodejce tabákových výrobků nebo výrobků
s tabákovými výrobky se dopustí správního deliktu přestupku tím, že

souvisejících

a) nesplní registrační povinnost podle § 13c odst. 2, 3, 4 nebo 5, nebo
b) zahájí uvádění tabákových výrobků, elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich
na trh v rozporu s § 13c odst. 6.
(5) Výrobce, dovozce nebo distributor tabákových výrobků se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) neprovede záznamy podle § 13f odst. 1,
b) nevede záznamy o veškerém nakládání s tabákovými výrobky podle § 13f odst. 2, nebo
c) neuchovává údaje podle § 13f odst. 7.
(6) Třetí strana se dopustí správního deliktu přestupku tím, že neumožní plný přístup
k zařízení pro uchovávání údajů Evropské komisi, Státní zemědělské a potravinářské inspekci
nebo externímu odborníkovi podle § 13f odst. 5.
§ 17e
Externí odborník se dopustí správního deliktu přestupku tím, že nepředloží ministerstvu
nebo Evropské komisi výroční zprávu podle § 13f odst. 6.
§ 17f
Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle § 17 odst. 1 písm. g), h), x), § 17
odst. 2 písm. d), § 17 odst. 4 nebo 5, § 17a odst. 1, § 17a odst. 2 písm. a) nebo b), 17a odst. 3,
4 nebo 5, § 17b odst. 1 písm. d), § 17c odst. 2 písm. n), § 17c odst. 3 písm. a), b) nebo e),
§ 17c odst. 5 písm. a), d) nebo e), § 17d odst. 1 nebo 2 nebo § 17e,
b) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle § 17 odst. 1 písm. f), k), l), q), s), u)
nebo z), § 17 odst. 3, § 17a odst. 2 písm. c), § 17b odst. 1 písm. a), b) nebo c), § 17c odst. 1
písm. c) nebo d), § 17c odst. 3 písm. c) nebo d), § 17c odst. 5 písm. b) nebo c), § 17d odst. 3
písm. a), c) nebo d), § 17d odst. 4 písm. b), § 17d odst. 5 nebo 6,
c) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle § 17 odst. 1 písm. a), b), d), e), j),
m), n), o), r), v) nebo w), § 17 odst. 2 písm. c), g), h) nebo i), § 17a odst. 6, § 17b odst. 2, 3, 4,
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5 nebo 6 písm. a) nebo b), § 17c odst. 1 písm. a) nebo b), § 17c odst. 2 písm. a), b), c), d), e),
f), g), h), i), j), k), l) nebo m), § 17c odst. 4 nebo 6, § 17d odst. 3 písm. b) nebo e),
d) 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle § 17 odst. 1 písm. c), i), p), t) nebo
y), § 17 odst. 2 písm. a), b), e) nebo f), § 17b odst. 6 písm. c).“.
§ 17i
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby
(5) (1) Správní delikty projednávají v prvním stupni Přestupky podle tohoto zákona
projednávají
a) inspektoráty Státní zemědělské a potravinářské inspekce, jde-li o správní delikty přestupky
podle § 17, § 17a, § 17b odst. 2 až 6, § 17c odst. 1 až 3, § 17d odst. 2 až 6 a § 17e,
b) krajské veterinární správy, jde-li o správní delikty přestupky podle § 17 odst. 1, § 17
odst. 2, § 17 odst. 3 písm. b), § 17 odst. 4 a 5, § 17a odst. 2 až 6 a § 17b odst. 1 až 5,
c) krajské hygienické stanice, jde-li o správní delikty přestupky podle § 17 odst. 1 písm. a) až
d), f) až v), x) a y), § 17 odst. 2, § 17b odst. 6, § 17c odst. 4 až 6 a § 17d odst. 1, 3 a 4,
d) Ministerstvo obrany, jde-li o správní delikty přestupky podle § 17, § 17a odst. 1 až 4,
§ 17a odst. 6 a § 17b odst. 2 až 6,
e) Ministerstvo vnitra, jde-li o správní delikty přestupky podle § 17, § 17a odst. 1 až 4, § 17a
odst. 6 a § 17b odst. 2 až 6.“.
(6) (2) Orgán dozoru může od uložení pokuty správního trestu upustit také v případě,
kdy došlo k nápravě protiprávního stavu v souladu s uloženým opatřením 17) nebo
bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti a nejednalo se o potravinu
škodlivou pro zdraví57) nebo o klamání spočívající v porušování některých práv duševního
vlastnictví.
________________________
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17)

§ 5 odst. 1 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
19)
Nařízení Rady (Euratom) č. 3954/87 ze dne 22. prosince 1987, kterým se stanoví nejvyšší
přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném
případu radiační mimořádné situace, ve znění nařízení Rady (Euratom) č. 2218/89.
Nařízení Rady (EHS) č. 2136/89 ze dne 21. června 1989 o stanovení společných obchodních
norem pro konzervované sardinky a obchodních názvů pro konzervované sardinky a výrobky
typu sardinek.
Nařízení Rady (EHS) č. 2219/89 ze dne 18. července 1989 o zvláštních podmínkách pro
vývoz potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace.
Nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 ze dne 10. června 1991, kterým se stanoví obecná pravidla
pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných, vinných
nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů, v platném znění.
Nařízení Komise (EHS) č. 2568/91 ze dne 11. července 1991 o charakteristikách olivového
oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy, v platném znění.
Nařízení Rady (EHS) č. 1536/92 ze dne 9. června 1992, kterým se stanoví společné obchodní
normy pro konzervované pravé a nepravé tuňáky.
Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex
Společenství, v platném znění.
Nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství
pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 2406/96 ze dne 26. listopadu 1996 o stanovení společných obchodních
norem pro některé produkty rybolovu, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových
potravinách a nových složkách potravin, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000
o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího
masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97, v platném znění. Nařízení Komise (ES)
č. 1825/2000 ze dne 25. srpna 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o označování hovězího masa
a výrobků z hovězího masa, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví
obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost
potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky
modifikovaných potravinách, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 týkající se
sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin
a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů, a kterým se mění směrnice
č. 2001/18/ES, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně
potravin, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se
stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se
stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu
určených k lidské spotřebě, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních
kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin
a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, v platném znění.
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004
o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS
a 89/109/EHS, v platném znění.
Rozhodnutí Komise 2005/1/ES ze dne 27. prosince 2004, kterým se schvalují metody třídění
jatečně upravených těl prasat v České republice, ve znění rozhodnutí 2010/793/EU, v platném
znění.
Nařízení Komise (ES) č. 37/2005 ze dne 12. ledna 2005 o sledování teplot v přepravních
prostředcích, úložných a skladovacích prostorech pro hluboce zmrazené potraviny určené
k lidské spotřebě.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005
o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného
původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích
pro potraviny, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 2074/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí
opatření pro některé výrobky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004
a pro organizaci úředních kontrol podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a kterým se mění nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES)
č. 854/2004, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 2075/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví zvláštní
předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1635/2006 ze dne 6. listopadu 2006, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 737/90 o podmínkách dovozu zemědělských produktů
pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu.
Nařízení Komise (ES) č. 1898/2006 ze dne 14. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení
původu zemědělských produktů a potravin, ve znění nařízení (ES) č. 628/2008.
Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální
limity některých kontaminujících látek v potravinách, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1882/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví metody
odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství dusičnanů v některých
potravinách.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006
o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006
o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin, v platném
znění.
Nařízení Komise (ES) č. 445/2007 ze dne 23. dubna 2007, kterým se stanovují některá
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2991/94, kterým se stanovují normy pro
roztíratelné tuky, a nařízení Rady (EHS) č. 1898/87 o ochraně označení používaných při
uvádění mléka a mléčných výrobků na trh.
Nařízení Komise (ES) č. 1216/2007 ze dne 18. října 2007, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 509/2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež
představují zaručené tradiční speciality.
Rozhodnutí Komise č. 2008/47/ES ze dne 20. prosince 2007, kterým se schvalují předvývozní
kontroly prováděné Spojenými státy americkými u podzemnice olejné a výrobků z ní
získaných s ohledem na přítomnost aflatoxinů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici,
popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení
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nařízení Rady (EHS) č. 1576/89, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 282/2008 ze dne 27. března 2008 o materiálech a předmětech
z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (ES)
č. 2023/2006.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se
stanoví celní kodex Společenství.
Nařízení Komise (ES) č. 543/2008 ze dne 16. června 2008, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso,
v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 566/2008 ze dne 18. června 2008, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o uvádění masa dvanáctiměsíčního
nebo mladšího skotu na trh.
Nařízení Komise (ES) č. 589/2008 ze dne 23. června 2008, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce,
v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 733/2008 ze dne 15. července 2008 o podmínkách dovozu
zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny
v Černobylu, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 760/2008 ze dne 31. července 2008, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o povolení používat kasein a kaseináty
při výrobě sýrů, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1249/2008 ze dne 10. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí
pravidla pro zavádění klasifikačních stupnic Společenství pro jatečně upravená těla skotu,
prasat a ovcí a pro ohlašování jejich cen.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým
se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy
a látky určené k aromatizaci potravin.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 ze dne 16. prosince 2008
o potravinářských enzymech a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení Rady (ES)
č. 1493/1999, směrnice 2000/13/ES, směrnice Rady 2001/112/ES a nařízení (ES) č. 258/97.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008
o potravinářských přídatných látkách, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008
o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem
pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91,
nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 41/2009 ze dne 20. ledna 2009 o složení a označování potravin
vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým
se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek
v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90
a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004.
Nařízení Komise (ES) č. 450/2009 ze dne 29. května 2009 o aktivních a inteligentních
materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.
Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly
dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění
rozhodnutí 2006/504/ES, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1135/2009 ze dne 25. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní
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podmínky pro dovoz určitých výrobků pocházejících nebo odesílaných z Číny a kterým se
zrušuje rozhodnutí Komise 2008/798/ES.
Nařízení Komise (ES) č. 1152/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní
podmínky dovozu některých potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace
aflatoxiny a kterým se zrušuje rozhodnutí 2006/504/ES, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1151/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní
podmínky pro dovoz slunečnicového oleje pocházejícího nebo zasílaného z Ukrajiny
vzhledem k riziku jeho kontaminace minerálním olejem a zrušuje rozhodnutí 2008/433/ES.
Nařízení Komise (ES) č. 1162/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví přechodná
opatření pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES)
č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004.
Nařízení Komise (EU) č. 115/2010 ze dne 9. února 2010, kterým se stanoví podmínky použití
aktivovaného oxidu hlinitého pro odstranění fluoridů z přírodních minerálních vod
a pramenitých vod.
Nařízení Komise (EU) č. 258/2010 ze dne 25. března 2010, kterým se ukládají zvláštní
podmínky pro dovoz guarové gumy pocházející nebo zasílané z Indie vzhledem k rizikům
kontaminace pentachlorfenolem a dioxiny a zrušuje rozhodnutí 2008/352/ES, v platném
znění.
Rozhodnutí Komise č. 2010/791/EU ze dne 20. prosince 2010, kterým se stanoví seznam
produktů uvedených v bodě III odst. 1 druhém pododstavci přílohy XII nařízení Rady (ES)
č. 1234/2007.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví
výrobků z ovoce a zeleniny.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2011 ze dne 23. srpna 2011, kterým se schvalují
předvývozní kontroly prováděné Kanadou u pšenice a pšeničné mouky, pokud jde
o přítomnost ochratoxinu A.
Nařízení Komise (EU) č. 931/2011 ze dne 19. září 2011 o požadavcích na sledovatelnost
stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 pro potraviny
živočišného původu.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011
o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise
87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES
a nařízení Komise (ES) č. 608/2004.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1333/2011 ze dne 19. prosince 2011, kterým se stanoví
obchodní normy pro banány, pravidla pro dodržování těchto obchodních norem a požadavky
na oznamování v odvětví banánů.
Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/884/EU ze dne 22. prosince 2011 o mimořádných
opatřeních týkajících se nepovolené geneticky modifikované rýže v produktech z rýže
pocházejících z Číny a o zrušení rozhodnutí 2008/289/ES.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 29/2012 ze dne 13. ledna 2012 o obchodních normách pro
olivový olej.
Nařízení Komise (EU) č. 252/2012 ze dne 21. března 2012, kterým se stanoví metody odběru
vzorků a analýzy pro úřední kontrolu obsahu dioxinů, PCB s dioxinovým efektem a PCB bez
dioxinového efektu v některých potravinách a kterým se ruší nařízení (ES) 1883/2006.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 996/2012 ze dne 26. října 2012, kterým se stanoví zvláštní
podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii
v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 284/2012.
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012
o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 208/2013 ze dne 11. března 2013 o požadavcích na
sledovatelnost u klíčků a semen určených k produkci klíčků.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013
o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES)
č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1337/2013 ze dne 13. prosince 2013, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, pokud jde
o uvádění země původu nebo místa provenience u čerstvého, chlazeného a zmrazeného
vepřového, skopového, kozího a drůbežího masa.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým
se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS)
č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007.
37)
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
57)
Čl. 14 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

Část šedesátá první
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000
Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona
č. 94/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb.,
zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 409/2006 Sb., zákona č.
35/2008 Sb., zákona č. 95/2009 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a
zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§5
Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 2f provozuje zemědělskou výrobu bez zaevidování,
b) uvede nepravdivé nebo nesprávné údaje v žádosti podle § 2f odst. 3 § 2f odst. 3 nebo 4,
c) nesplní povinnost informovat o záměru pěstovat geneticky modifikovanou odrůdu podle
§ 2i odst. 1,
d) jako osoba, která pěstuje geneticky modifikovanou odrůdu
1. nedodržuje minimální vzdálenost pěstování geneticky modifikované odrůdy podle § 2i
odst. 2 písm. a) nebo b),
2. neinformuje o zahájení pěstování geneticky modifikované odrůdy podle § 2i odst. 2
písm. c) nebo d), nebo
3. neuchovává údaje o pěstování geneticky modifikované odrůdy podle § 2i odst. 2 písm. e),
293

e) jako uživatel půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku
1. v rozporu s § 3g odst. 1 písm. a) až e) nesplní ohlašovací povinnost nebo neuvede pravdivé
nebo úplné údaje k aktualizaci evidence půdy, nebo
2. nesplní ohlašovací povinnost k obnově travního porostu podle § 3j odst. 1 písm. a),
f) jako chovatel nesplní ohlašovací povinnost podle § 3o odst. 1, nebo
g) jako osoba uvedená v § 4 odst. 3 nesdělí Ústavu údaje o ovocných sadech.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do
a) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene f) nebo g),
b) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a) nebo b),
c) 250 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene c), d) nebo e).
§ 5a
Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 2f provozuje zemědělskou výrobu bez zaevidování,
b) uvede nesprávné údaje v žádosti podle § 2f odst. 4,
c) jako zemědělský podnikatel nesplní povinnost ohlásit změny a doplnění údajů týkajících se
evidence zemědělského podnikatele podle § 2fa odst. 5,
d) nesplní povinnost informovat o záměru pěstovat geneticky modifikovanou odrůdu podle
§ 2i odst. 1,
e) jako osoba, která pěstuje geneticky modifikovanou odrůdu
1. nedodržuje minimální vzdálenost pěstování geneticky modifikované odrůdy podle § 2i
odst. 2 písm. a) nebo b),
2. neinformuje o zahájení pěstování geneticky modifikované odrůdy podle § 2i odst. 2 písm.
c) nebo d), nebo
3. neuchovává údaje o pěstování geneticky modifikované odrůdy podle § 2i odst. 2 písm. e),
f) jako uživatel půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku
1. v rozporu s § 3g odst. 1 písm. a) až e) nesplní ohlašovací povinnost nebo neuvede pravdivé
nebo úplné údaje k aktualizaci evidence půdy, nebo
2. nesplní ohlašovací povinnost k obnově travního porostu podle § 3j odst. 1 písm. a),
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g) jako chovatel nesplní ohlašovací povinnost podle § 3o odst. 1, nebo
h) jako osoba uvedená v § 4 odst. 3 nesdělí Ústavu údaje o ovocných sadech.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do
a) 10 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene g) nebo h),
b) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a), b) nebo c),
c) 250 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene d), e) nebo f).
§ 5a
Přestupek právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že
jako zemědělský podnikatel nesplní povinnost ohlásit změny a doplnění údajů týkajících
se evidence zemědělského podnikatele podle § 2fa odst. 5.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
§ 5b
Společná ustanovení ke správním deliktům k přestupkům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby nesplnění nebo porušení právní povinnosti
zabránila.
(2) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby68) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(3) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, době trvání, k jeho následkům a okolnostem, za
nichž byl správní delikt spáchán.
(4) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 4 let ode dne, kdy byl správní
delikt spáchán.
(5) (1) Správní delikty v prvním stupni projednává
a) obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o správní delikt podle § 5 odst. 1 písm. a)
a b) nebo § 5a odst. 1 písm. a) až c),
b) Fond, jde-li o správní delikt podle § 5 odst. 1 písm. c) až f) nebo § 5a odst. 1 písm. d) až g),
c) Ústav, jde-li o správní delikt podle § 5 odst. 1 písm. g) nebo § 5a odst. 1 písm. h).
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(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává
a) obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o přestupek podle § 5 odst. 1 písm. a)
a b) nebo § 5a odst. 1,
b) Fond, jde-li o přestupek podle § 5 odst. 1 písm. c) až f),
c) Ústav, jde-li o přestupek podle § 5 odst. 1 písm. g).
(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní
moci.
(7) (2) Příjem z pokut je příjmem rozpočtu orgánu, který pokutu uložil.
____________________
68)
§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

Část šedesátá druhá
Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších
zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb.,
zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 626/2004
Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006
Sb., zákona č. 224/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 104/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 160/2010
Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona
č. 37/2012 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb.,
zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015
Sb., zákona č. 148/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§6
Řízení před Českou národní bankou
(1) V řízení ve věcech upravených tímto zákonem se postupuje podle obecných
právních předpisů,7) pokud jednotlivá ustanovení tohoto zákona nebo zvláštních zákonů
nestanoví jinak. Ustanovení správního řádu o možném způsobu ukončení řízení o rozkladu7a)
se nepoužije.
(2) Před zahájením řízení o správním deliktu v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem
podle § 3 písm. a) Česká národní banka předběžně posoudí čin, který zakládá podezření, že
byl spáchán správní delikt. Dospěje-li Česká národní banka k závěru, že konkrétní skutečnosti
nasvědčují tomu, že byl spáchán správní delikt a že jej spáchala určitá osoba, zahájí řízení o
správním deliktu; od zahájení řízení však může upustit, jestliže je vzhledem k významu a míře
porušení nebo ohrožení chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobu provedení činu,
jeho následku, okolnostem, za nichž byl čin spáchán, nebo vzhledem k chování pachatele po
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spáchání činu zřejmé, že účelu, jehož by bylo možno dosáhnout provedením řízení o správním
deliktu, bylo dosaženo. Nezahájí-li Česká národní banka řízení o správním deliktu, odloží věc
usnesením, které se pouze poznamenává do spisu a neoznamuje se.
(3) (2) Proti rozhodnutí České národní banky v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem
lze podat rozklad. O rozkladu rozhoduje bankovní rada České národní banky, která též
rozhoduje o opravném prostředku proti rozhodnutí organizátora regulovaného trhu.
(4) (3) V řízení, které se dotýká osob v počtu vyšším, než je 30, lze doručovat
písemnosti veřejnou vyhláškou.
§ 7a
(1) Dohledu České národní banky nad kapitálovým trhem podléhá plnění povinností
stanovených zákonem upravujícím právní poměry obchodních společností a družstev,
zákonem upravujícím nabídky převzetí a zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu
a) při veřejném návrhu na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů podle zákona
upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev, pokud byly tyto účastnické
cenné papíry přijaty k obchodování na regulovaném trhu,
b) při nabytí nebo snížení podílu na hlasovacích právech společností, jejichž akcie jsou
kótovány,
c) v souvislosti s nabýváním vlastních akcií akciovou společností nebo jí ovládanou osobou,
d) v souvislosti s nabídkou převzetí.
(2) Při výkonu dohledu podle odstavce 1 postupuje Česká národní banka podle tohoto
zákona a je oprávněna ukládat opatření a sankce správní tresty stanovené tímto zákonem
a zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu.
(3) Česká národní banka je oprávněna i bez návrhu pozastavit výkon hlasovacích práv
osobě, která řádně a včas nesplnila povinnost oznámit podíl na hlasovacích právech nebo
neučinila nabídku převzetí, ačkoliv jí zákon takovou povinnost ukládá, až na dobu jednoho
roku ode dne, v němž rozhodnutí nabude právní moci, je-li to potřebné k ochraně zájmů
ostatních akcionářů, věřitelů nebo zaměstnanců společnosti. Opravný prostředek proti tomuto
rozhodnutí nemá odkladný účinek. Vykonatelné rozhodnutí o pozastavení výkonu hlasovacích
práv zašle Česká národní banka rovněž společnosti, v níž byl výkon hlasovacích práv povinné
osoby pozastaven, centrálnímu depozitáři a uveřejní je na svých internetových stránkách.
§8
(1) Česká národní banka je oprávněna pro účely výkonu dohledu nad kapitálovým
trhem
a) vyžadovat informace od každého, včetně auditorů,
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b) vyžadovat objasnění skutečností od každého; ustanovení zvláštního právního předpisu
upravujícího správní řízení o předvolání, předvedení a výslechu svědka platí obdobně,
c) vyžadovat předložení záznamů, zpráv nebo s nimi spojených údajů přenášených
prostřednictvím sítě elektronických komunikací9b) od osoby, která podléhá jejímu dohledu nad
kapitálovým trhem a která je oprávněně pořídila,
d) vyžadovat od právnické nebo fyzické osoby zajišťující veřejnou komunikační síť nebo
poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací poskytnutí provozních
a lokalizačních údajů podle zvláštního právního předpisu35), a to po předchozím písemném
povolení předsedy senátu vrchního soudu příslušného podle sídla České národní banky, pokud
lze důvodně předpokládat, že poskytnuté údaje mohou přispět k objasnění skutečností
důležitých pro odhalení správního deliktu přestupku na úseku podnikání nebo obchodování
na kapitálovém trhu podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, včetně jeho
pachatele, a nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak, nebo jen s vynaložením neúměrného
úsilí,
e) provést kontrolu na místě podle zvláštního zákona u osoby, která podléhá jejímu dohledu
nad kapitálovým trhem; Česká národní banka může k provedení kontroly přizvat auditora
podle zákona upravujícího činnost auditorů nebo znalce,
f) vyžadovat uveřejnění povinně uveřejňovaných informací podle zákona upravujícího
podnikání na kapitálovém trhu; tyto informace Česká národní banka zpřístupní veřejnosti,
pokud tak neučiní povinná osoba,
g) vyžádat si od emitenta investičního nástroje podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího zneužívání trhu42), aby předkládal aktualizovaný seznam zasvěcených osob
podle čl. 18 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014.
§ 9b
Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob
Přestupky
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) jako kontrolovaná osoba podle kontrolního řádu nesplní některou z povinností podle § 10
odst. 2 kontrolního řádu,
b) jako povinná osoba podle kontrolního řádu nesplní povinnost podle § 10 odst. 3
kontrolního řádu,
c) poruší povinnost podle § 8 odst. 3,
d) neposkytne informace podle § 8a, nebo
e) poruší povinnost podle § 7a odst. 1 písm. a) nebo c).
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(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c) nebo d) se uloží pokuta do 10
000 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. e) se uloží pokuta do 50 000 000 Kč.
(2) Fyzické osobě lze za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) uložit pokutu
do 5 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. e) pokutu do 25 000 000 Kč.
(3) Právnické a podnikající fyzické osobě lze za přestupek podle odstavce 1 písm.
a) až d) uložit pokutu do 10 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. e) pokutu
do 50 000 000 Kč.
§ 9c
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) jako kontrolovaná osoba podle kontrolního řádu nesplní některou z povinností podle § 10
odst. 2 kontrolního řádu,
b) jako povinná osoba podle kontrolního řádu nesplní povinnost podle § 10 odst. 3
kontrolního řádu,
c) poruší povinnost podle § 8 odst. 3,
d) neposkytne informace podle § 8a, nebo
e) poruší povinnost podle § 7a odst. 1 písm. a) nebo c).
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c) nebo d) lze uložit pokutu do 5 000
000 Kč. Za přestupek podle odstavce 1 písm. e) lze uložit pokutu do 25 000 000 Kč.
§ 9d
Společná ustanovení ke správním deliktům k přestupkům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán, a postupu právnické osoby při odstraňování následků protiprávního jednání.
(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká a přestupek fyzické osoby nelze projednat,
jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl,
nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona projednává v prvním stupni
Česká národní banka.
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(5) (2) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(6) (3) (2) Příjem z pokut uložených obchodníkům s cennými papíry je příjmem
Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, příjem z ostatních pokut je příjmem státního
rozpočtu ; na tyto příjmy se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky
veřejného rozpočtu. Pokuty uložené obchodníkům s cennými papíry vybírá a vymáhá
celní úřad.
§ 10
Řízení ve věcech opatření k nápravě
(1) Správní řízení, v němž se ukládají opatření k nápravě podle tohoto zákona, lze
zahájit do jednoho roku ode dne, kdy se Česká národní banka dozvěděla o skutečnostech
rozhodných pro jejich uložení, nejpozději však do deseti let ode dne, kdy povinnost, za niž
jsou ukládány, byla naposledy porušena.
(2) Pokud hrozí nebezpečí z prodlení nebo neodstranitelný zásah do práv jiných osob,
lze řízení, v němž Česká národní banka ukládá opatření k nápravě a sankce správní tresty
podle tohoto zákona nebo zvláštních zákonů, zahájit i doručením rozhodnutí České národní
banky o předběžném opatření.
(3) Česká národní banka je oprávněna zahájit správní řízení i doručením veřejnou
vyhláškou, pokud je splněna alespoň jedna z podmínek podle odstavce 2 a pokud se
nepodařilo rozhodnutí doručit a okolnosti dále nasvědčují tomu, že dotčená osoba se bude
vyhýbat doručení rozhodnutí, a prodlení ve vzniku právních účinků doručení by mohlo
podstatně ztížit nebo znemožnit realizaci opatření k nápravě nebo sankce správního trestu.
Rozhodnutí České národní banky je v tomto případě doručeno okamžikem vyvěšení vyhlášky
na úřední desce České národní banky.
(4) Při ukládání opatření k nápravě podle tohoto zákona vychází Česká národní banka
zejména z povahy, závažnosti, způsobu, doby trvání a následků protiprávního jednání. Při
rozhodování o výběru opatření k nápravě podle tohoto zákona je Česká národní banka
povinna přihlížet také k povaze podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, kterou vykonává
osoba, jíž se opatření k nápravě nebo sankce správní trest ukládá.
(5) Osoba oprávněná k vedení evidence investičních nástrojů je vázána rozhodnutím
České národní banky týkajícím se jí vedené evidence, jakmile jí bylo doručeno, není-li
v rozhodnutí uvedeno jinak. Organizátor regulovaného trhu je vázán rozhodnutím České
národní banky o pozastavení obchodování s cennými papíry a rozhodnutím České národní
banky o předběžném opatření, týkajícím se cenných papírů, jakmile mu bylo doručeno, není-li
v rozhodnutí uvedeno jinak.
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§ 11
Předběžné opatření
(1) Kromě případů, kdy lze uložit předběžné opatření podle obecných předpisů
o správním řízení, je Česká národní banka oprávněna při výkonu dohledu nad kapitálovým
trhem uložit předběžné opatření také tehdy, jestliže to je třeba k zajištění ochrany práv
a právem chráněných zájmů osob, které nejsou účastníky správního řízení, nebo jestliže by
byl výkon konečného rozhodnutí zmařen či vážně ohrožen. Předběžné opatření podle
odstavce 2 je Česká národní banka oprávněna uložit i v případě, že o to požádá orgán dohledu
jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru (dále jen
„členský stát“).
(2) Předběžným opatřením může Česká národní banka uložit
a) tomu, kdo vede pro osobu, vůči níž se přijímají opatření k nápravě nebo sankce přijímá
opatření k nápravě nebo správní trest, účet cenných papírů, neprovést jakoukoliv registraci
převodu cenných papírů z tohoto účtu na jakýkoliv jiný účet téže nebo jiné osoby ani
registraci smluvního zástavního práva,
b) tomu, kdo vede účet cenných papírů, aby nejednal způsobem směřujícím k převodu
cenných papírů z tohoto účtu na jakýkoliv jiný účet téže nebo jiné osoby ani registraci
smluvního zástavního práva, jde-li o účet, na který byly převedeny osobou, vůči níž se
přijímají opatření k nápravě nebo sankce, nebo jiným účastníkem řízení, cenné papíry z jejich
účtů,
c) tomu, kdo má v úschově nebo v opatrování cenné papíry osoby, vůči níž se přijímají
opatření k nápravě nebo sankce, nebo jiného účastníka řízení, aby nejednal způsobem
směřujícím k převodu těchto cenných papírů na jiného,
d) bance, pobočce zahraniční banky nebo spořitelnímu a úvěrnímu družstvu, které vedou pro
osobu, vůči níž se přijímají opatření k nápravě nebo sankce, nebo pro jiného účastníka řízení
běžný, vkladový nebo jiný účet, aby nevyplácely peněžní prostředky z tohoto účtu,
neprováděly na ně započtení a ani jinak s nimi nenakládaly,
e) bance, pobočce zahraniční banky nebo spořitelnímu a úvěrnímu družstvu, které vedou
běžný, vkladový nebo jiný účet, aby nevyplácely peněžní prostředky z tohoto účtu,
neprováděly na ně započtení a ani jinak s nimi nenakládaly, jde-li o účet, na který byly
převedeny osobou, vůči níž se přijímají opatření k nápravě nebo sankce, nebo jiným
účastníkem řízení peněžní prostředky z jejich účtů.
(3) Rozhodnutí o předběžném opatření se doručuje účastníkům tohoto řízení a osobám,
kterým se rozhodnutím o předběžném opatření ukládá povinnost podle odstavce 2 písm. a) až
e); rozklad podaný proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. Účastníkem řízení
o předběžném opatření podle odstavce 2 není osoba, které se rozhodnutím o předběžném
opatření ukládá povinnost podle odstavce 2 písm. a) až e).
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(4) Předběžné opatření zanikne uplynutím pěti dnů od jeho nařízení. Nepominou-li
důvody, pro které bylo nařízeno, podá Česká národní banka proti účastníkům návrh u soudu,
aby uložil povinnosti podle odstavce 2, které byly uvedeny v rozhodnutí o předběžném
opatření. Návrh musí být u soudu podán do pěti dnů od nařízení předběžného opatření;
v takovém případě předběžné opatření zanikne až dnem vykonatelnosti usnesení soudu,
kterým bylo o tomto návrhu rozhodnuto.
(5) Rozhodnutí o předběžném opatření musí též obsahovat poučení o tom, kdy a za
jakých podmínek předběžné opatření zaniká. Podá-li Česká národní banka u soudu návrh
podle odstavce 4 věty třetí, zašle o tom tentýž den vyrozumění dotčeným účastníkům.
(6) Stejnou povinnost, jakou lze uložit v rozhodnutí o předběžném opatření podle
tohoto zákona, může Česká národní banka při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem uložit
jako opatření k nápravě podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů uvedených
v § 3. Rozklad podaný proti rozhodnutí podle věty první nemá odkladný účinek. Česká
národní banka může v rozhodnutí uvést dobu trvání ukládané povinnosti nebo podmínku,
jejímž splněním zaniká účinnost rozhodnutí. Touto podmínkou může být doručení sdělení
České národní banky o odvolání opatření k nápravě povinné osobě.
§ 14
(1) Česká národní banka uveřejňuje na svých internetových stránkách pravomocná
nebo vykonatelná rozhodnutí, která vydala podle tohoto zákona nebo zvláštních právních
předpisů v oblasti kapitálového trhu1), a to vždy s anonymizovanými údaji třetích osob a tak,
aby nebyly zpřístupněny informace, na které se vztahuje zákon upravující ochranu
utajovaných informací.
(2) Rozhodnutí podle odstavce 1 může být uveřejněno bez uvedení identifikačních
údajů osoby, které se týká (dále jen "dotčená osoba"), jestliže by uveřejnění
a) bylo vůči dotčené osobě na základě předchozího posouzení zjevně nepřiměřené,
b) způsobilo dotčené osobě nepřiměřenou a vážnou újmu,
c) ohrozilo stabilitu finančního trhu, nebo
d) ohrozilo probíhající trestní nebo správní řízení.
(3) V případě postupu podle odstavce 2 mohou být identifikační údaje dotčené osoby
uveřejněny poté, co důvody podle odstavce 2 pominou. Není-li postup podle odstavce 2
postačující, lze uveřejnění rozhodnutí odložit až do doby, než důvody podle odstavce 2
pominou.
(4) Rozhodnutí podle odstavce 1 o uložení sankce správního trestu za správní delikt
přestupek, opatření k nápravě nebo jiného opatření musí být uveřejněno nejméně po dobu 5
let. Osobní údaje podle zákona upravujícího ochranu osobních údajů týkající se dotčené
osoby, které jsou obsažené v takovém rozhodnutí, mohou být uveřejněny nejdéle po dobu 5
let.
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(5) Je-li proti uveřejněnému rozhodnutí podána žaloba, uveřejní Česká národní banka
tuto skutečnost na svých internetových stránkách. Česká národní banka uveřejní stejným
způsobem i informaci o výsledku soudního přezkumu.
___________________
1a)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009
o ratingových agenturách.
7)
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
7a)
§ 152 odst. 5 správního řádu.
9b)
§ 2 písm. h) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.
35)
§ 97 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005
Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 94/2011 Sb. a zákona č. 273/2012 Sb.
42)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014.

Část šedesátá třetí
Zákon 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., zákona č. 147/2001 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb.,
zákona č. 473/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 552/2005
Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona
č. 624/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 189/2008 Sb.,
zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 419/2009 Sb., zákona č. 159/2010 Sb., zákona č. 365/2011
Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 48/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona
č. 137/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 80
(1) Akreditaci studijního programu uděluje Akreditační úřad na dobu 10 let; na dobu
kratší než 10 let může být akreditace studijního programu udělena nebo prodloužena, pokud
a) akreditace daného studijního programu se žadateli uděluje poprvé,
b) akreditace daného studijního programu se uděluje nebo prodlužuje zejména s ohledem na
naplnění potřeby zajistit studentům možnost dostudování, nebo
c) žadatel neposkytuje dostatečné záruky řádného zabezpečení a rozvoje studijního programu
z hlediska personálního, finančního a materiálního zabezpečení na dobu 10 let.
(2) V rozhodnutí musí být uveden typ studijního programu a standardní doba studia a
v případě bakalářského nebo magisterského studijního programu také jeho profil. V
rozhodnutí se uvede rovněž oblast vzdělávání, do níž program náleží; jde-li o kombinovaný
studijní program, uvede se v rozhodnutí vedle příslušných oblastí vzdělávání, do nichž
program náleží, rovněž jejich podíl na výuce.
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(3) Platnost akreditace lze i opakovaně prodloužit. Na řízení o prodloužení platnosti
akreditace se přiměřeně vztahuje ustanovení § 79.
(4) Během uskutečňování akreditovaného studijního programu může vysoká škola
požádat o akreditaci jeho rozšíření.
(5) Akreditace studijního programu zaniká odnětím akreditace, oznámením vysoké
školy o zrušení studijního programu nebo uplynutím doby, na kterou byla akreditace udělena.
Vysoká škola zajistí studentům možnost pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného
studijního programu na téže nebo jiné vysoké škole.
(6) Byla-li vysoké škole žádost o udělení akreditace studijního programu zamítnuta,
může vysoká škola podat novou žádost o akreditaci daného nebo obdobného studijního
programu nejdříve po uplynutí doby 2 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla
žádost zamítnuta.
(7) Byla-li vysoké škole akreditace studijního programu odňata, může vysoká škola
podat novou žádost o akreditaci daného nebo obdobného studijního programu nejdříve po
uplynutí doby 2 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla akreditace odňata.
(8) Byla-li vysoké škole uložena sankce za některý správní delikt podle § 93m odst. 1
Byl-li vysoké škole uložen správní trest za některý přestupek podle § 93n odst. 1, může
vysoká škola podat novou žádost o akreditaci studijního programu nejdříve po uplynutí doby
5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla sankce uložena.
§ 81a
(1) Institucionální akreditaci uděluje vysoké škole pro oblast nebo oblasti vzdělávání,
a v jejich rámci pro příslušný typ nebo typy studijních programů Akreditační úřad na základě
písemné žádosti vysoké školy. Byla-li vysokou školou současně s žádostí o institucionální
akreditaci podána i žádost o udělení akreditace habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování
profesorem, vede se o těchto žádostech společné řízení.
(2) Písemná žádost o institucionální akreditaci obsahuje
a) název vysoké školy,
b) označení oblasti nebo oblastí vzdělávání, ve kterých vysoká škola na základě akreditace
hodlá působit, a typu nebo typů studijních programů,
c) zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností
vysoké školy a případné dodatky k této zprávě,
d) sebehodnotící zprávu popisující a hodnotící naplnění jednotlivých požadavků vyplývajících
z příslušných standardů pro akreditace, včetně požadavků týkajících se finančního,
materiálního a dalšího zabezpečení činnosti vysoké školy a jeho rozvoje.
(3) Akreditační úřad rozhodne o žádosti o udělení akreditace do 150 dnů. Přitom
posuzuje naplnění standardů pro akreditace uvedených v § 78a odst. 2 písm. a) a přihlíží k
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naplňování systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a
vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy, a
případně k hodnocení některou z hodnotících agentur podle § 77a odst. 3; v případě uvedeném
v odstavci 1 větě druhé přihlíží také k naplnění standardů pro akreditace uvedených v § 78a
odst. 2 písm. c) a k výsledku posouzení uvedeného v § 82 odst. 4.
(4) Akreditační úřad institucionální akreditaci pro oblast nebo oblasti vzdělávání
neudělí, jestliže
a) vysoká škola nesplňuje standardy podle § 78a odst. 2 písm. a) pro institucionální akreditaci
pro danou oblast vzdělávání v daném typu studijního programu,
b) vysoká škola nemá zřízenu radu pro vnitřní hodnocení,
c) vysoká škola nemá funkční systém zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností vysoké školy a zpracovanou sebehodnotící zprávu,
d) systém zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního
hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy neskýtá
záruky, že vysoká škola ve své působnosti posoudí studijní programy navrhované k
uskutečňování na vysoké škole v rozsahu odpovídajícím požadavkům uvedeným v § 77b až
79,
e) vysoká škola neskýtá pro účely svého navrhovaného působení ve vzdělávací činnosti v
navrhované oblasti nebo oblastech vzdělávání záruky rozvoje tvůrčí činnosti vysoké školy
související s příslušnou vzdělávací činností nebo nezbytného personálního, finančního,
materiálního a dalšího zabezpečení a jeho rozvoje,
f) vysoká škola ke dni podání žádosti neuskutečňovala nejméně 2 studijní programy alespoň
po dobu 10 let, z toho nejméně 1 studijní program v navrhované oblasti vzdělávání, nebo
g) v žádosti byly uvedeny nesprávné údaje rozhodné pro akreditaci pro oblast vzdělávání a ke
dni vydání rozhodnutí nebyly tyto vady odstraněny.
(5) Je-li vedeno společné řízení i o žádosti o udělení akreditace habilitačního řízení
nebo řízení ke jmenování profesorem, vysoká škola předkládá Akreditačnímu úřadu
i náležitosti žádosti podle § 82 odst. 2. Akreditační úřad žádosti o udělení akreditace
habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem nevyhoví z důvodů uvedených
v § 82 odst. 6.
(6) Nemá-li vysoká škola institucionální akreditaci a její žádost o udělení
institucionální akreditace pro jednu nebo více oblastí vzdělávání byla zamítnuta, může podat
novou žádost o udělení institucionální akreditace nejdříve po uplynutí doby 2 let ode dne
nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla žádost zamítnuta.
(7) Žádost o institucionální akreditaci nelze podat před uplynutím doby 5 let ode dne
nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla vysoké škole
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a) odňata institucionální akreditace pro danou oblast nebo oblasti vzdělávání, nebo
b) uložena sankce za správní delikt podle § 93m odst. 1 uložen správní trest za přestupek
podle § 93n odst. 1.
(8) Požádala-li vysoká škola s institucionální akreditací o rozšíření institucionální
akreditace o další oblast nebo oblasti vzdělávání a tato žádost byla zamítnuta, může podat
novou žádost o rozšíření institucionální akreditace pro danou oblast nebo oblasti vzdělávání
nejdříve po uplynutí doby 2 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla žádost
zamítnuta.
§ 87
Působnost ministerstva
(1) Ministerstvo
a) registruje vnitřní předpisy vysokých škol,
b) vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o stavu vysokého školství a strategický záměr
ministerstva,
c) projednává a vyhodnocuje strategické záměry veřejných vysokých škol a strategické
záměry soukromých vysokých škol a každoroční plány jejich realizace,
d) rozděluje finanční prostředky ze státního rozpočtu z kapitoly školství vysokým školám
a kontroluje jejich využití,
e) kontroluje hospodaření veřejné vysoké školy; postupuje při tom podle zvláštního
předpisu,20)
f) uděluje státní souhlas podle § 39 a 39a,
g) stanoví vyhláškou
1. postup a podmínky při zveřejnění průběhu přijímacího řízení,
2. formát a strukturu datové zprávy a technické podmínky a lhůty předávání údajů podle
§ 87b odst. 4,
3. termíny, strukturu a formu předávání údajů podle písmene i) vysokými školami
ministerstvu,
4. formát a strukturu datové zprávy a technické podmínky a lhůty předávání údajů podle
§ 90b odst. 3,
h) jmenuje a odvolává další členy zkušební komise podle § 53 odst. 3,
i) sdružuje a využívá informace o uchazečích o přijetí ke studiu a o účastnících a absolventech
celoživotního vzdělávání a informace z matriky studentů v souladu se zvláštními předpisy
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a agregované údaje o zaměstnancích vysokých škol a jejich odměňování; při sdružování
a využívání informací a při provádění statistických zjišťování je oprávněno samo, případně
prostřednictvím jím pověřené osoby, využívat rodná čísla uchazečů o přijetí ke studiu
ve studijním programu, osob přijatých ke studiu ve studijním programu, studentů studujících
ve studijním programu, a osob, které přerušily nebo ukončily studium ve studijním programu,
účastníků celoživotního vzdělávání a absolventů celoživotního vzdělávání; vysoké školy jsou
povinny předávat ministerstvu tyto údaje v termínech, struktuře a formě stanovené
prováděcím právním předpisem,
j) vede
1. registr uměleckých výstupů podle § 77c,
2. veřejně přístupný registr vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů podle
§ 87a,
3. registr docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol podle § 87b,
4. registr řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace
podle § 90b,
k) v souladu s tímto zákonem řídí vysoké školy při výkonu státní správy,
l) plní úkoly nadřízeného správního orgánu vysokých škol ve správním řízení vedeném
v rámci výkonu státní správy,
m) přijímá opatření podle § 37, 38 a 43,
n) uznává zahraniční vysokoškolské vzdělání a kvalifikaci podle § 89 až 90a,
o) přiznává stipendia hrazená ze státního rozpočtu podle § 91,
p) materiálně a finančně zabezpečuje činnost Akreditačního úřadu,
q) vyslovuje souhlas nebo se vyjadřuje k záležitostem uvedeným v § 95,
r) poskytuje metodickou pomoc vysokým školám ve věcech přípravy statutů a dalších
předpisů vysokých škol a fakult, vedení evidence studentů, statistického výkaznictví,
knihovnictví, informačních systémů a zahraničních styků,
s) uděluje věcné a finanční ocenění vynikajícím studentům, absolventům studia ve studijním
programu a dalším osobám za mimořádné výsledky ve studiu a v tvůrčí činnosti,
t) poskytuje Akreditačnímu úřadu na jeho žádost ve stanovených termínech informace
potřebné k jeho činnosti,
u) informuje na základě podkladů od Akreditačního úřadu uznávací orgány o vydání
rozhodnutí o udělení akreditace studijního programu zaměřeného na přípravu k výkonu
regulovaného povolání nebo o uskutečňování studijního programu tohoto zaměření v rámci
udělené institucionální akreditace pro oblast vzdělávání, ke kterému bylo vydáno stanovisko
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podle § 78 odst. 6 a § 79 odst. 2 písm. f); daný studijní program zašle uznávacímu orgánu
zároveň se zaslanou informací,
v) poskytuje účelovou podporu z evropských fondů prostřednictvím státního rozpočtu
právnickým a fyzickým osobám jako příjemcům, nebo spolupříjemcům, které na základě
dohody uzavřené mezi těmito osobami řeší projekty zaměřené na vzdělávací činnost
realizovanou na vysokých školách na základě vyhlášené veřejné soutěže,
w) stanovuje část účelové podpory z evropských fondů, kterou je příjemce povinen
poskytnout spolupříjemci podle písmene v). Při poskytnutí účelové podpory se nepostupuje
podle zvláštního předpisu20a),
x) uděluje povolení nebo oprávnění k poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělávání
na území České republiky podle § 93a odst. 3 a 5 a § 93f a 93h a vykonává kontrolu
dodržování právních předpisů v oblasti poskytování zahraničního vysokoškolského
vzdělávání na území České republiky,
y) projednává správní delikty a ukládá za ně sankce přestupky podle tohoto zákona
a ukládá za ně správní tresty,
z) provádí vyšší ověření vysokoškolských diplomů a dodatků k vysokoškolským diplomům
vydaných vysokými školami v České republice, a to za účelem jejich použití v zahraničí,
formou ověřování podpisů a otisků razítek na uvedených listinách.
(2) Ministerstvo dále
a) umožňuje nahlížet do registru uměleckých výstupů podle § 77c
1. Akreditačnímu úřadu a při prokázání právního zájmu rektorům veřejných a státních
vysokých škol a orgánům soukromých vysokých škol plnícím funkci rektora a zaměstnancům
vysokých škol zvlášť k tomu pověřeným uvedenými orgány vysoké školy,
2. osobám, jejichž osobní údaje jsou uvedeny v registru, a to na údaje týkající se jejich osoby,
včetně záznamů vedených o nahlížení na tyto jejich osobní údaje,

b) umožňuje nahlížet do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol,
uvedeného v odstavci 1 písm. j) bodě 3 a v § 87b,
1. Akreditačnímu úřadu a při prokázání právního zájmu rektorům veřejných a státních
vysokých škol a orgánům soukromých vysokých škol plnícím funkci rektora a zaměstnancům
vysokých škol zvlášť k tomu pověřeným uvedenými orgány vysoké školy; vysoká škola
využívá informace z registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů pro účely
zjišťování skutkového stavu souvisejícího se záležitostmi týkajícími se akreditací a vzniku
nebo případného souběhu základních pracovněprávních vztahů,
2. osobám, jejichž osobní údaje jsou uvedeny v registru, a to na údaje týkající se jejich osoby,
včetně záznamů vedených o nahlížení na tyto jejich osobní údaje,
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3. statutárním orgánům poskytovatelů zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území
České republiky při prokázání právního zájmu,
c) umožňuje nahlížet do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského
vzdělání a kvalifikace, uvedeného v odstavci 1 písm. j) bodě 4 a v § 90b,
1. Akreditačnímu úřadu,
2. Ministerstvu obrany, Ministerstvu vnitra, rektorům veřejných vysokých škol
a zaměstnancům veřejných vysokých škol zvlášť k tomu pověřeným rektory veřejných
vysokých škol; uvedené orgány a veřejné vysoké školy využívají informace z registru pro
účely zjišťování skutkového stavu v jimi vedených řízeních o žádostech o uznání
zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace nebo v řízeních o žádostech o přijetí
ke studiu,
3. rektorům státních vysokých škol a orgánům soukromých vysokých škol vykonávajícím
funkci rektora a jimi pověřeným zaměstnancům, a to pro účely zjišťování skutkového stavu
v řízeních o žádostech o přijetí ke studiu,
4. těm, kteří prokáží oprávnění podle zvláštního zákona,
5. osobám, jejichž osobní údaje jsou uvedeny v registru, a to na údaje týkající se jejich osoby.
ČÁST PATNÁCTÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 93m
Správní delikty právnických osob
(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 2 odst. 3 užívá ve svém názvu označení
1. „vysoká škola“ nebo z něho odvozené tvary slov, ačkoliv není vysokou školou, nebo
2. „univerzita“ nebo z něho odvozené tvary slov, ačkoliv není vysokou školou univerzitní,
nebo
b) rozporu s tímto zákonem přiznává akademické tituly nebo koná habilitační řízení anebo
řízení ke jmenování profesorem nebo používá akademické insignie anebo koná akademické
obřady.
(2) Veřejná vysoká škola se dopustí správního deliktu tím, že neposkytuje ministerstvu
a Akreditačnímu úřadu informace podle § 21 odst. 1 písm. c).
(3) Soukromá vysoká škola se dopustí správního deliktu tím, že neposkytuje ministerstvu
a Akreditačnímu úřadu informace podle § 42 odst. 1 písm. c).
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(4) Evropská zahraniční vysoká škola se dopustí správního deliktu tím, že
a) poskytuje na území České republiky zahraniční vysokoškolské vzdělávání v zahraničním
vysokoškolském studijním programu v rozporu s § 93a odst. 2, nebo
b) nesplní některou z povinností podle § 93b odst. 2 nebo 3 anebo § 93c.
(5) Pobočka evropské zahraniční vysoké školy se dopustí správního deliktu tím, že
a) poskytuje na území České republiky zahraniční vysokoškolské vzdělávání v zahraničním
vysokoškolském studijním programu v rozporu s § 93a odst. 4, nebo
b) nesplní některou z povinností podle § 93d odst. 2 nebo 3 anebo § 93e.
(6) Mimoevropská zahraniční vysoká škola se dopustí správního deliktu tím, že
a) poskytuje na území České republiky zahraniční vysokoškolské vzdělávání v zahraničním
vysokoškolském studijním programu v rozporu s § 93a odst. 3, nebo
b) nesplní některou z povinností podle § 93g.
(7) Pobočka mimoevropské zahraniční vysoké školy se dopustí správního deliktu tím, že
a) poskytuje na území České republiky zahraniční vysokoškolské vzdělávání v zahraničním
vysokoškolském studijním programu v rozporu s § 93a odst. 5, nebo
b) nesplní některou z povinností podle § 93i.
(8) Za správní delikt podle odstavce 1, odstavce 6 písm. a) nebo odstavce 7 písm. a) se
uloží pokuta od 500 000 Kč do 2 000 000 Kč; za správní delikt podle odstavce 2 nebo 3 nebo
podle odstavce 4 písm. a) a b), odstavce 5 písm. a) a b), odstavce 6 písm. b) nebo odstavce 7
písm. b) se uloží pokuta od 100 000 Kč do 500 000 Kč.
§ 93n
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré
úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu,
zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm
nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne,
kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle § 93m projednává ministerstvo. V rozhodnutí o uložení pokuty
je možno současně stanovit přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy, je-li správní delikt

310

nedostatkem, který lze napravit; za opakované porušení téže právní povinnosti, k němuž
došlo před uplynutím lhůty stanovené pro zjednání nápravy, se další pokuta neukládá.
(5) Pokuty vybírá ministerstvo.
(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
(7) Pokuta je splatná do 30 dní ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.
(8) Pokutu nelze uložit, byla-li za totéž jednání uložena pokuta podle jiných právních
předpisů.
ČÁST PATNÁCTÁ
PŘESTUPKY
§ 93m
Přestupek fyzické osoby
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně neoprávněně užívá
vědeckou hodnost nebo titul absolventa vysoké školy.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 Kč.
§ 93n
Přestupky právnických osob
(1) Právnická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 2 odst. 3 užívá ve svém názvu označení
1. „vysoká škola“ nebo z něho odvozené tvary slov, ačkoliv není vysokou školou, nebo
2. „univerzita“ nebo z něho odvozené tvary slov, ačkoliv není vysokou školou
univerzitní, nebo
b) rozporu s tímto zákonem přiznává akademické tituly nebo koná habilitační řízení
anebo řízení ke jmenování profesorem nebo používá akademické insignie anebo koná
akademické obřady.
(2) Veřejná vysoká škola se dopustí přestupku tím, že neposkytuje ministerstvu
nebo Akreditačnímu úřadu informace podle § 21 odst. 1 písm. c).
(3) Soukromá vysoká škola se dopustí přestupku tím, že neposkytuje ministerstvu
nebo Akreditačnímu úřadu informace podle § 42 odst. 1 písm. c).
(4) Evropská zahraniční vysoká škola se dopustí přestupku tím, že
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a) poskytuje na území České republiky zahraniční vysokoškolské vzdělávání
v zahraničním vysokoškolském studijním programu v rozporu s § 93a odst. 2, nebo
b) nesplní některou z povinností podle § 93b odst. 2 nebo 3 anebo § 93c.
(5) Pobočka evropské zahraniční vysoké školy se dopustí přestupku tím, že
a) poskytuje na území České republiky zahraniční vysokoškolské vzdělávání
v zahraničním vysokoškolském studijním programu v rozporu s § 93a odst. 4, nebo
b) nesplní některou z povinností podle § 93d odst. 2 nebo 3 anebo § 93e.
(6) Mimoevropská zahraniční vysoká škola se dopustí přestupku tím, že
a) poskytuje na území České republiky zahraniční vysokoškolské vzdělávání
v zahraničním vysokoškolském studijním programu v rozporu s § 93a odst. 3, nebo
b) nesplní některou z povinností podle § 93g.
(7) Pobočka mimoevropské zahraniční vysoké školy se dopustí přestupku tím, že
a) poskytuje na území České republiky zahraniční vysokoškolské vzdělávání
v zahraničním vysokoškolském studijním programu v rozporu s § 93a odst. 5, nebo
b) nesplní některou z povinností podle § 93i.
(8) Za přestupek podle odstavce 1, odstavce 6 písm. a) nebo odstavce 7 písm. a) lze
uložit pokutu do 2 000 000 Kč; za přestupek podle odstavce 2 nebo 3 nebo podle
odstavce 4 písm. a) a b), odstavce 5 písm. a) a b), odstavce 6 písm. b) nebo odstavce 7
písm. b) lze uložit pokutu do 500 000 Kč.
§ 93o
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupek podle § 93m projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Přestupky podle § 93n projednává ministerstvo.
(2) Pokuty podle § 93m odst. 2 vybírá a vymáhá obecní úřad obce s rozšířenou
působností. Pokuty podle § 93n odst. 8 vybírá a vymáhá ministerstvo.

____________________
20)

Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění zákona č. 166/1993 Sb.

20a)

Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
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Část šedesátá čtvrtá
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných
rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd
(zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb., zákona
č. 317/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 9/2009 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 279/2013
Sb., zákona č. 263/2014 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na
přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje
a) podmínky uvádění do oběhu, skladování a používání hnojiv, pomocných půdních látek,
pomocných rostlinných přípravků a substrátů,
b) podmínky agrochemického zkoušení zemědělských půd,
c) podmínky zjišťování půdních vlastností lesních pozemků a některé podmínky používání
upravených kalů1a),
d) podmínky uvádění do oběhu, skladování a používání sedimentů,
e) působnost orgánů odborného dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto
zákonem, včetně pravomoci ukládat sankce správní tresty.
(2) Tento zákon se nevztahuje na
a) hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a substráty, které jsou určeny
výhradně pro vývoz a jsou takto zřetelně označeny,
b) hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a substráty poskytované
v množství nezbytném pro účely výzkumu, vývoje a pokusnictví.
(3) Ustanovení tohoto zákona se použijí na upravené kaly a na sedimenty jen tehdy, jeli to v nich výslovně uvedeno a v rozsahu jimi stanoveném.
(4) Na hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a substráty, které
jsou určeny k použití jako suroviny k dalšímu zpracování, se použijí ustanovení § 7, 8, 12, 13
a § 14 až 14b.
(5) Na hnojiva ES se použijí ustanovení přímo použitelného předpisu Evropské unie
o hnojivech2) a dále ustanovení tohoto zákona o skladování (§ 8), používání (§ 9), odborném
dozoru (§ 12), zvláštních opatřeních (§ 13) a přestupcích a jiných správních deliktech (§ 14 až
14b).
(6) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ústav“) vykonává
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činnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se provádí přímo
použitelný předpis Evropských společenství o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty
živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu2a).
Přestupky a jiné správní delikty
§ 14
Přestupky fyzických osob
(1) Vlastník zemědělské půdy se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 10 odst. 6
nestrpí odběr půdních vzorků pro agrochemické zkoušení zemědělských půd.
(2) Vlastník lesních pozemků, jejich nájemce nebo podnájemce se dopustí přestupku
tím, že v rozporu s § 11 odst. 3 nestrpí odběr vzorků za účelem zjišťování vlastností.
(3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
§ 14a
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Zemědělský podnikatel11) se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) používá hnojiva, pomocné látky, upravené kaly, popřípadě sedimenty v rozporu s, § 9
odst. 1 až 6,
b) v rozporu s § 9 odst. 7 a 8 nevede a po dobu 7 let neuchovává evidenci o množství, druhu
a době použití hnojiv, pomocných látek, upravených kalů a sedimentů podle jednotlivých
pozemků, plodin a let nebo neohlásí používání upravených kalů,
c) jako vlastník zemědělské půdy v rozporu s § 10 odst. 6 nestrpí odběry půdních vzorků pro
agrochemické zkoušení zemědělských půd,
d) jako vlastník lesních pozemků, jejich nájemce nebo podnájemce v rozporu s § 11 odst. 3
nestrpí odběr vzorků za účelem zjišťování vlastností, nebo
e) jako vlastník lesních pozemků nesplní zvláštní opatření uložené k odstranění zjištěných
nedostatků podle § 13.
(2) Zemědělský podnikatel11), výrobce3a), dovozce3a) nebo dodavatel se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. a) uvede do oběhu hnojivo nebo pomocnou látku, které nebyly
registrovány nebo jim nebyl udělen souhlas,
b) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. b) uvede do oběhu hnojivo nebo pomocnou látku, které
ohrožují úrodnost půdy nebo zdraví lidí nebo zvířat,
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c) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. c) uvede do oběhu hnojivo nebo pomocnou látku, které
poškozují životní prostředí,
d) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. e) uvede do oběhu hnojivo nebo pomocnou látku, které jsou
znehodnoceny,
e) v rozporu s § 3 odst. 2 písm. c) uvede do oběhu hnojivo nebo pomocnou látku, u nichž
obsah rizikových prvků, rizikových látek nebo mikrobiologických parametrů je vyšší než
stanoví vyhláška,
f) v rozporu s § 3 odst. 2 písm. d) uvede do oběhu hnojivo nebo pomocnou látku, které
neodpovídají podmínkám registrace,
g) označuje nebo balí hnojiva nebo pomocné látky v rozporu s § 7,
h) skladuje hnojiva nebo pomocné látky v rozporu s § 8 nebo prováděcím právním předpisem
vydaným k jeho provedení,
i) nesplní zvláštní opatření uložené k odstranění zjištěných nedostatků podle § 13, nebo
j) v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti hnojiv16b) nesplní některou
z povinností při
1. uvádění hnojiva na trh,
2. identifikaci, označování, balení nebo zajištění sledovatelnosti hnojiva,
3. dodržování požadavků na složení hnojiva, nebo
4. používání organických hnojiv.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b), c) nebo d),
b) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2
písm. h) nebo j) bodu 4,
c) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. e) nebo odstavce 2
písm. e), f), g), i) nebo j) bodu 2 nebo 3,
d) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. a), b), c), e) nebo j)
bodu 1.
§ 14b
Společná ustanovení ke správním deliktům k přestupkům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
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(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby17) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(5) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává
ústav.
(6) (2) Pokuty vybírá ústav. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
______________________
1)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003
o hnojivech, v platném znění.
Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména
půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství.
Směrnice Rady 91/692/EHS ze dne 23. prosince 1991, kterou se normalizují a racionalizují
zprávy o provádění některých směrnic týkajících se životního prostředí.
Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním
dusičnany ze zemědělských zdrojů.
2)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003
o hnojivech, v platném znění.
2a)
Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší
produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě,
a provádí směrnice Rady
3a)
§ 2 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
pozdějších předpisů.
11)
§ 2e odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
16b)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003
o hnojivech, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002
o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro
lidskou spotřebu.
Nařízení Komise (ES) č. 181/2006 ze dne 1. února 2006, kterým se provádí nařízení (ES)
č. 1774/2002, pokud jde o organická hnojiva a půdní přídavky s výjimkou hnoje, a o změně
uvedeného nařízení.
17)
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Část šedesátá pátá
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve
znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona
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č. 57/2001 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 407/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 223/2003 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 74/2006
Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 106/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb.,
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 50/2013
Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 135/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona
č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
HLAVA VIII
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 36
Správní delikty
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) v rozporu s § 4 vykonává činnost, k níž se vyžaduje povolení k zacházení, bez tohoto
povolení,
b) v rozporu s § 5 odst. 8 nesdělí Ministerstvu zdravotnictví změnu údajů uvedených
v seznamu,
c) v rozporu s § 8 odst. 2 vyrábí návykové látky nebo přípravky nad nejvyšší přípustný objem
stanovený v povolení k zacházení,
d) v žádosti o povolení k zacházení podané podle § 8 odst. 6 uvede nesprávné nebo neúplné
údaje,
e) v rozporu s § 8 odst. 7 nepodá Ministerstvu zdravotnictví písemnou žádost o vydání nového
povolení k zacházení nejpozději 6 týdnů přede dnem skončení platnosti stávajícího povolení
k zacházení,
f) v rozporu s § 8 odst. 8 nesdělí písemně Ministerstvu zdravotnictví změnu údajů uvedených
v žádosti o vydání povolení k zacházení,
g) nepožádá o vydání nového povolení k zacházení v případě některé ze změn údajů
uvedených v žádosti o vydání povolení k zacházení podle § 8 odst. 9,
h) v rozporu s § 8 odst. 11 neoznámí ukončení výkonu činnosti, k níž jí bylo vydáno povolení
k zacházení,
i) v rozporu s § 8 odst. 13 nevrátí Ministerstvu zdravotnictví neplatné povolení k zacházení
do 14 dnů ode dne nabytí právní moci nového povolení k zacházení,
317

j) v rozporu s § 9 odst. 9 neoznámí písemně Ministerstvu zdravotnictví ustanovení zástupce
odpovědné osoby nebo ukončení jeho funkce,
k) v rozporu s § 9 odst. 10 neustanoví novou odpovědnou osobu ve stanovené lhůtě nebo
nepožádá Ministerstvo zdravotnictví o změnu povolení k zacházení,
l) v rozporu s § 10 skladuje návykové látky a přípravky, jakož i zařízení k jejich výrobě nebo
pěstování,
m) v rozporu s § 11 dopravuje návykové látky uvedené v přílohách č. 1, 2, 3 nebo 5 nařízení
vlády o seznamu návykových látek a přípravků je obsahujících,
n) v rozporu s § 12 předá nebo prodá návykové látky a přípravky nebo jiná práva spojená
s návykovými látkami a přípravky,
o) jako osoba uvedená v § 5 odst. 2 písm. a) nebo b) neodevzdá znehodnocené tiskopisy
receptů nebo žádanek s modrým pruhem obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle
§ 13 odst. 6,
p) jako osoba, která přestala splňovat podmínky stanovené v § 5 odst. 2 písm. a) nebo b),
neodevzdá nepoužité nebo znehodnocené tiskopisy receptů nebo žádanek s modrým pruhem
do 5 dnů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle § 13 odst. 7,
q) v rozporu s § 14 odst. 1 neprovede zneškodnění nepoužitelných návykových látek
a přípravků nebo odpadů je obsahujících,
r) v rozporu s § 15 písm. a) umísťuje návykové látky a přípravky v celních skladech, nebo ve
svobodných pásmech,
s) poruší některý ze zákazů podle § 15 písm. b),
t) v rozporu s § 20 odst. 1 vyveze návykové látky nebo přípravky bez vývozního povolení,
kromě pěstování konopí pro léčebné použití, ke kterému má udělenu licenci
u) v rozporu s § 21 odst. 1 doveze návykové látky nebo přípravky bez dovozního povolení,
v) v žádosti o vývozní nebo dovozní povolení podané podle § 22 odst. 2 uvede nesprávné
nebo neúplné údaje,
w) nevrátí Ministerstvu zdravotnictví vývozní nebo dovozní povolení podle § 22 odst. 3,
x) poruší zákaz pěstovat druhy nebo odrůdy rostliny konopí (rod Cannabis), které mohou
obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, podle § 24 odst. 1 písm. a),
nebo
y) poruší zákaz pěstovat odrůdy máku setého, které mohou v sušině z tobolek obsahovat víc
než 0,8 % morfinu, podle § 24 odst. 1 písm. c).
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
dále tím, že
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a) jako osoba pěstující mák setý nebo osoba zpracovávající nebo skladující makovinu
neoznámí neprodleně Policii České republiky okolnosti podle § 24 odst. 2,
b) v rozporu s § 24 odst. 3 zneškodní nebo zapracuje makovinu máku setého vyprodukovanou
na území České republiky,
c) v rozporu s § 25 odst. 1 doveze nebo vyveze makovinu bez dovozního nebo vývozního
povolení,
d) v žádosti o povolení k vývozu makoviny nebo povolení k dovozu makoviny podle § 25
odst. 1 uvede nesprávné nebo neúplné údaje,
e) jako osoba, která je oprávněna zacházet s návykovými látkami a přípravky na základě
povolení k zacházení, nesplní některou z ohlašovacích povinností podle § 26 odst. 1 nebo 3,
nebo v hlášení uvede nesprávné nebo neúplné údaje,
f) jako osoba, u které se pro její činnost nevyžaduje vydání povolení k zacházení
s návykovými látkami a přípravky podle § 5 odst. 7, nesplní některou z ohlašovacích
povinností podle § 26 odst. 2,
g) v rozporu s § 30 nepředá Ministerstvu zdravotnictví do patnáctého dne prvního měsíce
následujícího kalendářního čtvrtletí čtvrtletní hlášení o vývozu nebo dovozu makoviny
v uplynulém čtvrtletí, nebo v hlášení uvede nesprávné nebo neúplné údaje,
h) nesplní některou z povinností podle § 32 odst. 1 nebo § 33 odst. 1,
i) nesplní kontrolní nebo oznamovací povinnost podle § 35, nebo
j) nepoužívá názvy návykových látek a přípravků podle § 42.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která poskytuje lékárenské zdravotní
služby, se dopustí správního deliktu přestupku dále tím, že
a) v rozporu s § 27 odst. 1 nepředá Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv do konce února roční
hlášení za uplynulý kalendářní rok o stavu a pohybu zásob návykových látek uvedených
v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády o seznamu návykových látek, včetně přípravků je
obsahujících, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 nařízení vlády o seznamu
návykových látek,
b) v rozporu s § 27 odst. 1 uvede v ročním hlášení o stavu a pohybu zásob návykových látek
uvedených v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády o seznamu návykových látek, včetně přípravků
je obsahujících, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 nařízení vlády o seznamu
návykových látek, za uplynulý kalendářní rok nesprávné nebo neúplné údaje, nebo
c) v rozporu s § 27 odst. 2 při ukončení činnosti lékárny nepředá Státnímu ústavu pro kontrolu
léčiv mimořádné hlášení o stavu a pohybu zásob návykových látek uvedených v příloze č. 1
nebo 5 nařízení vlády o seznamu návykových látek, včetně přípravků je obsahujících,
s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 nařízení vlády o seznamu návykových látek,
nebo v hlášení uvede nesprávné nebo neúplné údaje.
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(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která poskytuje lékárenské zdravotní
služby nebo distribuuje léčiva, se dopustí správního deliktu přestupku dále tím, že
a) v rozporu s § 27a odst. 1 nenahlásí do 10. ledna kalendářního roku Veterinárnímu ústavu
odběr přípravků obsahujících návykové látky uvedené v přílohách č. 1 a 5 nařízení vlády
o seznamu návykových látek, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 nařízení vlády
o seznamu návykových látek, veterinárními lékaři za uplynulý kalendářní rok, nebo
b) v rozporu s § 27a odst. 1 uvede v hlášení o odběru přípravků obsahujících návykové látky
uvedené v přílohách č. 1 a 5 nařízení vlády o seznamu návykových látek, s výjimkou
přípravků uvedených v příloze č. 8 nařízení vlády o seznamu návykových látek, veterinárními
lékaři za uplynulý kalendářní rok nesprávné nebo neúplné údaje.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která pěstuje mák setý nebo konopí na
celkové ploše větší než 100 m2, se dopustí správního deliktu přestupku dále tím, že
a) v rozporu s § 29 nesplní ohlašovací povinnost, nebo
b) uvede nesprávné nebo neúplné údaje v hlášeních podle § 29.
(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, které byla udělena licence k pěstování
konopí pro léčebné použití, se dopustí správního deliktu přestupku dále tím, že poruší
povinnost podle § 24a odst. 4 písm. a), b), c), d), e) nebo f) anebo podle § 24b odst. 1.
§ 37
Sankce
Správní tresty
(1) Za správní delikt přestupek podle § 36 odst. 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu
do
a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene b), c), e) až h), j) až q), u), x)
nebo y),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene d), i), t), v) nebo w),
c) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene a), r) nebo s).
(2) Za správní delikt přestupek podle § 36 odst. 2 se uloží pokuta lze uložit pokutu
do 500 000 Kč.
(3) Za správní delikt přestupek podle § 36 odst. 3 se uloží pokuta lze uložit pokutu
do
a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene a) a c),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene b).
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(4) Za správní delikt přestupek podle § 36 odst. 4 se uloží pokuta lze uložit pokutu
do
a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene a),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene b).
(5) Za správní delikt přestupek podle § 36 odst. 5 se uloží pokuta lze uložit pokutu
do
a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene b),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene a).
(6) Za správní delikt přestupek podle § 36 odst. 6 se uloží pokuta lze uložit pokutu
do 1 000 000 Kč.
§ 38
Propadnutí věci
Za správní delikt podle § 36 lze uložit propadnutí návykových látek a přípravků,
zařízení a materiálů potřebných k jejich výrobě nebo pěstování, jestliže náleží pachateli
správního deliktu a
a) byly ke spáchání správního deliktu určeny,
b) byly ke správnímu deliktu použity,
c) byly spácháním správního deliktu získány, nebo
d) byly nabyty za věc správním deliktem získanou.
§ 38a
Zabrání věci
Nebylo-li uloženo propadnutí věci uvedené v § 38, lze rozhodnout, že se taková věc
zabírá, jestliže náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat, nebo nenáleží pachateli
správního deliktu anebo mu nenáleží zcela, a vyžaduje-li to bezpečnost osob, majetku nebo
jiný obecný zájem.
§ 39
Přestupky
(1) Fyzická osoba pěstující mák setý nebo konopí na celkové ploše větší než 100 m2
se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní ohlašovací povinnosti podle § 29,
b) uvede nesprávné nebo neúplné údaje v hlášeních podle § 29.
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(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně
a) přechovává návykovou látku v malém množství pro vlastní potřebu, nebo
b) pěstuje pro vlastní potřebu v malém množství rostlinu nebo houbu obsahující
návykovou látku.
(2) (3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 100 000 Kč a za
přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do 200 000 Kč. V blokovém řízení
Příkazem na místě lze za přestupek podle odstavce 1 uložit pokutu do 5 000 Kč.
(4) Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do 15 000 Kč.
§ 40
Společná ustanovení
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže příslušný správní
orgán o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10
let ode dne, kdy byl správní delikt spáchán.
(4) (1) Správní delikty Přestupky podle § 36 odst. 1 a 2, s výjimkou správních deliktů
přestupků podle § 36 odst. 1 písm. l) a q), spáchaných ve zdravotnickém zařízení včetně
lékárny, podle § 36 odst. 1 písm. m), o), p), r), x) a y) a podle § 36 odst. 2 písm. a), b), h) a i),
v prvním stupni projednává Ministerstvo zdravotnictví.
(5) (2) Správní delikty Přestupky podle § 36 odst. 1 písm. l), o), p) a q) a podle § 36
odst. 2 písm. h) a i), spáchané ve zdravotnickém zařízení mimo lékárnu, v prvním stupni
projednává krajský úřad.
(6) (3) Správní delikty Přestupky podle § 36 odst. 1 písm. l) a q) a podle § 36 odst. 2
písm. h) a i), spáchané v lékárně, a podle § 36 odst. 3 písm. a), b) a c) a podle § 36 odst. 6
v prvním stupni projednává Státní ústav pro kontrolu léčiv.
(7) (4) Správní delikty Přestupky podle § 36 odst. 1 písm. m), r), x) a y), § 36 odst. 2
písm. a) a b) a podle § 36 odst. 5 písm. a) a b) a přestupky podle § 39 odst. 1 písm. a) a b)
v prvním stupni projednává Celní správa České republiky.
(8) (5) Správní delikty Přestupky podle § 36 odst. 4 písm. a) a b) v prvním stupni
projednává Veterinární ústav.
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(9) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby10p) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(6) Přestupky podle § 39 odst. 2 projednává obecní úřad obce s rozšířenou
působností.
(7) Přestupky podle § 39 odst. 2 může projednat příkazem na místě orgán Policie
České republiky.
(10) (6) (8) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Rozhodnutí o uložení
pokuty lze vykonat do 5 let po uplynutí lhůty určené pro jejich zaplacení.
(11) Příjem z pokut uložených Ministerstvem zdravotnictví, celními úřady, Státním
ústavem pro kontrolu léčiv, Veterinárním ústavem je příjmem státního rozpočtu. Příjem z
pokut uložených krajským úřadem je příjmem kraje.
§ 43a
Působnost orgánů státní správy
(1) Ministerstvo zdravotnictví mimo činnosti stanovené tímto zákonem dále v oblasti
návykových látek a přípravků,
a) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutí krajského úřadu a Státního ústavu pro
kontrolu léčiv v případech uvedených v § 40 odst. 5 a 6 § 40 odst. 2 a 3,
b) poskytuje Mezinárodnímu úřadu pro kontrolu omamných látek
1. čtvrtletně údaje týkající se dovozu a vývozu omamných látek,11c) psychotropních
látek11d)přílohy č. 5 nařízení vlády o seznamu návykových látek a přípravků obsahujících tyto
látky za uplynulé 3 měsíce,
2. jednou za rok do 30. června údaje týkající se produkce, výroby, pěstování, spotřeby, stavu
zásob a zadržených množství omamných látek a přípravků obsahujících tyto látky za uplynulý
kalendářní rok,11e)
3. jednou za rok do 30. června údaje týkající se výroby, stavu zásob, dovozu a vývozu
psychotropních látek a přípravků obsahujících tyto látky za uplynulý kalendářní rok,11f)
4. do 30. června odhad potřeby omamných látek,11g) psychotropních látek11h) a přípravků
obsahujících tyto látky na následující kalendářní rok a jejich doplňky11i) během kalendářního
roku,
c) spolupracuje s příslušnými orgány státu dovozce a vývozce.
____________________
1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004
o prekursorech drog, v platném znění.
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5f)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 162, 162a a 220 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 113/1997 Sb.
10n)
Čl. 2 odst. 4 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 900/92.
10o)
Článek 8 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90.
10p)
§ 2 obchodního zákoníku.
11c)
Čl. 1, 2, 13, 20 a 25 vyhlášky č. 47/1965 Sb.
11d)
Čl. 1 a 2 Úmluvy o psychotropních látkách vyhlášené pod č. 62/1989 Sb.
11e)
Čl. 1, 2, 13, 20 a 27 vyhlášky č. 47/1965 Sb.
11f)
Čl. 1, 2, 3, 12 a 16 Úmluvy o psychotropních látkách vyhlášené pod č. 62/1989 Sb.
11g)
Čl. 1, 12 a 19 vyhlášky č. 47/1965 Sb.
11h)
Rezoluce Hospodářské a sociální rady Organizace spojených národů č. 1981/7.
Implementace Úmluvy o psychotropních látkách z r. 1971.
Rezoluce Hospodářské a sociální rady Organizace spojených národů č. 1991/44.
Prevence úniku psychotropních látek seznamu III a IV Úmluvy o psychotropních látkách z r.
1971 do nezákonných kanálů při mezinárodním obchodování.
11i)
Čl. 12 odst. 4 a odst. 5 a čl. 19 odst. 3 vyhlášky č. 47/1965 Sb.
7)

Část šedesátá šestá
Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých
činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 37/2004 Sb., č. 39/2004 Sb., zákona
č. 57/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 301/2009 Sb.,
zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 341/2015 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 10b
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Cestovní agentura se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) neoznačí provozovnu nebo propagační a jiné materiály určené zákazníkovi podle § 3
odst. 3, nebo
b) nesplní některou z povinností podle § 3 odst. 4.
(2) Cestovní kancelář se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) opakovaně poruší povinnost podle § 6 odst. 6 v části věty za středníkem,
b) nevede evidenci podle § 8 odst. 3,
c) neinformuje pojišťovnu nebo banku podle § 8a odst. 1 písm. b) nebo § 8a odst. 5,
d) nepředloží ministerstvu smlouvu o pojištění záruky pro případ úpadku nebo platnou
pojistku podle § 8a odst. 2, nebo bankovní záruku podle § 8b,
e) neinformuje ministerstvo podle § 8a odst. 4,
f) uzavře smlouvu o zájezdu v rozporu s § 9 odst. 1 písm. b),
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g) neoznačí provozovnu nebo propagační a jiné materiály určené zákazníkovi podle § 9
odst. 1 písm. d),
h) před uzavřením smlouvy o zájezdu na žádost zájemce nepředloží doklad o pojištění záruky
pro případ úpadku nebo doklad o bankovní záruce podle § 9 odst. 2 písm. a),
i) nesplní povinnost podle § 9 odst. 2 písm. b),
j) neinformuje zákazníka před uzavřením smlouvy o zájezdu podle § 10, nebo
k) v rozporu s rozhodnutím o zákazu oprávnění k uzavírání smluv o zájezdu a k rozšiřování
smluv již uzavřených podle § 10a odst. 2 písm. b) smlouvy o zájezdu uzavírá nebo rozšiřuje.
(3) Cestovní kancelář usazená na území jiného státu se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že před zahájením prodeje zájezdů neinformuje ministerstvo podle § 9 odst. 3.
(4) Právnická osoba se jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu cestovní
kanceláře dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 9 odst. 4 nezajistí, aby
cestovní kancelář neporušila zákaz uzavřít smlouvu o zájezdu podle § 9 odst. 1 písm. b).
(5) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) nebo
odstavce 2 písm. a), c), e), g), h), i) nebo j) nebo odstavce 3,
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. b), d), f) nebo k)
nebo odstavce 4.
§ 10c
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu cestovní
kanceláře dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 9 odst. 4 nezajistí, aby cestovní kancelář
neporušila zákaz uzavřít smlouvu o zájezdu podle § 9 odst. 1 písm. b).
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
§ 10d
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
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(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(5) Správní delikty podle tohoto zákona projednává obecní živnostenský úřad,
s výjimkou správních deliktů podle § 10b odst. 1 písm. b), jde-li o nesplnění povinnosti podle
§ 3 odst. 4 písm. c), § 10b odst. 2 písm. c), d), e), f), § 10b odst. 2 písm. i), jde-li o nesplnění
povinnosti podle § 9 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 3 odst. 4 písm. c), § 10b odst. 3 a 4
a § 10c, které projednává ministerstvo. Obecní živnostenský úřad zašle ministerstvu stejnopis
pravomocného rozhodnutí o výši uložené pokuty.
(6) Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, z něhož je hrazena činnost orgánu, který
pokutu uložil.
§ 10d
Společné ustanovení k přestupkům
Přestupky podle tohoto zákona projednává obecní živnostenský úřad, s výjimkou
přestupků podle § 10b odst. 1 písm. b), jde-li o nesplnění povinnosti podle § 3 odst. 4
písm. c), § 10b odst. 2 písm. c), d), e), f), § 10b odst. 2 písm. i), jde-li o nesplnění
povinnosti podle § 9 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 3 odst. 4 písm. c), § 10b odst. 3 a 4
a § 10c, které projednává ministerstvo. Obecní živnostenský úřad zašle ministerstvu
stejnopis pravomocného rozhodnutí o přestupku.

Část šedesátá sedmá
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona
č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 48/2006
Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona
č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb.,
zákona č. 298/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 359/2012
Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona
č. 250/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb.
a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 53a
Státní dozor nad klasifikací těl jatečných zvířat
(1) Státní dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o potravinách
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vykonává veterinární inspektor.
(2) Státní dozor nad prováděním klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat
podle zákona o potravinách může vykonávat i osoba, která není veterinárním inspektorem
(dále jen „inspektor“).
(3) Pro inspektory platí obdobně práva a povinnosti kontrolujících stanovená
kontrolním řádem46) a v § 53 odst. 3 písm. a). Prováděcí právní předpis stanoví vzor
služebního průkazu inspektora.
(4) Inspektor může na základě písemného pověření ústředního ředitele vykonávat
státní dozor nad prováděním klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat i mimo
územní působnost krajské veterinární správy, jejímž je inspektorem. V řízení o správním
deliktu přestupku zjištěném při kontrole, při níž inspektor postupoval podle věty první,
rozhoduje jako orgán prvého stupně krajská veterinární správa, v jejímž územním obvodu
byla kontrola provedena.
HLAVA X
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 71
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní nebo poruší povinnost chovatele stanovenou v § 4, § 5 odst. 1 písm. a) až d), § 5a
odst. 1, § 6 odst. 1 až 4 a 7, § 7 nebo § 9 odst. 2 a 3,
b) nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky na zabezpečení zdravotní nezávadnosti
živočišných produktů stanovené v § 20 odst. 4, § 21 odst. 1 až 4, 7, 9, 11 a 14, § 25 odst. 1,
§ 27a odst. 1, 3 a 4 nebo § 27b odst. 1 až 8,
c) nesplní nebo poruší povinnost stanovenou k ochraně před nákazami a nemocemi
přenosnými ze zvířat na člověka v § 11 odst. 1 a 3, § 12 odst. 1, § 14 odst. 1 nebo § 16 odst. 2,
anebo povinnost chovatele stanovenou v § 5 odst. 1 písm. e) až h) nebo § 17a odst. 4,
d) nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 13 odst. 4, nesplní nebo poruší opatření
podle § 53 odst. 1, anebo poruší zákaz uvedený v § 56a odst. 4,
e) nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky na zabezpečení zdravotní nezávadnosti
živočišných produktů stanovené v § 19 odst. 1 až 5 nebo § 20 odst. 1 až 3,
f) nesplní nebo poruší veterinární podmínky obchodování se zvířaty a živočišnými produkty,
anebo veterinární podmínky dovozu a tranzitu veterinárního zboží z třetích zemí a jeho
vývozu do těchto zemí, stanovené v § 28 odst. 1 až 4, § 29 odst. 2, § 30 odst. 3, § 32 odst. 1, 4
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a 7, § 34 odst. 2, § 36 odst. 4, § 38b odst. 1 nebo § 38c odst. 1 až 4,
g) nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavek stanovený předpisem Evropské unie
o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství 21) nebo
předpisem Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat
v zájmovém chovu48),
h) nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 40 odst. 1 a § 40 odst. 3 a 4 nebo § 42 odst. 3
písm. a),
i) vykonává činnost, k níž je třeba povolení orgánu veterinární správy, schválení tímto
orgánem nebo registrace u tohoto orgánu, bez tohoto povolení, tohoto schválení nebo této
registrace, vykonává činnost bez podání oznámení nebo ověření odborné způsobilosti podle
zvláštního právního předpisu31), anebo vykonává činnost, k níž není odborně způsobilá,
j) nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky stanovené předpisy Evropské unie na úseku
veterinární péče, anebo nesplní závazné pokyny orgánu veterinární správy, nebo
k) nesplní nebo poruší povinnost vyplývající pro ni z mimořádných veterinárních opatření.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 5 000 Kč v blokovém řízení,
b) a) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b),
c) b) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) až j),
d) c) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k).
§ 72
Správní delikty Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) nesplní nebo poruší povinnost chovatele stanovenou v § 4, § 5 odst. 1 písm. a) až d) a § 5
odst. 2 a 3, § 5a odst. 1 nebo § 6 odst. 1 až 4 a 7,
b) nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky stanovené pro přepravu zvířat a péči o ně
v průběhu přepravy v § 7 nebo § 8 odst. 1, 3 a 4,
c) nesplní nebo poruší povinnost pořadatele svodu zvířat stanovenou v § 9 odst. 2 a 3,
povinnost provozovatele cirkusu nebo jiného veřejného vystoupení se zvířaty stanovenou v
§ 9 odst. 4, povinnost provozovatele shromažďovacího střediska stanovenou v § 9a odst. 1 a 2
nebo povinnost obchodníka stanovenou v § 9b odst. 1,
d) nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky na zabezpečení zdravotní nezávadnosti
živočišných produktů stanovené v § 20 odst. 4, § 21 odst. 2, 3 a 11, § 22 odst. 1 písm. d), § 24
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odst. 1, § 25 odst. 1 až 4, § 26, § 27 odst. 1, § 27a odst. 1, 3 a 4 nebo § 27b odst. 1 až 4, 6 a 7,
e) nesplní nebo poruší povinnost stanovenou k ochraně před nákazami a nemocemi
přenosnými ze zvířat na člověka v § 11 odst. 1 a 3, § 12 odst. 1, § 14 nebo § 16 odst. 2, anebo
povinnost chovatele stanovenou v § 5 odst. 1 písm. e) až h) nebo § 17a odst. 4,
f) nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky na zabezpečení zdravotní nezávadnosti
živočišných produktů stanovené v § 18 odst. 1, 2 a 4, § 21 odst. 14, § 22 odst. 1 písm. a) až c)
a e) až j) nebo § 23 odst. 1 až 3,
g) nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 39 odst. 3 a 4, § 39a odst. 2 a 3, § 40, § 41
odst. 1 až 4 nebo § 42 odst. 3 písm. a),
h) nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 13 odst. 4, nesplní nebo poruší opatření
podle § 53 odst. 1, anebo poruší zákaz uvedený v § 56a odst. 4,
i) nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky na zabezpečení zdravotní nezávadnosti
živočišných produktů stanovené v § 19 odst. 1 až 5, § 20 odst. 1 až 3 nebo § 21 odst. 1, 4, 7
a 9,
j) nesplní nebo poruší veterinární podmínky obchodování se zvířaty a živočišnými produkty,
anebo veterinární podmínky dovozu a tranzitu veterinárního zboží z třetích zemí a jeho
vývozu do těchto zemí, stanovené v § 28 odst. 1 až 4, § 29 odst. 2, § 30 odst. 3, § 32 odst. 1, 4
a 7, § 34 odst. 2, § 36 odst. 4, § 37 odst. 3, § 38b odst. 1 nebo § 38c odst. 1 až 4,
k) nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavek stanovený předpisem Evropské unie
o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství21) nebo
předpisem Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat
v zájmovém chovu48),
l) vykonává činnost, k níž je třeba povolení orgánu veterinární správy, schválení tímto
orgánem nebo registrace u tohoto orgánu, bez tohoto povolení, tohoto schválení nebo této
registrace, vykonává činnost bez podání oznámení nebo ověření odborné způsobilosti podle
zvláštního právního předpisu31), anebo vykonává činnost, k níž není odborně způsobilá,
m) nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky stanovené předpisy Evropské unie na
úseku veterinární péče, anebo nesplní závazné pokyny orgánu veterinární správy,
n) nesplní nebo poruší povinnost vyplývající pro ni z mimořádných veterinárních opatření,
o) nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 66a odst. 3 nebo § 66c odst. 4,
p) nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 66 odst. 4, § 66a odst. 1 a 2, § 66b odst. 1
nebo § 66c odst. 1 až 3, nebo
q) nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 66 odst. 1.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
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a) jako soukromý veterinární lékař nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 4a odst. 4,
§ 6 odst. 7, § 12 odst. 2, § 17a odst. 6, § 61 odst. 1, 3 a 5 nebo § 62 odst. 2,
b) jako soukromý veterinární technik nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 64 odst. 3
a 4, nebo
c) jako výrobce pasů nebo distributor pasů nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 4b
odst. 2 nebo 3.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 300 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) a o),
b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. e) až g) a p),
c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. h) až m) a q),
d) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. n),
e) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. a) až c).

Společná ustanovení o správních deliktech
§ 73
(1) Právnická osoba za správní delikt přestupek neodpovídá, jestliže prokáže, že
vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti
zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání, době trvání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt přestupek zaniká, jestliže správní
orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let
ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby10) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
§ 74
(1) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává krajská
veterinární správa, v jejímž obvodu ke spáchání správního deliktu došlo, s výjimkou
správních deliktů podle § 72 odst. 1 písm. n) až p), které v prvním stupni projednává Ústav.
Přestupky podle § 71 odst. 1 písm. g) a správní delikty podle § 72 odst. 1 písm. k) projednává
celní úřad. Přestupky lze projednat v blokovém řízení.
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(2) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní
moci.
(3) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
§ 74
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává krajská veterinární správa,
s výjimkou přestupků podle § 72 odst. 1 písm. n) až p), které projednává Ústav.
Přestupky podle § 71 odst. 1 písm. h) a i) a přestupky podle § 72 odst. 1 písm. k)
projednává celní úřad.
(2) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil.
________________________
10)

§ 2 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku.
Nařízení Komise (ES) č. 206/2009 ze dne 5. března 2009 o dovozu zásilek produktů
živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství a o změně nařízení (ES)
č. 136/2004.
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.
46)
§ 7, § 8 písm. a), c), e) a f), § 9 písm. b), § 10 odst. 2 a § 20 zákona č. 255/2012 Sb.
48)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013.
21)

Část šedesátá osmá
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla), ve znění zákona 307/1999 Sb., zákona č. 56/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007
Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 160/2013 Sb.,
zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 354/2014 Sb., zákona č. 250/2016
Sb. a zákona č. 304/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§9
Pojistné plnění
(1) Poškozený má právo uplatnit svůj nárok na plnění podle § 6 u příslušného
pojistitele nebo u Kanceláře, jedná-li se o nárok na plnění z garančního fondu podle § 24. Při
uplatnění nároku je povinen předložit společný záznam o dopravní nehodě15d), jedná-li se
o dopravní nehodu nepodléhající oznámení Policii České republiky podle zákona upravujícího
provoz na pozemních komunikacích15c).
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(2) Plnění pojistitele je splatné do 15 dnů, jakmile pojistitel skončil šetření nutné
k zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit nebo jakmile pojistitel obdržel pravomocné rozhodnutí
soudu o své povinnosti poskytnout pojistné plnění.
(3) Pojistitel je povinen provést šetření škodné události bez zbytečného odkladu.
Ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy bylo oprávněnou osobou uplatněno právo na plnění
z pojištění odpovědnosti, je pojistitel povinen
a) ukončit šetření pojistné události a sdělit poškozenému výši pojistného plnění podle
jednotlivých nároků poškozeného včetně způsobu stanovení jeho výše, jestliže nebyla
zpochybněna povinnost pojistitele plnit z pojištění odpovědnosti a nároky poškozeného byly
prokázány, nebo
b) podat poškozenému písemné vysvětlení k těm jím uplatněným nárokům, které byly
pojistitelem zamítnuty nebo u kterých bylo plnění pojistitele sníženo, anebo u kterých nebylo
možno ve stanovené lhůtě ukončit šetření.
(4) Nesplnil-li pojistitel povinnost podle odstavce 3, zvyšuje se částka pojistného
plnění, jehož se prodlení pojistitele týká, o úrok z prodlení. Sazba úroku z prodlení se stanoví
ve výši diskontní sazby stanovené Českou národní bankou, platné k prvnímu dni prodlení,
navýšené o 4 % ročně. Úroky z prodlení se stanovují vždy samostatně za každý započatý
měsíc prodlení ve výši jedné dvanáctiny sazby úroku z prodlení, přičemž sazba úroku
z prodlení se aktualizuje každý měsíc s využitím diskontní sazby České národní banky, platné
k prvnímu dni daného měsíce prodlení. Úroky z prodlení odvozené na základě diskontní
sazby se použijí, pokud není v pojistné smlouvě stanovena částka vyšší.
(5) Není-li ohroženo řízení o trestném činu podle zvláštního právního předpisu16) nebo
projednávání správního deliktu přestupku, sděluje orgán činný v trestním řízení nebo orgán
projednávající správní delikt přestupek pojistiteli nebo Kanceláři údaje o dopravní nehodě
v rozsahu podle zvláštního právního předpisu,16a) popřípadě mu umožní nahlížet do spisu
a pořizovat z něho výpisy ve věci týkající se škodné události.
(6) Šetření podle odstavce 3 nelze podmiňovat ukončením řízení podle odstavce 5,
jehož předmětem není rozhodnutí o náhradě újmy. Tím není dotčeno ustanovení odstavce 2.
Správní delikty
Přestupky
§ 16
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) poruší povinnost podle § 1 odst. 2, nebo
b) jako řidič vozidla v rozporu s § 17 odst. 1 nepředloží zelenou kartu.
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(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu od 5 000 Kč do 40 000
Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu od 1 500 Kč do 3 000 Kč. V blokovém
řízení lze za přestupek podle odstavce 1 písm. b) uložit pokutu do 1 500 Kč. V příkazním
řízení lze za přestupek podle odstavce 1 písm. a) uložit pokutu 5 000 Kč.
§ 16
Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
poruší povinnost podle § 1 odst. 2.
(2) Fyzická osoba se jako řidič vozidla dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 17
odst. 1 nepředloží zelenou kartu.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu od 5 000 Kč do 40 000 Kč a za
přestupek podle odstavce 2 pokutu od 1 500 Kč do 3 000 Kč.
(4) Příkazem na místě lze za přestupek podle odstavce 2 uložit pokutu do 1 500 Kč.
§ 16a
Správní delikty právnických osob a fyzických osob podnikajících
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím,
že poruší povinnost podle § 1 odst. 2.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta od 5 000 Kč do 40 000 Kč.
V příkazním řízení lze za tento přestupek uložit pokutu 5 000 Kč.
§ 16b
Společná ustanovení
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán. Přestupek podle § 16 odst. 1 nelze projednat, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) (1) Správní delikty podle § 16 a 16a Přestupky podle tohoto zákona v prvním
stupni projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze její
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městská část. Přestupky podle § 16 odst. 1 písm. c) § 16 odst. 2 může projednávat Policie
České republiky v blokovém řízení příkazem na místě. V případě zjištění porušení § 1 odst.
2 informuje orgán podle věty první o této skutečnosti bez zbytečného odkladu Kancelář, a to
způsobem umožňujícím dálkový přístup. V informaci uvede údaje o vozidle a jeho vlastníku.
(5) (2) Místní příslušnost správního orgánu k projednání přestupku podle § 16 se řídí
bydlištěm fyzické osoby podezřelé z jeho spáchání a místní příslušnost k projednání
správního deliktu podle § 16a se řídí sídlem podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby
podezřelé ze spáchání správního deliktu.
(2) Místní příslušnost správního orgánu k projednání přestupku fyzické osoby
podle § 16 odst. 1 se řídí bydlištěm fyzické osoby podezřelé z jeho spáchání a místní
příslušnost k projednání přestupku právnické nebo podnikající fyzické osoby podle § 16
odst. 1 se řídí sídlem právnické nebo podnikající fyzické osoby podezřelé ze spáchání
přestupku.
(6) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti právnické
osoby a ustanovení § 16 odst. 1 písm. b).
(7) (3) Pokuty vymáhá a vybírá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem
rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil. Pokuty uložené
v blokovém řízení příkazem na místě Policií České republiky jsou příjmem státního
rozpočtu; tyto pokuty na místě nezaplacené vymáhá příslušný správce daně.
____________________
16)

§ 8a trestního řádu.
§ 123 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů.
Vyhláška č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod.
16a)

Část šedesátá devátá
Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění
zákona č. 560/2004 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 161/2013 Sb. a zákona
č. 131/2015 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 10
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) poruší některý ze zákazů stanovených v § 3 odst. 4, nebo
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b) jako osoba, na jejíž činnost se vztahuje omezení za účelem snížení spotřeby ropy a ropných
produktů podle § 5 odst. 1 písm. a), b), c) nebo e), takové omezení poruší.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 100 000 Kč a za
přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 5 000 Kč. V blokovém řízení lze uložit pokutu
do 5 000 Kč.
§ 10a
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) poruší některý ze zákazů stanovených v § 3 odst. 4,
b) jako osoba, na jejíž činnost se vztahuje omezení spotřeby ropy a ropných produktů podle
§ 5 odst. 1 písm. b), c), d), e), f), g), h) nebo i), takové omezení poruší,
c) jako dovozce, zpracovatel, skladovatel, ochraňovatel, distributor ropy a ropných produktů
nebo osoba provádějící na území České republiky dobývání ložisek ropy nepředá informace
podle § 7,
d) použije nouzové zásoby ropy nebo ropných produktů v rozporu s § 6 odst. 1 nebo jejich
neoprávněné použití umožní, nebo
e) jako kontrolovaná osoba v rozporu s § 8 neodstraní ve stanoveném termínu nedostatky
zjištěné při kontrole množství a kvality nouzových zásob.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo b) spáchaný
porušením omezení podle § 5 odst. 1 písm. b), c), d) nebo g),
b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a),
c) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. d), e) nebo b)
spáchaný porušením omezení podle § 5 odst. 1 písm. e), f), h) nebo i).
§ 10b
Společná ustanovení ke správním deliktům k přestupkům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty za správní delikt se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
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(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do jednoho roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do
tří let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby11) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(5) (1) Správní delikty v prvním stupni Přestupky podle tohoto zákona projednává
a) obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o správní delikt přestupek podle § 10
odst. 1 písm. b) spáchaný porušením omezení podle § 5 odst. 1 písm. a), b) nebo c) nebo
§ 10a odst. 1 písm. b) spáchaný porušením omezení podle § 5 odst. 1 písm. b) nebo c), pokud
nebyl projednán v blokovém řízení příkazem na místě, nebo jde-li o věc postoupenou Policií
České republiky podle odstavce 7,
b) územní inspektorát Státní energetické inspekce, jde-li o správní delikt přestupek podle
§ 10 odst. 1 písm. a) nebo § 10a odst. 1 písm. a),
c) Drážní úřad, jde-li o správní delikt přestupek podle § 10a odst. 1 písm. b) spáchaný
porušením omezení podle § 5 odst. 1 písm. d),
d) Úřad pro civilní letectví, jde-li o správní delikt přestupek podle § 10 odst. 1 písm. b) nebo
§ 10a odst. 1 písm. b) spáchaný porušením omezení podle § 5 odst. 1 písm. e),
e) inspektorát České obchodní inspekce, jde-li o správní delikt přestupek podle § 10a odst. 1
písm. b) spáchaný porušením omezení podle § 5 odst. 1 písm. f), g) nebo h),
f) celní úřad, jde-li o správní delikt přestupek podle § 10a odst. 1 písm. b) spáchaný
porušením omezení podle § 5 odst. 1 písm. i),
g) Správa, jde-li o správní delikt přestupek podle § 10a odst. 1 písm. c) až e).
(6) (2) Policie České republiky projedná v blokovém řízení příkazem na místě
přestupek podle § 10 odst. 1 písm. b) spáchaný porušením omezení podle § 5 odst. 1 písm. a),
b) nebo c).
(7) (3) Pokud Policie České republiky zjistí při provádění kontroly podle § 8 odst. 5
písm. a) skutečnosti nasvědčující tomu, že došlo ke spáchání správního deliktu přestupku
podle § 10a odst. 1 písm. b) porušením omezení podle § 5 odst. 1 písm. b) nebo c), provede
potřebné úkony k dokumentaci takového jednání a věc postoupí příslušnému obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností.
(8) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jimž byla
pokuta uložena.
(9) (4) Správu pokut uložených za správní delikty přestupky podle tohoto zákona
vykonává Celní správa České republiky. Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.
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___________________
11)

§ 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Část sedmdesátá
Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 352/2001
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 546/2005 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 147/2010 Sb.,
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 253/2012 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 46/2016
Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
ČÁST JEDENÁCTÁ
RIZIKOVÝ PŘÍSPĚVEK
…
ČÁST DVANÁCTÁ
PŘESTUPEK
§ 44c
(1) Fyzická osoba, která není vojákem v činné službě, se dopustí přestupku tím,
že úmyslně na místě veřejnosti přístupném nosí neoprávněně vojenský stejnokroj, nebo
takové součásti vojenského stejnokroje, které jsou s úplným vojenským stejnokrojem
zaměnitelné.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 3 000 Kč.

ČÁST DVANÁCTÁ
ČÁST TŘINÁCTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
…

Část sedmdesátá první
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona
č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 546/2005 Sb.,
zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008
Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 147/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 122/2012 Sb.,
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zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a zákona č. 47/2016
Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 48
Základní povinnosti vojáků
(1) Voják je povinen
a) důsledně a přesně plnit úkoly, které mu ukládají právní předpisy a rozkazy nadřízených,
b) svědomitě a řádně konat službu podle svých sil, znalostí a schopností,
c) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu služby a které
v zájmu služby nelze sdělovat jiným osobám; to neplatí, pokud byl této povinnosti zproštěn
služebním orgánem,
d) ohlásit svému nadřízenému závady, nedostatky, které ohrožují nebo ztěžují výkon služby,
a hrozící škodu,
e) zvyšovat své odborné znalosti a prohlubovat svoji kvalifikaci, dbát o svoji fyzickou
zdatnost,
f) dodržovat pravidla služební zdvořilosti a chovat se i mimo službu tak, aby neohrozil
vážnost a důvěryhodnost ozbrojených sil, dodržovat při výkonu služby právní předpisy,
mezinárodní právo válečné a humanitární, mezinárodní smlouvy a rozkazy nadřízených,
g) při výkonu služby nosit předepsaný stejnokroj; výjimky stanoví služební orgán,
h) nezneužívat ve svůj prospěch nebo ve prospěch jiných osob informace získané při výkonu
služby a nepřijímat neoprávněné dary nebo jiné výhody v souvislosti s výkonem služby,
i) bezodkladně ohlásit nadřízenému zahájení trestního řízení nebo řízení o přestupku vůči
své osobě a informovat ho o průběhu a ukončení tohoto trestního těchto řízení.,
j) nejpozději po zahájení řízení o přestupku, z něhož je obviněn, bez zbytečného odkladu
oznámit správnímu orgánu příslušnému k projednání přestupku, že je vojákem.
(2) Oznámení podle odstavce 1 písm. j) voják neučiní, pokud by jím vážně narušil
důležitý zájem služby; tím není dotčena povinnost vojáka ohlásit nadřízenému zahájení
řízení o přestupku podle odstavce 1 písm. i).
(2) (3) Domnívá-li se voják, že rozkaz nadřízeného je v rozporu s právním předpisem,
je povinen nadřízeného na to upozornit; trvá-li nadřízený na splnění rozkazu, je voják povinen
jej splnit. Voják je povinen odepřít splnění rozkazu nadřízeného, spáchal-li by jeho splněním
trestný čin; tuto skutečnost ohlásí neodkladně vyššímu nadřízenému.
(3) (4) Je-li při výkonu vojenské služby neodkladně třeba zákroku k odvrácení škody
hrozící ve vojenských objektech a na vojenském materiálu, je voják povinen zakročit. Nemusí
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tak učinit, brání-li mu v tom důležitá okolnost nebo jestliže by tím vystavil vážnému ohrožení
sebe, ostatní vojáky nebo občany anebo osoby sobě blízké.
§ 51
Kázeňský přestupek
(1) Kázeňským přestupkem se rozumí zaviněné jednání, které je v rozporu s právními
předpisy nebo vojenskými řády, předpisy a rozkazy, nejde-li o jiný správní delikt nebo není-li
trestné podle trestního zákona.
(2) Jako kázeňský přestupek se vyřídí též jednání vojáka označené za přestupek ve
zvláštním právním předpise. Orgány s kázeňskou pravomocí takový přestupek projednávají
a ukládají za něj sankce správní tresty a ochranná opatření podle zvláštních právních
předpisů.15) Projednává-li orgán s kázeňskou pravomocí jako kázeňský přestupek jednání
vojáka označené ve zvláštním právním předpise jako přestupek zapisovaný do evidence
přestupků vedené Rejstříkem trestů (dále jen „evidence přestupků“), opatří si po zahájení
řízení opis z evidence přestupků týkající se obviněného vojáka.
§ 55
Za kázeňský přestupek uloží orgán s kázeňskou pravomocí kázeňský trest nejdříve 24
hodin po jeho spáchání, nejpozději však do 60 dnů ode dne, kdy se o jeho spáchání dověděl.
Je-li jednání vojáka, v němž lze spatřovat naplnění skutkové podstaty kázeňského přestupku,
předmětem šetření jiného orgánu, počíná lhůta 60 dnů pro uložení kázeňského trestu běžet
dnem, kdy se orgán s kázeňskou pravomocí dověděl o výsledku tohoto šetření; dopustil-li
se voják kázeňského přestupku v zahraničí, dnem následujícím po dni návratu vojáka
ze zahraničí. Za kázeňský přestupek lze uložit kázeňský trest do 1 roku ode dne jeho
spáchání., přičemž trestní řízení nebo řízení o přestupku anebo doba pobytu vojáka
v zahraničí se do této lhůty nezapočítává.
________________________________
15)
Například zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
15)
Například zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Část sedmdesátá druhá
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb.,
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 15/2015 Sb.
a zákona č. 47/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 7a
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
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Obecní úřady obcí s rozšířenou působností k zajišťování obrany státu
a) podílejí se, v rozsahu stanoveném krajským úřadem, na vyhodnocování objektů, které za
stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny, a navrhují způsob jejich
ochrany,
b) plánují, v rozsahu stanoveném krajským úřadem, opatření k vytvoření nezbytných
podmínek pro zajištění životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy
a zabezpečení výběrového doplnění ozbrojených sil za stavu ohrožení státu nebo mobilizace
za válečného stavu,
c) vedou evidenci o vhodných věcných prostředcích, které lze využít pro potřeby zajišťování
obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu a v nezbytném rozsahu vedou
osobní údaje o jejich vlastnících,
d) vedou evidenci nezbytných osobních údajů o fyzických osobách, které lze určit pro potřeby
zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu k pracovní
povinnosti nebo pracovní výpomoci,
e) provádějí výběr vhodných věcných prostředků a kontrolu určených věcných prostředků;
výběrem vhodných věcných prostředků mohou vydáním plné moci pověřit určené pracovníky
ústředních správních úřadů, jiných správních úřadů nebo subjektů hospodářské mobilizace,
pokud o věcné prostředky požádaly, a jejich následnou kontrolou mohou vydáním plné moci
pověřit určené pracovníky ústředních správních úřadů a jiných správních úřadů,
f) rozhodují o určení věcných prostředků pro účely zajišťování obrany státu podle druhu
a množství v souladu s požadavkem vyplývajícím ze schválených plánů obrany státu;
k tomuto účelu provádějí rozpis věcných prostředků podle druhu a množství na další obce ve
svém správním obvodu stanoveném zvláštním právním předpisem2) (dále jen "obvod"),
g) rozhodují o povolání fyzických osob, které mají trvalý pobyt v jejich obvodu, v souladu
s požadavkem vyplývajícím ze schválených plánů obrany státu, k pracovním výpomocím
a k pracovním povinnostem pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu a za
válečného stavu; koordinují jejich výběr a spolupracují s dalšími obcemi, Úřadem práce
České republiky - krajskými pobočkami a na území hlavního města Prahy s pobočkou pro
hlavní město Prahu a dalšími správními úřady,
h) podílejí se na evakuaci obyvatel a zabezpečení jejich nezbytných životních potřeb podle
rozhodnutí krajského úřadu,
i) plní úkoly spojené s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu podle rozhodnutí
ministerstva nebo krajského úřadu,
j) podílejí se na organizaci přípravy občanů k obraně státu,
k) plní další úkoly a poskytují údaje pro zajišťování obrany státu podle pokynů ministerstev,
jiných správních úřadů a orgánů kraje,
l) ukládají sankce správní tresty za nesplnění povinnosti,
m) provádějí výkon rozhodnutí za podmínek stanovených v § 69 až 72,
n) rozhodují o vyvlastnění ve zkráceném řízení za stavu ohrožení státu nebo za válečného
stavu,
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o) zpracovávají dílčí plán obrany obce s rozšířenou působností, který po projednání
v bezpečnostní radě obce s rozšířenou působností schvaluje její starosta.
ČÁST DESÁTÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY A VÝKON ROZHODNUTÍ
PŘESTUPKY A VÝKON ROZHODNUTÍ
HLAVA I
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
Přestupky
Přestupky fyzických osob
§ 64
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) neposkytne na žádost příslušných správních úřadů a orgánů územních samosprávných
celků údaje a informace v nezbytně nutném rozsahu pro potřeby přípravy a realizace opatření
v zájmu zajišťování obrany státu, nebo
b) za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu neuposlechne zákazu svolávat
shromáždění na veřejném prostranství včetně pouličních průvodů a manifestací., nebo
c) úmyslně poruší zákaz nebo omezení vstupu do objektu důležitého pro obranu státu.
§ 66
Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 64 odst. 1 písm. b) a § 64 odst. 8,
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 64 odst. 5, § 65 odst. 1 písm. a) a § 65 odst. 2 a 3,
c) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 64 odst. 1 písm. c) a § 64 odst. 3 a 7,
d) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 64 odst. 1 písm. a), § 64 odst. 2, 4 a 6 a § 65 odst. 1
písm. b) a c).
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
§ 67
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
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a) neumožní provedení činností spojených s výběrem, evidencí a určením věcných prostředků
pro potřeby zajišťování obrany státu nebo s jejich kontrolou,
b) neumožní v souvislosti s provedením činností podle písmene a) vstup pověřených
pracovníků obce s rozšířenou působností zařazených do obecního úřadu, ministerstva a jiných
správních úřadů, pokud o věcné prostředky požádali, do objektů,
c) jako vlastník věcných prostředků neumožní, aby s jí poskytnutými věcnými prostředky
bylo naloženo způsobem určeným v rozhodnutí příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou
působností,
d) neoznámí příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podstatné změny
určených věcných prostředků, které mají význam pro jejich využitelnost, bezprostředně poté,
kdy tyto změny nastaly,
e) neposkytne na žádost příslušných správních úřadů a orgánů územních samosprávných
celků údaje a informace v nezbytně nutném rozsahu pro potřeby přípravy a realizace opatření
v zájmu zajišťování obrany státu, nebo
f) poruší zákaz nebo omezení vstupu do objektu důležitého pro obranu státu, nebo
f) g) za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu neuposlechne zákazu svolávat
shromáždění na veřejném prostranství včetně pouličních průvodů a manifestací.
(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo
provozovatel objektu důležitého pro obranu státu dopustí správního deliktu přestupku tím, že
nezabezpečí provozuschopnost takového objektu pro účely zajištění obrany státu a neumožní
jeho užití k tomuto účelu.
(3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako zaměstnavatel dopustí
správního deliktu přestupku tím, že neposkytne pracovní volno zaměstnancům, kteří byli
povoláni k pracovním výpomocem nebo k plnění pracovních povinností v zájmu zajišťování
obrany státu.
(4) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako zaměstnávající, u kterého
se vykonává pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc, dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) neoznámí příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nástup povolané
fyzické osoby k plnění pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci, nebo
b) neohlásí příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v dostatečném
časovém předstihu zánik potřeby pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci.
(5) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel zdravotních
služeb dopustí správního deliktu přestupku tím, že u povolávané osoby nezajistí přednostní
provedení lékařské prohlídky k posouzení zdravotní způsobilosti k navrhované práci oproti
poskytování dalších zdravotních služeb jiným osobám.
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§ 68
Za správní delikt přestupek se uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 1 miliónu Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle § 67 odst. 1 písm. f) písm. g),
b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle § 67 odst. 1 písm. a) a c) a § 67
odst. 2,
c) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle § 67 odst. 1 písm. f) a odst. 3 až 5,
d) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle § 67 odst. 1 písm. b), d) a e).
§ 68a
Společná ustanovení ke správním deliktům
Společné ustanovení k přestupkům
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba za správní delikt neodpovídá,
jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní
povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě se
přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům
a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni řízení projednává
místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Část sedmdesátá třetí
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 501/2004
Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb.,
zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008
Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu,
vyhlášeného pod č. 9/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb.,
zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb. a zákona č. …/2016
Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 71
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Evidence
(1) Ministerstvo vede
a) evidenci žadatelů o udělení mezinárodní ochrany, a to včetně obrazových záznamů
pořízených podle § 45 odst. 6,
b) evidenci místa pobytu žadatelů o udělení mezinárodní ochrany, místa pobytu osob
požívajících doplňkové ochrany a místa pobytu azylantů,
c) evidenci cizinců, kteří podali kasační stížnost8a), osob požívajících doplňkové ochrany
a azylantů,
d) evidenci cizinců narozených na území žadatelům o udělení mezinárodní ochrany, osobám
požívajícím doplňkové ochrany nebo azylantům,
e) evidenci žadatelů o poskytnutí finančního příspěvku,
f) evidenci cizinců, o jejichž žádosti o udělení mezinárodní ochrany bylo řízení zastaveno
z důvodu nepřípustnosti žádosti o udělení mezinárodní ochrany,
g) evidenci cizinců, v jejichž případě se vede řízení o předání do příslušného státu,
h) evidenci správních deliktů přestupků projednaných podle tohoto zákona.
(2) V evidenci uvedené v odstavci 1
a) písm. a), c) a f) jsou vedeny údaje v rozsahu údajů zpracovaných v žádosti o udělení
mezinárodní ochrany a pořízených v souvislosti s jejím podáním a v rozsahu poskytnutí údajů
k podané žádosti o udělení mezinárodní ochrany,
b) písm. d) jsou vedeny údaje v rozsahu oznámení žadatele o udělení mezinárodní ochrany,
azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany podle § 88a,
c) písm. e) jsou vedeny údaje v rozsahu žádosti o poskytnutí finančního příspěvku,
d) písm. h) jsou vedeny údaje v rozsahu rozhodnutí o správním deliktu přestupku,
e) písm. g) jsou vedeny údaje v rozsahu údajů předávaných podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie20).
(3) Ministerstvo pro účely zajištění evidence ubytování a dalších služeb
poskytovaných podle tohoto zákona žadatelům o udělení mezinárodní ochrany, azylantům
a osobám požívajícím doplňkové ochrany, kteří jsou hlášeni k pobytu v azylovém zařízení,
a ubytovaným osobám, pro účely vedení soustavy souvisejících účetních záznamů a pro účely
zajištění práv a právem chráněných zájmů těchto osob vede provozní informační systém,
jehož je správcem; provozní informační systém nevyužívá vazeb na informační systémy
veřejné správy ani na jiné informační systémy podle tohoto zákona. V provozním
informačním systému jsou vedeny osobní údaje identifikující žadatele o udělení mezinárodní
ochrany, azylanty a osoby požívající doplňkové ochrany, kteří jsou hlášeni k pobytu
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v azylovém zařízení, a v něm ubytované osoby, včetně údajů citlivých, pokud je jejich
zpracování nezbytné pro plnění povinností ministerstva k ochraně zdraví těchto osob a jejich
základních práv, a dále údaje, jejichž zpracování je nezbytné pro plnění úkolů ministerstva
souvisejících s plněním povinností a oprávnění, které má vůči uvedeným osobám podle tohoto
zákona, a se zajištěním vnitřního provozu azylového zařízení, jeho organizací a financováním.
(4) Údaje evidované podle odstavce 3 se zlikvidují neprodleně po ukončení hlášení
pobytu cizince v azylovém zařízení nebo ukončení ubytování cizince v azylovém zařízení,
s výjimkou údajů, které jsou účetními záznamy podle zákona o účetnictví, údajů o jménu,
popřípadě jménech, příjmení, datu narození a evidenčním čísle cizince nezbytných pro
identifikaci účetních záznamů, údajů o zahájení a ukončení doby hlášení pobytu cizince
v azylovém zařízení nebo ubytování cizince v azylovém zařízení, údajů o finančních
prostředcích složených cizincem do úschovy v azylovém zařízení a účelu a rozsahu jejich
užívání. Údaje, které se nezlikvidují neprodleně po ukončení hlášení pobytu nebo ubytování
cizince v azylovém zařízení, se uchovávají po dobu 5 let počínajících koncem účetního
období, kterého se týkají, popřípadě plynoucích od data ukončení hlášení pobytu cizince
v azylovém zařízení nebo ukončení ubytování cizince v azylovém zařízení; po uplynutí této
doby se zlikvidují.
(5) Ministerstvo může údaje vedené v evidencích podle odstavce 1 využívat pouze
k plnění úkolů podle zákona.
(6) Údaje z evidencí podle odstavce 1 se poskytují státním orgánům na základě jejich
žádosti, pokud jsou oprávněny k jejich zpracování pro plnění svých úkolů podle zvláštních
právních předpisů, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(7) Policie vede evidenci
a) žadatelů o udělení mezinárodní ochrany v rozsahu údajů zpracovaných v žádosti o udělení
mezinárodní ochrany a pořízených v souvislosti s jejím podáním,
b) výjezdních příkazů udělených podle tohoto zákona, ve které jsou vedeny údaje v rozsahu
údajů zpracovaných ve výjezdním příkazu, číslo a série vydaného výjezdního příkazu, datum
jeho vydání a doba, na kterou byl výjezdní příkaz vydán,
c) místa pobytu žadatelů o udělení mezinárodní ochrany, místa pobytu cizinců, kteří podali
kasační stížnost, místa pobytu osob požívajících doplňkové ochrany a místa pobytu azylantů,
d) daktyloskopických otisků pořízených žadateli o udělení mezinárodní ochrany podle § 45
odst. 6, ve které jsou dále vedeny údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení, dřívějších
příjmeních, datu, místě a státu narození, pohlaví a státním občanství cizince,
e) azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany, kteří jsou držiteli průkazu o povolení
k pobytu, a to v rozsahu údajů zpracovaných v průkazu o povolení k pobytu, a to včetně údajů
biometrických, digitálního zpracování podpisu, čísla vydaného průkazu o povolení k pobytu,
datum jeho vydání a údaje o době platnosti vydaného průkazu o povolení k pobytu.
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(8) Ministerstvo vede evidenci azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany,
kterým byl vydán průkaz o povolení k pobytu. V této evidenci se vedou údaje v rozsahu údajů
zpracovaných v průkazu o povolení k pobytu, a to včetně údajů biometrických, digitálního
zpracování podpisu, čísla vydaného průkazu o povolení k pobytu, datum jeho vydaní a údaje
o době platnosti vydaného průkazu o povolení k pobytu. Údaje vedené v této evidenci
ministerstvo předá do evidence vedené policií podle odstavce 7 písm. e) neprodleně po
převzetí průkazu o povolení k pobytu azylantem nebo osobou požívající doplňkové ochrany.
(9) Zpravodajské služby České republiky a Generální inspekce bezpečnostních sborů
mohou při plnění svých úkolů podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů16) využívat
údaje vedené v evidencích podle odstavců 1 a 7 a policie za stejných podmínek údaje vedené
v evidencích podle odstavce 1, včetně údajů osobních, a to způsobem umožňujícím
nepřetržitý a dálkový přístup; údaje z evidence vedené podle odstavce 8 poskytuje
ministerstvo zpravodajským službám České republiky a Generální inspekci bezpečnostních
sborů na základě žádosti v rozsahu nezbytném ke splnění daného úkolu.
(10) Ministerstvo je správcem
a) informačního systému o azylantech žádajících o vydání cestovního dokladu azylanta
obsahujícího nosič dat s biometrickými údaji (§ 61 odst. 2 a 3), a to v rozsahu žádosti
o vydání cestovního dokladu azylanta obsahujícího nosič dat s biometrickými údaji, včetně
biometrických údajů,
b) informačního systému o azylantech, kterým byl vydán cestovní doklad podle § 61 odst. 4,
a to v rozsahu údajů žádosti o vydání dokladu,
c) informačního systému o azylantech nebo o osobách požívajících doplňkové ochrany,
kterým byl vydán cestovní průkaz totožnosti podle § 65, a to v rozsahu údajů žádosti o vydání
tohoto průkazu.
(11) Ministerstvo při výkonu působnosti podle tohoto zákona dále pro účely vydávání
průkazu o povolení k pobytu a zpracování protokolu podle § 59 odst. 5 vede provozní
informační systém o azylantech a osobách požívajících doplňkové ochrany žádajících
o vydání průkazu o povolení k pobytu, prodloužení platnosti průkazu o povolení k pobytu,
vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz ztracený, zničený, odcizený anebo
poškozený nebo náhradou za průkaz o povolení k pobytu, jehož nosič dat s biometrickými
údaji je nefunkční, a to v rozsahu žádosti podané azylantem nebo osobou požívající
doplňkové ochrany. Správcem provozního informačního systému podle věty první je
ministerstvo. V provozním informačním systému jsou vedeny rovněž biometrické údaje, které
byly pořízeny za účelem vydání průkazu o povolení k pobytu, a digitální zpracování podpisu
azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany.
(12) Údaje vedené v informačním systému podle odstavce 11 se po převzetí průkazu
o povolení k pobytu azylantem nebo osobou požívající doplňkové ochrany předávají
do evidence podle odstavce 7 písm. e).

346

(13) Pokud si azylant nebo osoba požívající doplňkové ochrany nepřevezme průkaz
o povolení k pobytu, údaje vedené o tomto subjektu údajů v provozním informačním systému
podle odstavce 11, a to včetně údajů biometrických, se zlikvidují po uplynutí 60 dnů ode dne
dodání vyrobeného průkazu o povolení k pobytu ministerstvu.
(14) Údaje v evidencích a informačních systémech podle tohoto zákona mohou být
uchovávány v listinné nebo elektronické podobě a ve stejné podobě i předávány, s výjimkou
údajů biometrických, které jsou zpracovávány vždy v elektronické podobě.
(15) Údaje vedené v evidencích a informačních systémech podle odstavců 7 a 10
písm. a) se zlikvidují 20 let po ukončení pobytu osoby na území; dobou ukončení pobytu na
území se pro tyto účely rozumí kalendářní rok, ve kterém byl pobyt osoby na území ukončen.
Biometrické údaje se zlikvidují neprodleně po skončení platnosti cestovního dokladu nebo po
skončení platnosti průkazu o povolení k pobytu.
(16) Údaje vedené v informačních systémech podle odstavce 10 písm. b) a c) se
zlikvidují 15 let po skončení platnosti cestovního dokladu azylanta nebo skončení platnosti
cestovního průkazu totožnosti azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany.
Správní delikty
Přestupky
§ 93
Přestupky
Přestupky fyzických osob
…
§ 93a
Správní delikt právnické a podnikající fyzické osoby
Přestupek právnické a podnikající fyzické osoby
(1) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
v rozporu s § 56b neumožní ministerstvu činit nezbytné úkony v souvislosti s řízením
o udělení mezinárodní ochrany.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
10 000 Kč.
§ 93b
Společná ustanovení ke správním deliktům
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(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(5) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává ministerstvo.
§ 93b
Společné ustanovení k přestupkům
Přestupky podle tohoto zákona projednává ministerstvo.
_________________
8a)

Díl 1 hlavy III části třetí zákona č. 150/2002 Sb.
Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění zákona č. 274/2008 Sb.
20)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým
se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o
mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní
příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění).
Nařízení Komise (ES) č. 1560/2003 ze dne 2. září 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Rady (ES) č. 343/2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení státu
příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z
členských států ve znění Prováděcího Nařízení Komise (EU) č. 118/2014 ze dne 30. ledna
2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1560/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k
nařízení Rady (ES) č. 343/2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení státu
příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z
členských států.
16)

Část sedmdesátá čtvrtá
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb.,
zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004
Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb.,
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zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008
Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu,
vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb.,
zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011
Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona
č. 103/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákonného opatření Senátu
č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb.,
zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 191/2016 Sb. a zákona č. …/2016
Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
HLAVA XIV
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 156
Přestupky
Přestupky fyzických osob
…
§ 157
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Letecký dopravce se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) poruší zákaz dopravy cizince na území podle § 104 odst. 1, nebo
b) nedopraví cizince do zahraničí v případě uvedeném v § 104 odst. 4.
(2) Provozovatel vodní dopravy nebo provozovatel na pravidelných autobusových
linkách se dopustí správního deliktu přestupku tím, že poruší zákaz dopravy cizince na
území podle § 104 odst. 2.
(3) Dopravce uvedený v přímo použitelném právním předpisu Evropských
společenství 15a), jímž se stanoví pravidla, kterými se řídí opatření na ochranu hranic ve vztahu
k osobám překračujícím hranice členských států Evropské unie, se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že v rozporu s § 104 odst. 3 nezajistí dopravu do zahraničí cizince, kterému
mu byl odepřen vstup na území.
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(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako ubytovatel dopustí správního
deliktu přestupku tím, že
a) nesplní některou z povinností podle § 100,
b) vede nebo uchovává domovní knihu v rozporu s § 101, nebo
c) nesplní povinnost podle § 102 odst. 4.
(5) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že jako zaměstnavatel, který zajišťuje nebo zprostředkovává ubytování
cizinci, kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání
nebo krátkodobé vízum za tímto účelem,
a) v rozporu s § 107 odst. 10 písm. a) nezajistí, aby ubytování splňovalo podmínky podle
§ 100 písm. d) nebo aby výše úplaty za ubytování nebyla nadměrná ve srovnání s dohodnutou
výší mzdy, platu nebo odměny cizince a s úrovní ubytování, nebo provede pro účely úhrady
úplaty za ubytování cizincem srážky z příjmu tohoto cizince podle § 146 písm. b) zákoníku
práce, nebo
b) v rozporu s § 107 odst. 10 písm. b) nezajistí cizinci vystavení dokladu o zajištění
ubytování.
(6) Vysoká škola nebo vyšší odborná škola se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že nesplní povinnost podle § 107 odst. 5.
(7) Výzkumná organizace, která s cizincem uzavřela dohodu o hostování, se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že nesplní povinnost podle § 107 odst. 6.
(8) Za správní delikt přestupek se uloží pokuta lze uložit pokutu
a) od 100 000 Kč do 500 000 Kč za každého cizince, jde-li o správní delikt přestupek podle
odstavce 1 nebo 2 a cizinec byl dopraven z území státu, který není smluvním státem, anebo
jde-li o správní delikt podle odstavce 3,
b) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 4, odstavce 5 písm. a) nebo
odstavce 6 nebo 7,
c) do 5 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 5 písm. b).
(9) Správní delikt podle odstavce 4 lze projednat v blokovém řízení uložením pokuty
do 5 000 Kč.
(9) Za přestupek podle odstavce 4 lze příkazem na místě uložit pokutu do 5 000
Kč.
(10) Na blokové řízení se použijí obdobně ustanovení zvláštního právního předpisu
upravujícího blokové řízení za přestupek.

350

§ 157a
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do 1 roku, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy
byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby21a) nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(5) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni řízení projednávají orgány
policie uvedené v § 161 odst. 1 nebo ministerstvo. Je-li správní delikt spáchán porušením
povinnosti, jejíž dodržování podléhá dozoru policie, projedná jej orgán policie, je-li správní
delikt spáchán porušením povinnosti, jejíž dodržování podléhá dozoru ministerstva, projedná
jej ministerstvo. Je-li k projednání správního deliktu příslušných více správních orgánů,
projedná jej ten z nich, který nejdříve zahájí správní řízení nebo zjistí porušení povinnosti.
§ 157a
Společné ustanovení k přestupkům
Přestupky podle tohoto zákona projednávají orgány policie uvedené v § 161
odst. 1 nebo ministerstvo. Je-li přestupek spáchán porušením povinnosti, jejíž
dodržování podléhá dozoru policie, projedná jej orgán policie, je-li přestupek spáchán
porušením povinnosti, jejíž dodržování podléhá dozoru ministerstva, projedná jej
ministerstvo.
§ 158
(1) Policie při výkonu působnosti podle tohoto zákona provozuje informační systém
cizinců, jehož je správcem a který obsahuje jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně
dřívějších jmen a příjmení, den, měsíc a rok narození, pohlaví a státní příslušnost cizince, jeho
rodné číslo, nebo jiný identifikační údaj sdělený tímto cizincem, obrazový záznam, například
fotografii, cizince a, jeho daktyloskopické otisky a údaje o tělesných znacích cizince. Dále se
v informačním systému cizinců o cizinci vedou
a) údaje v rozsahu
1. žádosti o udělení víza (§ 54), povolení k dlouhodobému pobytu (§ 42
odst. 6, § 42g odst. 12, § 42i odst. 11), povolení k trvalému pobytu (§ 70 odst. 1),
přiznání právního postavení rezidenta na území (§ 83 odst. 5),
2. žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové karty rodinného
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příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k pobytu pro cizince nebo průkazu
o povolení k trvalému pobytu (§ 87x),
3. žádosti o vydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti a cestovního dokladu
podle § 108 odst. 1 písm. f) (§ 111 odst. 1),
4. výjezdního příkazu (§ 50 odst. 6), hraniční průvodky (§ 14), tiskopisu pozvání (§ 180
odst. 2) a přihlašovacího tiskopisu (§ 97),
b) údaje o
1. dni, měsíci a roku vydání víza nebo dokladu podle tohoto zákona, jeho číslu, druhu
a době platnosti,
2. dni, měsíci a roku ověření pozvání nebo jeho odepření, zvoucí osobě v rozsahu tiskopisu
pozvání, jménu, příjmení, dni, měsíci a roku narození a státní příslušnosti zvaného
cizince, o skutečnostech, které byly důvodem pro odepření ověření pozvání a o porušení
závazku přijatého v pozvání, a údaje o orgánu, který ve věci jednal,
3. dni, měsíci a roku, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání
dokladu podle tohoto zákona a o důvodu zamítnutí,
4. dni, měsíci a roku vydání výjezdního příkazu, jeho číslu a o době jeho platnosti,
5. zrušení, zániku nebo skončení platnosti víza nebo dokladu vydaného podle tohoto
zákona, včetně uvedení jeho druhu a čísla, a důvodu zrušení, zániku nebo skončení
platnosti,
6. hodině, dni, měsíci, roku a místu překročení státních hranic a o odepření vstupu nebo
odepření vycestování,
7. důvodu zařazení do evidence nežádoucích osob s uvedením doby platnosti omezení
vstupu na území,
8. důvodu povolení vstupu na území podle § 122 odst. 1 nebo 2,
9. zařazení do informačního systému smluvních států jiným smluvním státem s uvedením
doby platnosti omezení vstupu na území smluvních států a o orgánu jiného státu, který
cizince do systému zařadil,
10. dni, měsíci a roku, kdy bylo vydáno rozhodnutí o správním nebo soudním vyhoštění,
a kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci, a o důvodu pro jeho vydání,
11. dni, měsíci a roku překročení státních hranic při průvozu přes území a o orgánu, který
o průvoz požádal, a orgánu, který provedení průvozu umožnil,
12. dni, měsíci a roku nabytí právní moci rozhodnutí o správním deliktu přestupku podle
tohoto zákona, označení správního deliktu přestupku podle zákonného ustanovení a jeho
subjektu a o skutkových okolnostech případu podle výroku rozhodnutí, způsobu vyřízení
a údaje vztahující se k vybírání a vymáhání uložené pokuty; ve stejném rozsahu vede
policie údaje o správním deliktu přestupku fyzické, podnikající fyzické nebo právnické
osoby podle tohoto zákona,
13. druhu, číslu a době platnosti ztraceného nebo odcizeného dokladu a o datu ohlášení
ztráty nebo odcizení dokladu,
14. druhu a číslu dokladu, který byl orgánem vydávajícího státu prohlášen za neplatný,
včetně důvodu neplatnosti,
15. zákazu pobytu46), místu zákazu pobytu a době jeho trvání,
16. zaměstnavateli, pracovním zařazení a místě výkonu práce držitele zaměstnanecké karty
nebo modré karty,
17. obchodní korporaci nebo odštěpném závodu, do nichž byl držitel karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného
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zaměstnance jiného členského státu Evropské unie převeden, pracovním zařazení na
pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty a místě výkonu práce držitele
karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie,
c) údaje
1. umožňující určit orgán, který rozhodoval ve věci, o které se vedou údaje podle
písmene b),
2. umožňující určit spis vedený k cizinci a založený ve věci, o které se vedou údaje podle
písmene b),
3. vztahující se k průběhu řízení ve věci, o které se vedou údaje podle písmene b),
a výkonu rozhodnutí podle tohoto zákona,
d) údaje o
1. omezení svéprávnosti, kterými jsou den nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení
svéprávnosti, číslo jednací rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti a označení soudu,
který rozhodl o omezení svéprávnosti, fotokopie rozhodnutí soudu o omezení
svéprávnosti a den, kdy došlo k ukončení omezení svéprávnosti,
2. rodinném stavu, datu a místu uzavření manželství, datu nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datu nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o neexistenci manželství, datu zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datu
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a dni,
který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den
smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datu
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
3. datu a místu vzniku partnerství, datu nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti
nebo o neexistenci partnerství, datu zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo
datu nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého
a dni, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako
den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datu
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
4. dni, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení za nezvěstného,
5. datu, místu a okrese úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území, o státu, ve kterém k úmrtí došlo,
popřípadě datu úmrtí,
6. dni, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
jde-li o cizince s povoleným trvalým pobytem na území, s povoleným přechodným pobytem
na území na dobu delší než 90 dnů, o občana Evropské unie, který na území hodlá přechodně
pobývat po dobu delší než 3 měsíce, a o cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana
nebo dočasná ochrana,
e) údaje o
1. stupni osvojení,
2. původním a novém jménu, popřípadě jménech, a příjmení osvojence,
3. původním a novém rodném čísle osvojence,
4. datu a místu narození,
5. rodných číslech osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje
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o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6. rodných číslech otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich jménu,
popřípadě jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se nevedou, pokud se jedná
o osvojence narozeného ženě s trvalým pobytem na území, která jej porodila a písemně
požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,
7. datu nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení,
jde-li o cizince s povoleným trvalým pobytem na území, s povoleným přechodným pobytem
na území na dobu delší než 90 dnů, o občana Evropské unie, který na území hodlá přechodně
pobývat po dobu delší než 3 měsíce, a o cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana
nebo dočasná ochrana,
f) údaje o jménu, popřípadě jménech, a příjmení
1. zletilého cizince, který je nezaopatřeným dítětem cizince,
2. nezletilého cizince, který byl cizinci s oprávněním k pobytu na území nebo jeho manželu
rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl
cizincem s oprávněním k pobytu na území nebo jeho manželem osvojen anebo jehož
poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec,
3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe
nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo
dítětem s oprávněním k pobytu na území,
4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii
nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
5. rodiče nezletilého cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná
ochrana, a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kterému nebylo přiděleno rodné číslo, jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození,
g) údaj o tom, že cizinec je zapsán do dodatku stálého seznamu voličů pro volby
do zastupitelstev obcí, nebo údaj o tom, že cizinec je zapsán do seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu,
h) biometrické údaje zpracované v nosiči dat průkazu o povolení k pobytu,
i) záznam o poskytnutí údajů.
(2) Informační systém cizinců podle odstavce 1 obsahuje rovněž údaje o cizincích,
kteří požádali Českou republiku o udělení mezinárodní ochrany nebo dočasné ochrany nebo
kterým byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná, a to v rozsahu údajů
uvedených v odstavci 8; tyto údaje poskytuje do informačního systému cizinců ministerstvo
a policie.
(3) Na žádost cizince lze v informačním systému cizinců podle odstavce 1 vést údaj
o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle tohoto zákona nebo zvláštního
právního předpisu. Adresu podle věty první, její změnu, nebo zrušení, může cizinec ohlásit
policii nebo ministerstvu.
(4) Policie je oprávněna provozovat další informační systém, pokud je jeho
provozování nezbytnou podmínkou plnění úkolu podle tohoto zákona. V tomto informačním
systému mohou být obsaženy toliko údaje získané při plnění tohoto úkolu.
(5) Údaje vedené v informačních systémech podle odstavce 4 mohou být obsaženy
i v informačním systému cizinců podle odstavce 1, pokud mají vztah k cizinci, který
je v tomto informačním systému evidován.
(6)

Údaj

z

informačního

systému
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vedeného

podle

tohoto

zákona

lze

sdružovat s údajem obsaženým v jiném informačním systému vedeném podle zvláštního
právního předpisu, pokud je to nezbytné pro plnění úkolu uloženého tímto zákonem.
(7) Ministerstvo je oprávněno v rámci své působnosti stanovené tímto zákonem
vkládat do informačního systému cizinců podle odstavce 1 údaje získané v rámci plnění úkolů
ministerstva a údaje z informačních systémů podle odstavců 1 a 4 využívat pro svou činnost;
za údaje vložené do informačního systému cizinců ministerstvem podle odstavce 1 odpovídá
ministerstvo.
(8) Z informačního systému cizinců podle odstavce 1 se poskytují tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se narodil na území, místo a okres
narození,
e) rodné číslo,
f) obrazový záznam, například fotografie cizince,
g) státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
h) druh a adresa místa pobytu na území, popřípadě adresa, na kterou mají být doručovány
písemnosti podle jiného právního předpisu,
i) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
j) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území,
k) omezení svéprávnosti,
l) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není cizinci umožněn vstup na území,
m) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den,
který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
n) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti
nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo
datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a
den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den
smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
o) jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, popřípadě státní příslušnost manžela
nebo partnera a jeho rodné číslo; je-li manžel nebo partner cizinec, který nemá přiděleno
rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
p) jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, popřípadě státní příslušnost dítěte,
pokud je cizincem, a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno,
jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
q) jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, popřípadě státní příslušnost otce,
matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich rodné
číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo,
jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
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r) o osvojenci, pokud je cizincem:
1. stupeň osvojení,
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence,
3. původní a nové rodné číslo osvojence,
4. datum a místo narození, státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje
o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich jménu, popřípadě
jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se nevedou, pokud se jedná o osvojence
narozeného ženě s trvalým pobytem na území, která jej porodila a písemně požádala
o utajení své osoby v souvislosti s porodem,
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení,
s) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení za nezvěstného,
t) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území, stát, ve kterém k úmrtí došlo,
popřípadě datum úmrtí,
u) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
v) jméno, popřípadě jména, příjmení
1. zletilého cizince, který je nezaopatřeným dítětem cizince,
2. nezletilého cizince, který byl cizinci s oprávněním k pobytu na území nebo jeho manželu
rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl
cizincem s oprávněním k pobytu na území nebo jeho manželem osvojen anebo jehož
poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec,
3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe
nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo
dítětem s oprávněním k pobytu na území,
4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii
nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
5. rodiče nezletilého cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná
ochrana, a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kterému nebylo přiděleno rodné číslo, jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození,
w) o tom, že cizinec je zapsán do dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstev
obcí, nebo o tom, že cizinec je zapsán do seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu,
x) zákaz pobytu46), místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,
y) o zaměstnavateli, pracovním zařazení a místě výkonu práce držitele zaměstnanecké karty
nebo modré karty,
z) o obchodní korporaci nebo odštěpném závodu, do nichž byl držitel karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného
členského státu Evropské unie převeden, pracovním zařazení na pozici manažera, specialisty
nebo zaměstnaného stážisty a místě výkonu práce držitele karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného
členského státu Evropské unie,
pokud jsou tyto údaje vedeny o cizincích s povoleným trvalým pobytem
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na území, s povoleným přechodným pobytem na území na dobu delší než 90 dnů, o občanech
Evropské unie, kteří na území hodlají přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce,
a o cizincích, kterým byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana, a to v rozsahu
stanoveném zvláštním právním předpisem a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Za podmínek stanovených tímto zákonem se poskytuje rovněž záznam o poskytnutí údajů.
(9) V informačním systému cizinců se o údajích uvedených v odstavci 8 zpracovávají
a vedou rovněž jejich změny, a to včetně dat, ke kterým tyto změny nastaly, jsou-li policii
známa.
(10) O poskytnutí údajů z informačního systému cizinců se provede záznam o datu
a hodině výdeje údajů a jejich poskytnutém rozsahu s uvedením označení orgánu veřejné
moci, kterému byly poskytnuty.
(11) Z informačního systému cizinců se zahraničním třetím osobám ani orgánům
cizích států neposkytují podle odstavce 8 údaje o cizincích, kteří požádali Českou republiku
o udělení mezinárodní ochrany nebo kterým byla mezinárodní ochrana udělena.
(12) V případech, kdy byly podle odstavce 8 na základě zvláštního právního předpisu
poskytnuty údaje za účelem zajišťování
a) bezpečnosti státu,
b) obrany,
c) veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti,
d) předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů,
e) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie
včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo
f) ochrany subjektu údajů
a subjekt, kterému byly tyto údaje poskytnuty, písemně prohlásí, že záznam o poskytnutí
údajů nelze po dobu trvání skutečností podle písmen a) až f) zpřístupnit, lze tak učinit výlučně
pro plnění úkolů orgánu činnému v trestním řízení, jde-li o trestný čin související s účelem
poskytnutí údajů, nebo orgánu vykonávajícímu dozor nad zpracováním osobních údajů podle
jiného právního předpisu. Policie má k tomuto záznamu o poskytnutí údaje přístup
pouze v rozsahu nezbytně nutném pro účely výkonu činnosti správce podle zvláštního
právního předpisu.
(13) Subjekt, kterému mají být poskytnuty údaje podle odstavce 12, je povinen policii
oznámit údaje umožňující identifikaci subjektu a identifikaci fyzické osoby požadující
poskytnutí údajů jeho jménem a dále oznámit, kdy byla ukončena doba trvání zajištění účelu
uvedeného v odstavci 12, pro který by mu byly údaje poskytnuty. Prohlášení podle odstavce
12 a oznámení podle věty první mohou být zaslána i elektronickými prostředky.
(14) Subjekty, kterým jsou podle zvláštního právního předpisu poskytovány osobní
údaje podle odstavce 8,
a) nejsou oprávněny k jejich shromažďování, předávání a využívání mimo působnost
stanovenou zvláštním právním předpisem a
b) jsou povinny zajistit ochranu dat před náhodným nebo neoprávněným přístupem nebo
zpracováváním.
(15) Policie využívá údaje vedené v jiných informačních systémech veřejné správy
pro účely zjištění správnosti údajů vedených v informačním systému cizinců.
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(16) Policie poskytuje z informačního systému cizinců podle odstavce 1 ministerstvu
za účelem správy informačního systému datových schránek údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, případně jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) místo a stát, na jehož území se narodil,
d) rodné číslo, bylo-li přiděleno, a jeho změny,
e) státní občanství,
f) adresa místa pobytu na území,
g) omezení svéprávnosti,
h) datum úmrtí,
i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.
(17) Jménem, popřípadě jmény, a příjmením cizince se v odstavcích 1, 8 a 16 rozumí
jméno, popřípadě jména, a příjmení uvedená latinkou v cestovním dokladu a rovněž jméno,
popřípadě jména, a příjmení uvedená v matriční knize.
§ 163
Ředitelství služby cizinecké policie
(1) Ředitelství služby cizinecké policie
a) zabezpečuje plnění úkolů vyplývajících z přímo použitelného právního předpisu
Evropských společenství nebo závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy,
b) rozhoduje o zařazení cizince do informačního systému smluvních států a o jeho
vyřazení z tohoto systému,
c) provozuje informační systémy podle § 158 v rozsahu své působnosti,
d) metodicky řídí a kontroluje činnost odborů cizinecké policie,
e) rozhoduje o označení osoby za nežádoucí, jejím zařazení do evidence nežádoucích osob
a vyřazení z této evidence,
f) ve správním řízení
1.vykonává působnost nadřízeného správního orgánu ve vztahu k odborům cizinecké
policie (§ 164),
2. rozhoduje o žádosti o zrušení platnosti rozhodnutí o správním vyhoštění nebo o zrušení
platnosti takového rozhodnutí podle § 119a odst. 5 a 6,
3. vyžaduje závazné stanovisko9b) ministerstva, zda vycestování cizince je možné,
4. rozhoduje o žádosti cizince o propuštění ze zařízení podle § 129a,
g) 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,
h)
provádí
eskortní
činnost
v
souvislosti
s
vyhošťováním
cizinců
nebo v souvislosti s policejním průvozem cizinců přes území anebo průvozem leteckou
cestou,
i) zabezpečuje cestovní a přepravní doklady (letenky, jízdenky apod.) a uděluje výjezdní
příkaz pro cizince vyhošťovaného z území nebo zajištěného podle § 124b,
j) 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,
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k) pořizuje obrazové záznamy a snímá daktyloskopické otisky při podání žádosti o udělení
víza, při ověřování totožnosti držitele víza, v souvislosti s prohlášením víza za neplatné,
řízením o správním vyhoštění, správním vyhoštěním, řízením o povinnosti opustit území,
zajištěním cizince za účelem správního vyhoštění, zjišťováním totožnosti, plněním závazků
vyplývajících z mezinárodní smlouvy nebo z přímo použitelného předpisu Evropské unie,
l) provádí hraniční kontrolu,
m) rozhoduje o udělení krátkodobého víza na hraničním přechodu,
n) rozhoduje o odepření vstupu cizince na území, o zrušení platnosti krátkodobého víza
a o prohlášení krátkodobého víza za neplatné,
o) v souvislosti s rozhodnutím o odepření vstupu cizinci na území provádí nezbytné
úkony s cílem zajistit, aby cizinec bez zbytečného odkladu vycestoval zpět do zahraničí,
p) rozhoduje o odepření vycestování z území,
q) provádí pobytovou kontrolu,
r) provádí zadržení cestovního dokladu podle § 117 odst. 1 nebo dokladu, jehož platnost
skončila podle § 87z, 87aa nebo 117f,
s) rozhoduje v rozsahu své působnosti o přestupcích a správních deliktech podle tohoto
zákona,
t) rozhoduje o udělení víza nebo povolení vstupu na území podle § 122,
u) provádí v souladu se závazky České republiky vzniklými na základě mezinárodních smluv
o odstraňování kontrol na společných hranicích konzultace při udělování víz,
v) posuzuje, zda veřejná listina podle § 108 odst. 1 písm. b) splňuje podmínky podle § 108
odst. 2,
w) prověřuje, zda se cizinec nedopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat
oprávnění k pobytu,
x) rozhoduje o správním vyhoštění cizinců, o povinnosti opustit území (§ 50a), o uložení
zvláštního opatření za účelem vycestování (§ 123b) a o vrácení finanční záruky nebo jejím
propadnutí státu (§ 123c),
y) vydává potvrzení o zadržení cestovního dokladu podle § 117,
z) vydává pokyn dopravci zajistit dopravu cizince do zahraničí podle § 104 odst. 3 a 4; pokud
dopravce tuto povinnost ve stanovené lhůtě nesplní, zajistí dopravu cizince cestou jiného
dopravce a uhradí náklady s tím spojené.
(2) Ředitelství služby cizinecké policie dále
a) rozhoduje o zajištění cizince za účelem správního vyhoštění, zajištění podle § 124b nebo
za účelem plnění závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy,
b) rozhoduje o umístění cizince do zařízení,
c) rozhoduje o úhradě nákladů spojených se správním vyhoštěním zajištěného cizince, je-li
cizinec zajištěn podle zvláštního právního předpisu42),
d) zajišťuje dopravu a střežení cizince, kterému byl odepřen vstup na území, pokud jeho
zdravotní stav vyžaduje bezodkladný převoz k poskytovateli zdravotních služeb, a od něj
zpět na hraniční přechod, nebo pokud má být převezen na jiné mezinárodní letiště podle
tohoto zákona,
e) v zařízení zabezpečuje vnější ostrahu části s mírným režimem; v části s přísným režimem
zabezpečuje vnější a vnitřní ostrahu,
f) provádí eskortu cizinců včetně zajištěných žadatelů o udělení mezinárodní ochrany mezi
jednotlivými zařízeními; zabezpečuje přepravu a střežení cizinců včetně žadatelů o udělení
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mezinárodní ochrany zajištěných v zařízení k lékařskému ošetření k poskytovateli
zdravotních služeb, v případě cizinců k uskutečnění konzulární návštěvy, k provedení úkonů
v trestním řízení, k provedení dalších úkonů souvisejících s účelem zajištění, anebo k soudu
a zpět,
g) vyžaduje opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů (dále jen „evidence
přestupků“) pro posouzení, zda cizinec závažným způsobem nenarušil veřejný pořádek;
žádost a opis z evidence přestupků se předávají v elektronické podobě, a to způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(3) Inspektorát cizinecké policie na mezinárodním letišti je příslušný k plnění úkolů
podle odstavce 1 písm. a), c), f) bod 3, h), k) až s), u), v), x) až z) a podle odstavce 2 písm. a)
a b). Dále rozhoduje o udělení výjezdního příkazu, o prodloužení platnosti letištního
průjezdního víza, o vydání cestovního průkazu totožnosti, o ukončení přechodného pobytu
na území, k němuž se vízum nevyžaduje, a o ukončení pobytu v tranzitním prostoru
mezinárodního letiště.
§ 164
Odbor cizinecké policie
(1) Odbor cizinecké policie
a) zabezpečuje plnění úkolů vyplývajících z přímo použitelného právního předpisu
Evropských společenství nebo závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy,
b) provozuje informační systémy podle § 158 odst. 1 v rozsahu své působnosti,
c) provádí pobytovou kontrolu,
d) 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,
e) rozhoduje v rozsahu své působnosti o vydání a odnětí cestovního průkazu totožnosti,
f) rozhoduje o prodloužení platnosti a doby pobytu na krátkodobé vízum, o ukončení
přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, a uděluje výjezdní příkaz,
g) rozhoduje o zrušení platnosti krátkodobého víza,
h) rozhoduje v rozsahu své působnosti o přestupcích a správních deliktech podle tohoto
zákona,
i) rozhoduje o správním vyhoštění cizinců, o uložení povinnosti opustit území (§ 50a),
o uložení zvláštního opatření za účelem vycestování (§ 123b) a o vrácení finanční záruky
nebo jejím propadnutí státu (§ 123c),
j) rozhoduje o dodatečném potvrzení údaje o datu a místu vstupu cizince na území (§ 180d),
k) rozhoduje o hrazení nákladů spojených s pobytem zajištěného cizince na území a jeho
vycestováním z území, je-li cizinec zajištěn podle zvláštního právního předpisu 42),
l) provádí zadržení cestovního dokladu podle § 117 odst. 1,
m) ověřuje pozvání,
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) pořizuje obrazové záznamy a snímá daktyloskopické otisky při podání žádosti o udělení
víza, při ověřování totožnosti držitele víza, v souvislosti s prohlášením víza za neplatné,
řízením o správním vyhoštění, správním vyhoštěním, řízením o povinnosti opustit území,
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zajištěním cizince za účelem správního vyhoštění, zjišťováním totožnosti, plněním závazků
vyplývajících z mezinárodní smlouvy nebo z přímo použitelného předpisu Evropské unie,
q) vyžaduje závazné stanovisko9b) ministerstva, zda vycestování cizince je možné,
r) vydává potvrzení o zadržení cestovního dokladu podle § 117,
s) ověřuje potvrzení podle § 92 písm. a),
t) prověřuje, zda se cizinec nedopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat
oprávnění k pobytu,
u) zajišťuje dopravu a střežení cizince, kterému byl odepřen vstup na území, pokud jeho
zdravotní stav vyžaduje bezodkladný převoz k poskytovateli zdravotních služeb, a od něj
zpět na hraniční přechod,
v) rozhoduje o zajištění cizince za účelem správního vyhoštění, zajištění podle § 124b nebo
za účelem plnění závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy,
w) rozhoduje o umístění cizince do zařízení,
x) provádí eskortu cizinců včetně zajištěných žadatelů o udělení mezinárodní ochrany mezi
jednotlivými zařízeními; zabezpečuje přepravu a střežení cizinců včetně žadatelů o udělení
mezinárodní ochrany zajištěných v zařízení k lékařskému ošetření k poskytovateli
zdravotních služeb, v případě cizinců k uskutečnění konzulární návštěvy, k provedení úkonů
v trestním řízení, k provedení dalších úkonů souvisejících s účelem zajištění, anebo k soudu
a zpět,
y) posuzuje, zda veřejná listina podle § 108 odst. 1 písm. b) splňuje podmínky podle § 108
odst. 2,
z) vyžaduje opis z evidence přestupků pro posouzení, zda cizinec závažným způsobem
nenarušil veřejný pořádek; žádost a opis z evidence přestupků se předávají v elektronické
podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Odbor cizinecké policie, v době platnosti rozhodnutí o zajišťování ochrany vnitřních
hranic podle zvláštního právního předpisu3b), dále
a) provádí hraniční kontrolu,
b) rozhoduje o udělení krátkodobého víza na hraničním přechodu,
c) rozhoduje o odepření vstupu cizince na území, o zrušení platnosti krátkodobého víza
a o prohlášení krátkodobého víza za neplatné,
d) v souvislosti s rozhodnutím o odepření vstupu cizinci na území provádí nezbytné
úkony s cílem zajistit, aby cizinec bez zbytečného odkladu vycestoval zpět do zahraničí,
e) rozhoduje o odepření vycestování z území.
§ 165
Působnost ministerstva
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 policie,
c) rozhoduje o udělení dlouhodobého víza, o prodloužení doby pobytu a platnosti
dlouhodobého víza,
d) zřizuje a provozuje zařízení,
e) rozhoduje o úhradě nákladů spojených se správním vyhoštěním zajištěného cizince, pokud
o jejich úhradě nerozhoduje policie [§ 123 odst. 6 písm. a)],
f) rozhoduje o prodloužení doby platnosti průkazu cizinci, kterému bylo vydáno
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povolení k trvalému pobytu,
g) pořizuje biometrické údaje v souvislosti s vydáním cizineckého pasu podle § 113 odst. 1
a 2 nebo průkazu o povolení k pobytu podle § 117a,
h) rozhoduje o vydání a odnětí cizineckého pasu a v rozsahu své působnosti o vydání a odnětí
cestovního průkazu totožnosti,
i) vydává potvrzení o oprávnění k trvalému pobytu na území,
j) rozhoduje o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, povolení k přechodnému pobytu,
o prodloužení platnosti těchto oprávnění k pobytu a o povolení k trvalému pobytu,
k) rozhoduje o přiznání a o zrušení postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území,
l) rozhoduje o přestupcích nebo správních deliktech podle tohoto zákona v rozsahu své
působnosti,
m) požaduje od policie prověření informací a dokladů předkládaných či sdělovaných cizinci,
které jsou podkladem pro řízení či rozhodování podle písmen c), e), h), j), k) a l),
n) rozhoduje o vydání zaměstnanecké karty a modré karty, o prodloužení nebo zrušení její
platnosti a uděluje souhlas se změnou zaměstnavatele nebo pracovního zařazení držitele
zaměstnanecké karty nebo modré karty,
o) je oprávněno do informačního systému podle § 158 odst. 1 vkládat údaje a v rozsahu
nezbytném pro plnění úkolů podle tohoto zákona využívat údaje vedené v informačních
systémech podle § 158,
p) je oprávněno v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli
zaměstnanecké karty doplňovat údaje o vyřízení žádosti o vydání zaměstnanecké karty
a v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty doplňovat
údaje o vyřízení žádosti o vydání modré karty,
r) plní další úkoly podle tohoto zákona.
§ 172
Žaloba
(1) Žaloba proti správnímu rozhodnutí26) musí být podána do 30 dnů od doručení
rozhodnutí správního orgánu v posledním stupni nebo ode dne sdělení jiného rozhodnutí
správního orgánu, pokud není dále stanoveno jinak. Zmeškání lhůty nelze prominout.
(2) Žaloba proti správnímu rozhodnutí o vyhoštění musí být podána do 10 dnů od
doručení rozhodnutí správního orgánu v posledním stupni. Zmeškání lhůty nelze prominout.
(3) Žaloba proti rozhodnutí o vyhoštění cizince má odkladný účinek na vykonatelnost
rozhodnutí; to neplatí, pokud byl cizinec vyhoštěn z důvodu ohrožení bezpečnosti státu.
(4) Žaloba proti rozhodnutí o zajištění cizince nebo proti rozhodnutí o prodloužení
doby trvání zajištění cizince nebo proti rozhodnutí o nepropuštění ze zařízení se podává
prostřednictvím policie nebo u příslušného soudu. V případě, že je žaloba podána
prostřednictvím policie, policie předloží soudu žalobu, vyjádření k žalobě a správní spis do 5
dnů ode dne doručení žaloby. V případě, že je žaloba podána u příslušného soudu, vyžádá si
soud správní spis. Policie předloží soudu vyjádření k žalobě a správní spis do 5 dnů. Zároveň
policie své vyjádření k žalobě doručí cizinci.
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(5) O žalobě proti rozhodnutí o zajištění cizince a o žalobě proti rozhodnutí o
prodloužení doby trvání zajištění cizince nebo proti rozhodnutí o nepropuštění ze zařízení
soud rozhodne do 7 pracovních dní ode dne doručení správního spisu soudu. Soud nařídí k
projednání věci jednání, navrhne-li to účastník řízení nejpozději do 5 dnů ode dne podání
žaloby nebo je-li to nezbytné. O tom musí být cizinec v rozhodnutí policie poučen. Rozhodneli soud o zrušení napadeného rozhodnutí, vyrozumí o tom policii bezprostředně po vyhlášení
rozsudku.
(6) K řízení o žalobě proti správnímu rozhodnutí a o žalobě na ochranu proti
nečinnosti správního orgánu je místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu je cizinec v den
podání žaloby hlášen k pobytu; jde-li o cizince, který nemusí hlásit pobyt, krajský soud,
v jehož obvodu se převážně zdržuje, a v ostatních případech krajský soud, v jehož obvodu byl
zjištěn pobyt cizince na území. Pobývá-li cizinec v zahraničí, je místně příslušný krajský
soud, v jehož obvodu by měl cizinec po vstupu na území splnit ohlašovací povinnost. To
neplatí, jde-li o rozhodnutí o správním vyhoštění, rozhodnutí o povinnosti uhradit náklady
spojené se správním vyhoštěním, rozhodnutí o zajištění, rozhodnutí o prodloužení doby trvání
zajištění, rozhodnutí o umístění cizince do části s přísným režimem zajištění a rozhodnutí
o správním deliktu přestupku.
(7) O žalobě proti rozhodnutí o správním vyhoštění soud rozhodne do 60 dnů.
(8) Jde-li o žalobu proti rozhodnutí, předseda senátu soudu rozhodne, že účastníku
řízení nebo jeho zástupci sdělí nezbytnou část obsahu utajované informace, pokud tím nemůže
dojít k ohrožení bezpečnosti státu, jeho svrchovanosti, územní celistvosti, demokratických
základů, životů nebo zdraví osob nebo činnosti zpravodajských služeb České republiky nebo
policie; před rozhodnutím si předseda senátu soudu vyžádá vyjádření orgánu, který
utajovanou informaci správnímu orgánu poskytl. Rozhodne-li předseda senátu soudu o tom,
že účastníku řízení nebo jeho zástupci sdělí nezbytnou část obsahu utajované informace, § 45
odst. 6 soudního řádu správního se použije obdobně. Projednávání utajovaných informací,
které byly podkladem pro rozhodnutí správního orgánu podle tohoto zákona, se mohou
zúčastnit pouze osoby, kterým jsou tyto informace již známy, ostatní předseda senátu soudu
pro určitou část jednání vyloučí.

______________
21a)
§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
26)
§ 244 až 250k zákona č. 99/1963 Sb.
46)
§ 75 trestního zákoníku.
§ 15a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č.494/2012 Sb.
Část sedmdesátá pátá
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 395/2005 Sb.,
zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006
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Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 424/2010 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb.,
zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
ČÁST PÁTÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 16
Působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, matričního úřadu, zastupitelského
úřadu a policie
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný k vydání občanského průkazu
nebo matriční úřad podle místa trvalého pobytu občana je povinen převzít na žádost občana
občanský průkaz do úschovy po dobu jeho dlouhodobého pobytu v zahraničí.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, matriční úřad nebo policie mohou
zadržet občanovi neplatný občanský průkaz anebo občanský průkaz, o kterém lze mít
důvodně za to, že se stane neplatným na základě rozhodnutí podle § 11 odst. 2; současně je
mu vydáno potvrzení o občanském průkazu a zadržený občanský průkaz je bezodkladně
odeslán obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který občanský průkaz vydal, spolu s
oznámením čísla vydaného potvrzení o občanském průkazu.
(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad, jemuž občan
odevzdal občanský průkaz podle § 14 odst. 1 písm. f) nebo § 15, plní obdobně povinnosti
uvedené v odstavci 2.
(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad, jemuž byla ohlášena
ztráta, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu, vydá držiteli potvrzení o
občanském průkazu a bezodkladně oznámí tuto skutečnost, včetně jména, popřípadě jmen,
příjmení, data a místa narození, adresy trvalého pobytu držitele a čísla jemu vydaného
potvrzení o občanském průkazu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k
vydání občanského průkazu.
(5) Zastupitelský úřad, jemuž byla ohlášena ztráta, odcizení nebo zničení občanského
průkazu nebo jeho nález podle § 14 odst. 1 písm. c), předá bezodkladně tuto informaci
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu.
Zastupitelský úřad v tomto případě vydá občanovi potvrzení o ztrátě, odcizení nebo zničení
občanského průkazu.
(6) Ohlásí-li držitel policii odcizení občanského průkazu, vydá mu policie potvrzení o
občanském průkazu a bezodkladně oznámí tuto skutečnost, včetně jména, popřípadě jmen,
příjmení, data a místa narození, adresy trvalého pobytu držitele a čísla jemu vydaného
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potvrzení o občanském průkazu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k
vydání občanského průkazu.
(7) Na postup policie, jíž byl odevzdán občanský průkaz podle § 15 odst. 1, se použije
obdobně ustanovení odstavce 2.
(8) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který v blokovém řízení příkazem na
místě projednal přestupek podle § 16a odst. 1 písm. b) až i) a l) až n), nahlásí tuto skutečnost
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle § 16a odst. 2 věty první.
§ 16a
Přestupky
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) poruší povinnost mít občanský průkaz podle § 2 odst. 3,
b) poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením
nebo zneužitím,
c) nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1 písm.
d),
d) ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz,
e) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu,
f) poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o
občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně
údajů zapisovaných do občanského průkazu,
g) ani po opakované výzvě se nedostaví k provedení úkonů souvisejících s vydáním
občanského průkazu nebo tyto úkony neprovede,
h) v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu
bez strojově čitelných údajů (§ 24 odst. 2),
i) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském
průkazu,
j) požaduje nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při
vstupu do objektu nebo na pozemek,
k) pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana podle § 15a odst. 2,
l) nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhla věku 15
let,
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m) neoprávněně požádá o vydání občanského průkazu pro jinou osobu,
n) prokazuje údaje občanským průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo zničení ohlásil,
o) neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně
zpracovává strojově čitelné údaje vedené v občanském průkazu, nebo
p) neoprávněně zapíše, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně
zpracovává údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu.
(2) K řízení o přestupcích podle odstavce 1 písm. a) až n) je v prvním stupni příslušný
obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu je občan hlášen k
trvalému pobytu; není-li občan hlášen k trvalému pobytu na území České republiky, přestupek
projedná obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa jeho posledního
trvalého pobytu na území České republiky, a pokud občan trvalý pobyt na území České
republiky neměl nebo jej nelze zjistit, přestupek projedná Magistrát města Brna. K projednání
přestupků podle odstavce 1 písm. b) až i) a l) až n) v blokovém řízení příkazem na místě je
příslušný také obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož občan podal žádost o vydání
občanského průkazu. K řízení o přestupcích podle odstavce 1 písm. o) a p) je příslušný Úřad
pro ochranu osobních údajů.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a n) lze uložit pokutu do 15 000 Kč, za
přestupek podle odstavce 1 písm. b) až m) lze uložit pokutu do 10 000 Kč a za přestupek
podle odstavce 1 písm. o) a p) lze uložit pokutu do 100 000 Kč.
§ 16b
Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že neoprávněně zapisuje údaje do kontaktního elektronického čipu.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu
do 1 000 000 Kč.
§ 16c
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
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(4) Správní delikty podle § 16b odst. 1 projednává Úřad pro ochranu osobních údajů.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(6) Pokuty uložené podle § 16b vybírá orgán, který je uložil, a vymáhá obecný správce
daně.
§ 16c
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle § 16b odst. 1 projednává Úřad pro ochranu osobních údajů.
(2) Pokuty uložené podle § 16b vybírá orgán, který je uložil.

Část sedmdesátá šestá
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 136/2006 Sb.,
zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008
Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 384/2009 Sb., zákona č. 197/2010 Sb., zákona č.
424/2010 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 159/2013 Sb.,
zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 191/2016
Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 34a
Přestupky na úseku cestovních dokladů
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) poruší povinnost chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením
nebo zneužitím,
b) neoprávněně provede zápis, změnu nebo opravu v cestovním dokladu,
c) při opuštění území České republiky neoprávněně překročí státní hranice bez platného
cestovního dokladu,
d) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití cestovního dokladu,
e) neodevzdá neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy,
f) neodevzdá cestovní doklad v případě ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, pokud jej poté
nalezne nebo získá zpět jiným způsobem,
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g) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije cestovní doklad,
h) požaduje nebo přijme cestovní doklad jako zástavu nebo odebere cestovní doklad při
vstupu do objektu nebo na pozemek,
i) pořídí kopii cestovního dokladu a neprokáže souhlas občana podle § 2 odst. 3, nebo
j) neoprávněně zpracovává údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až i) lze uložit pokutu do 10 000 Kč a za
přestupek podle odstavce 1 písm. j) pokutu do 1 000 000 Kč.
(3) Správním orgánem příslušným k řízení o přestupcích podle odstavce 1 písm. a) až
i) v prvním stupni je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu je
občan hlášen k trvalému pobytu. Není-li občan v České republice k trvalému pobytu hlášen,
projedná přestupek úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa jeho posledního
trvalého pobytu v České republice. Pokud občan trvalý pobyt v České republice neměl nebo
pokud jej nelze zjistit, projedná přestupek Magistrát města Brna. K projednání přestupků
podle odstavce 1 písm. a), b) a e) až g) v blokovém řízení příkazem na místě je příslušný
také obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož občan podal žádost o vydání
cestovního dokladu.
(4) Správním orgánem příslušným k řízení o přestupcích podle odstavce 1 písm. j) je v
prvním stupni Úřad pro ochranu osobních údajů.
(5) Přestupky podle odstavce 1 písm. c) může projednat v příkazním řízení policie
provádějící kontrolu cestovních dokladů podle § 3 odst. 3.
§ 34b
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že neoprávněně zpracovává údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
10 000 000 Kč.
§ 34c
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
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(4) Správní delikty podle § 34b odst. 1 projednává Úřad pro ochranu osobních údajů.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby21b) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(6) Pokuty uložené podle § 34b odst. 2 vybírá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je
příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.
§ 34c
(1) Přestupky podle § 34b odst. 1 projednává Úřad pro ochranu osobních údajů.
(2) Pokuty uložené podle § 34b odst. 2 vybírá orgán, který je uložil.

_____________
21b)

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

Část sedmdesátá sedmé
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.,
zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002
Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona
č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb.,
zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 176/2007
Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 399/2012
Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb.,
zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
§6
Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti,
a) jejichž rodiče
1. zemřeli,
2. neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo
3. nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti;
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b) které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato osoba
neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;
c) které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají
školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo
návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li
o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem,4) opakovaně
nebo soustavně páchají přestupky5) přestupky podle zákona upravujícího přestupky nebo
jinak ohrožují občanské soužití;
d) které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob
odpovědných za výchovu dítěte;
e) na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou
důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;
f) které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte
opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění
v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců;
g) které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu
dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami;
h) které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími
doplňkové ochrany, a které se na území České republiky nacházejí bez doprovodu rodičů
nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu;
pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě
ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.
§ 33
(1) Orgánem sociálně-právní ochrany příslušným podle zákona o soudnictví ve věcech
mládeže29) je obecní úřad obce s rozšířenou působností.
(2) Orgánem sociálně-právní ochrany příslušným podle zákona o přestupcích31), je
obecní úřad obce s rozšířenou působností; ústního jednání o přestupku, je-li obviněným
mladistvý, je povinen se účastnit zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do
tohoto obecního úřadu.
§ 50
Odnětí pověření
(1) Orgán sociálně-právní ochrany, který vydal pověření, rozhodne o odnětí pověření,
a) požádá-li pověřená osoba o zrušení pověření,
b) pokud byla pověřené osobě pravomocně uložena sankce za správní delikt uvedený v § 59
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až 59k byl pověřené osobě pravomocně uložen správní trest za přestupek uvedený v § 59
až 59g v případě, že jde o zvlášť závažné porušení povinností,
c) nevykonává-li pověřená osoba činnost, na kterou jí bylo vydáno pověření, a tuto skutečnost
ve stanovené lhůtě neoznámí [§ 49 odst. 10 písm. a)],
d) pokud po oznámení o pozastavení činnosti pověřená osoba do doby 1 roku od tohoto
oznámení nezačala znovu činnost, na niž jí bylo vydáno pověření, vykonávat, nebo
e) pokud byla pověřená osoba pravomocně odsouzena pro trestný čin uvedený v § 49 odst. 8.
(2) Bylo-li pověření odňato podle odstavce 1 písm. b) až d), může fyzická nebo
právnická osoba znovu požádat o vydání pověření až po dvou letech ode dne, kdy rozhodnutí
o odnětí pověření nabylo právní moci.
(3) Orgán, který odňal pověření, je povinen zajistit péči o děti, kterým pověřená osoba
poskytovala sociálně-právní ochranu, pokud není zajištěna jiným způsobem.
ČÁST DEVÁTÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY
HLAVA I
PŘESTUPKY
§ 59
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) jako osoba, u níž se dítě nachází, neumožní seznámení dítěte se žadatelem podle § 24
odst. 3,
b) vykonává bez pověření činnost uvedenou v § 48 odst. 2,
c) neoprávněně, v rozporu s § 19a odst. 2, zprostředkuje osvojení nebo pěstounskou péči
podle § 19a odst. 1 písm. d),
d) nesplní povinnost podle § 10a odst. 2 oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností, že převzala do své péče dítě s úmyslem přijmout je do péče trvalé,
e) ztíží péči osvojitele nebo výchovu osvojence prozrazením nebo rozšířením údajů v rozporu
s rozhodnutím soudu o utajení osvojení,
f) maří výkon ochranné výchovy dítěte anebo narušuje výchovu dítěte svěřeného do péče jiné
osoby než rodiče nebo do pěstounské péče,
g) jako osoba odpovědná za dítě ponechá dítě bez náležitého dozoru přiměřeného jeho věku,
rozumové vyspělosti, popřípadě zdravotnímu stavu, a tím je vystaví nebezpečí vážné újmy na
zdraví, nebo v důsledku toho dítě způsobí újmu na zdraví jiné osobě nebo škodu na cizím
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majetku nikoli nepatrnou,
h) použije vůči dítěti nepřiměřený výchovný prostředek nebo omezení,
i) úmyslně ztěžuje nebo maří výkon rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností
o výchovném opatření podle § 13 odst. 1,
j) zneužívá nezletilého dítěte k fyzickým pracím nepřiměřeným jeho věku a stupni tělesného
a rozumového vývoje.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d) až j) lze uložit pokutu do 50 000 Kč
a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 200 000 Kč.
§ 59a
(1) Rodič nebo jiná fyzická osoba odpovědná za výchovu dítěte se dopustí přestupku
tím, že
a) nesplní povinnost využít odbornou poradenskou pomoc nebo účastnit se prvního setkání se
zapsaným mediátorem nebo rodinné terapie, o jejímž uložení rozhodl orgán sociálně-právní
ochrany podle § 12 nebo § 13,
b) nepřevezme dítě při jeho návratu z ciziny podle § 36 odst. 3, ačkoliv mu v tom nebrání
závažná překážka, nebo
c) neoznámí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností předání dítěte do péče budoucímu
osvojiteli podle § 823 odst. 1 občanského zákoníku.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 20 000 Kč.
§ 59b
(1) Fyzická osoba se jako pověřená osoba dopustí přestupku tím, že
a) překročí rozsah sociálně-právní ochrany stanovený v pověření nebo vykonává sociálněprávní ochranu v rozporu s podmínkami stanovenými v § 49 nebo poruší povinnost
stanovenou v tomto pověření,
b) poruší práva dětí žijících v zařízeních sociálně-právní ochrany nebo neplní povinnosti
nutné pro jejich ochranu při výkonu sociálně-právní ochrany v rámci rozsahu sociálně-právní
ochrany stanoveného v pověření, nebo
c) závažně poruší hygienické a protiepidemiologické předpisy nebo tyto předpisy porušuje
soustavně.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b) lze uložit pokutu do 200 000 Kč a za
přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 50 000 Kč.
§ 59c
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(1) Fyzická osoba se jako osoba odpovědná za ústavní zařízení nebo zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc, které není právnickou osobou ani obchodním závodem
podnikající fyzické osoby, dopustí přestupku tím, že nezajistí, aby takové zařízení plnilo
povinnosti podle § 29 odst. 6.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
§ 59d
(1) Fyzická osoba se jako poskytovatel zdravotních služeb, zřizovatel školy, školského
nebo jiného obdobného zařízení, nebo jako pověřená osoba dopustí přestupku tím, že nesplní
povinnost sdělit bezplatně údaje potřebné pro poskytnutí sociálně-právní ochrany nebo pro
účely rozhodování o vydání pověření podle § 53 odst. 1.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
§ 59e
(1) Fyzická osoba se jako pověřená osoba nebo jako osoba odpovědná za školu,
školské zařízení nebo jiné zařízení určené pro děti, které není právnickou osobou nebo
obchodním závodem podnikající fyzické osoby, dopustí správního deliktu tím, že nesplní
povinnost podle § 10 odst. 4 bez zbytečného odkladu oznámit obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností, že se dověděla o dítěti uvedeném v § 6, na které se zaměřuje sociálněprávní ochrana, nebo nezajistí, aby tuto povinnost splnila škola, školské zařízení nebo jiné
zařízení určené pro děti, za které je odpovědná.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
HLAVA II
SPRÁVNÍ DELIKTY PRÁVNICKÝCH OSOB A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB
§ 59f
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím,
že
a) jako osoba, u níž se dítě nachází, neumožní seznámení dítěte se žadatelem podle § 24
odst. 3, nebo
b) nesplní povinnost podle § 10a odst. 2 oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností, že převzala do své péče dítě s úmyslem přijmout je do péče trvalé.
(2) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) vykonává bez pověření činnost uvedenou v § 48 odst. 2, nebo
b) neoprávněně, v rozporu s § 19a odst. 2, zprostředkuje osvojení nebo pěstounskou péči
podle § 19a odst. 1 písm. d).
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(3) Za správní delikt podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. a) se uloží pokuta do 50 000
Kč a za správní delikt podle odstavce 2 písm. b) pokuta do 200 000 Kč.
§ 59g
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako pověřená osoba dopustí
správního deliktu tím, že
a) překročí rozsah sociálně-právní ochrany stanovený v pověření nebo vykonává sociálněprávní ochranu v rozporu s podmínkami stanovenými v § 49 nebo poruší povinnost
stanovenou v tomto pověření,
b) poruší práva dětí žijících v zařízeních sociálně-právní ochrany nebo neplní povinnosti
nutné pro jejich ochranu při výkonu sociálně-právní ochrany v rámci rozsahu sociálně-právní
ochrany stanoveného v pověření, nebo
c) závažně poruší hygienické a protiepidemiologické předpisy nebo tyto předpisy porušuje
soustavně.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) a b) se uloží pokuta do 200 000 Kč a za
správní delikt podle odstavce 1 písm. c) pokuta do 50 000 Kč.
§ 59h
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako ústavní zařízení nebo zařízení pro
děti vyžadující okamžitou pomoc se dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost podle
§ 29 odst. 6.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50 000 Kč.
§ 59i
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zaměstnavatel, škola, školské
nebo jiné obdobné zařízení, poskytovatel zdravotních služeb nebo jako pověřená osoba anebo
jako poskytovatel sociálních služeb dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost sdělit
bezplatně údaje potřebné pro poskytnutí sociálně-právní ochrany nebo pro účely rozhodování
o vydání pověření podle § 53 odst. 1.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50 000 Kč.
§ 59k
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako pověřená osoba nebo jako škola,
školské zařízení nebo jiné obdobné zařízení anebo poskytovatel zdravotních služeb určené pro
děti se dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost podle § 10 odst. 4 bez zbytečného
odkladu oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, že se dověděli o dítěti
uvedeném v § 6, na které se zaměřuje sociálně-právní ochrana.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50 000 Kč.
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HLAVA III
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 59l
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dověděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby52) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(5) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává
a) orgán sociálně-právní ochrany, který žadatele zařadil do evidence žadatelů, jde-li o správní
delikt podle § 59 odst. 1 písm. a) nebo podle § 59f odst. 1 písm. a),
b) krajský úřad, který by byl příslušný k vydání pověření, nebo pokud by byla k vydání
pověření příslušná komise, obecní úřad obce s rozšířenou působností, jejíž starosta komisi
zřídil, jde-li o správní delikt podle § 59 odst. 1 písm. b) nebo § 59f odst. 2 písm. a),
c) krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu dítěte, jde-li o správní delikt podle § 59
odst. 1 písm. c) nebo podle § 59f odst. 2 písm. b),
d) obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu dítěte, jdeli o správní delikt podle § 59 odst. 1 písm. e) až j), § 59a odst. 1 písm. a), § 59a odst. 1
písm. b), § 59c odst. 1 nebo § 59h odst. 1, pokud nebyla zřízena komise pro výkon přenesené
působnosti podle zvláštního zákona67),
e) krajský úřad, který vydal pověření, krajský úřad, v jehož obvodu má sídlo zařízení
sociálně-právní ochrany provozované pověřenou osobou, nebo obecní úřad obce s rozšířenou
působností, jejíž starosta zřídil komisi, která vydala pověření, jde-li o správní delikt podle
§ 59b odst. 1 nebo § 59g odst. 1,
f) orgán sociálně-právní ochrany, vůči kterému má být povinnost plněna, nejsou-li
k projednání správního deliktu příslušné orgány podle písmen a) až e).
(6) Pokuty vybírá orgán sociálně-právní ochrany, který je uložil.
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(7) Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvláštního právního
předpisu52a).
ČÁST DEVÁTÁ
PŘESTUPKY
§ 59
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že
a) jako osoba, u níž se dítě nachází, neumožní seznámení dítěte se žadatelem podle § 24
odst. 3,
b) vykonává bez pověření činnost uvedenou v § 48 odst. 2,
c) v rozporu s § 19a odst. 2 zprostředkuje osvojení nebo pěstounskou péči podle § 19a
odst. 1 písm. d),
d) neoznámí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, že převzala do své péče dítě
s úmyslem přijmout je do péče trvalé, podle § 10a odst. 2, nejde-li o příbuzného dítěte až
do třetího stupně,
e) ztíží péči osvojitele nebo výchovu osvojence prozrazením nebo rozšířením údajů
v rozporu s rozhodnutím soudu o utajení osvojení,
f) maří výkon ochranné výchovy dítěte anebo narušuje péči o dítě svěřené do péče jiného
člověka než rodiče,
g) jako osoba odpovědná za dítě ponechá dítě bez náležitého dozoru přiměřeného jeho
věku, rozumové vyspělosti, popřípadě zdravotnímu stavu, a tím je vystaví nebezpečí
vážné újmy na zdraví, nebo v důsledku toho dítě způsobí újmu na zdraví jiné osobě nebo
škodu na cizím majetku nikoli nepatrnou,
h) použije vůči dítěti nepřiměřený výchovný prostředek nebo omezení, nebo
i) zneužívá nezletilého dítěte k fyzickým pracím nepřiměřeným jeho věku a stupni
tělesného a rozumového vývoje.
(2) Fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že úmyslně ztěžuje nebo maří
výkon rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o výchovném opatření
podle § 13 odst. 1.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že
ztěžuje nebo maří výkon rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností
o výchovném opatření podle § 13 odst. 1.
(4) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d) až i) nebo podle odstavců 2 a 3
lze uložit pokutu do 50 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 200
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000 Kč.
§ 59a
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba provozující
ústavní zařízení nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dopustí přestupku
tím, že nezajistí, aby takové zařízení plnilo povinnosti podle § 29 odst. 6.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
§ 59b
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zaměstnavatel,
poskytovatel zdravotních služeb, škola, školské nebo jiné obdobné zařízení nebo jako
zřizovatel školy, školského nebo jiného obdobného zařízení, jako poskytovatel sociálních
služeb nebo jako pověřená osoba dopustí přestupku tím, že nesdělí bezplatně údaje
potřebné pro poskytnutí sociálně-právní ochrany nebo pro účely rozhodování o vydání
pověření podle § 53 odst. 1.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
§ 59c
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako pověřená osoba,
poskytovatel zdravotních služeb, škola, školské zařízení nebo jiné obdobné zařízení nebo
jako osoba odpovědná za školu, školské zařízení nebo jiné zařízení určené pro děti
dopustí přestupku tím, že nesplní oznamovací povinnost podle § 10 odst. 4.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
§ 59d
(1) Rodič nebo jiná fyzická osoba odpovědná za výchovu dítěte se dopustí přestupku
tím, že
a) nesplní povinnost využít odbornou poradenskou pomoc nebo se účastnit prvního
setkání se zapsaným mediátorem nebo rodinné terapie, o jejímž uložení rozhodl orgán
sociálně-právní ochrany podle § 12 nebo 133,
b) nepřevezme dítě při jeho návratu z ciziny podle § 36 odst. 3, ačkoliv mu v tom
nebrání závažná překážka, nebo
c) neoznámí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností předání dítěte do péče
budoucímu osvojiteli podle § 823 odst. 1 občanského zákoníku.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 20 000 Kč.
§ 59e
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(1) Ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se dopustí přestupku
tím, že
a) opakovaně neseznámí dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc s jeho
právy a povinnostmi,
b) nepředá dítě do péče budoucího osvojitele nebo pěstouna podle rozhodnutí
příslušného orgánu,
c) opakovaně nedá soudu podnět ke zrušení umístění dítěte v zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc, pokud pominuly důvody pro další pobyt dítěte v tomto zařízení, nebo
opakovaně nevyrozumí o podání podnětu příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí,
d) opakovaně nedá soudu podnět k úpravě styku rodičů nebo jiných osob s dítětem v
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, pokud to vyžaduje zájem dítěte a
zejména pokud ředitel opakovaně zakázal nebo přerušil návštěvu rodičů nebo jiných
osob v zařízení, nebo opakovaně nevyrozumí o podání příslušný orgán sociálně-právní
ochrany dětí,
e) nepodává informace o dítěti zákonným zástupcům, jiným osobám odpovědným za
výchovu dítěte nebo orgánům sociálně-právní ochrany dětí na jejich žádost,
f) neprojedná předem s dítětem a se zákonnými zástupci dítěte opatření zásadní
důležitosti, nehrozí-li nebezpečí z prodlení, nebo nedá podnět soudu k ustanovení
opatrovníka dítěti, nejsou-li zákonní zástupci dítěte dosažitelní,
g) nepropustí dítě poté, co se dozvěděl o rozhodnutí soudu, kterým bylo zrušeno svěření
dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a to jakmile může být dítě
převzato osobou odpovědnou za jeho výchovu,
h) neoprávněně zastoupí dítě v jiných než běžných záležitostech,
i) nevydá rozhodnutí o zamítnutí žádosti o povolení pobytu dítěte mimo zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc, nebo
j) nevydá rozhodnutí o příspěvku na úhradu pobytu a péče poskytované dítěti v zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42b, nejde-li o případ, kdy se příspěvek na
úhradu pobytu a péče podle § 42d nevyžaduje.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do 20 000 Kč a za
přestupek podle odstavce 1 písm. e) až j) pokutu do 50 000 Kč nebo zákaz činnosti do
1 roku.
§ 59f
(1) Fyzická nebo právnická osoba se jako pověřená osoba dopustí přestupku tím,
že
a) překročí rozsah sociálně-právní ochrany stanovený v pověření,
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b) poruší práva dětí žijících v zařízeních sociálně-právní ochrany nebo neplní povinnosti
nutné pro jejich ochranu při výkonu sociálně-právní ochrany v rámci rozsahu sociálněprávní ochrany stanoveného v pověření,
c) poruší hygienické a protiepidemiologické předpisy nebo tyto předpisy porušuje
soustavně,
d)
vykonává
sociálně-právní
ochranu
bez
uzavření
pojistné
smlouvy
pro případ odpovědnosti za škodu nebo nemá sjednáno pojištění pro případ
odpovědnosti za škodu po celou dobu poskytování sociálně-právní ochrany,
e) závažně nebo opakovaně poruší povinnost oznámit orgánu, který rozhodl
o pověření, změny skutečností rozhodných pro vydání pověření nebo pozastavení
výkonu činností uvedených v pověření,
f) nevede záznamy o své činnosti související s poskytováním sociálně-právní ochrany
v rozsahu odpovídajícím udělenému pověření,
g) nevypracuje za kalendářní rok výroční zprávu o své činnosti v sociálně-právní
ochraně dětí nebo jiný doklad, který obsahuje popis této činnosti a pravidla
hospodaření, nebo závažně poruší povinnost zaslat výroční zprávu nebo jiný doklad o
své činnosti orgánu, který rozhodl o vydání pověření,
h) neoznámí termín a místo konání výchovně rekreačního tábora pro děti orgánu, který
rozhodl o vydání pověření,
i) poskytuje sociálně-právní ochranu i přesto, že přestala splňovat podmínku
bezúhonnosti podle § 49 odst. 8, nebo poskytuje sociálně-právní ochranu
prostřednictvím osoby, která nesplňuje podmínku bezúhonnosti,
j) poskytuje sociálně-právní ochranu prostřednictvím osoby, která nezískala odbornou
způsobilost, a v rozporu s podmínkami dozoru nad činností této odborně nezpůsobilé
osoby,
k) neřídí se při výkonu sociálně-právní ochrany standardy kvality sociálně-právní
ochrany,
l) neposkytne v rozsahu svého pověření pomoc dítěti při ochraně jeho života a dalších
jeho práv,
m) opakovaně poruší povinnosti, ke kterým se pověřená osoba zavázala v dohodě
o výkonu pěstounské péče uzavřené s osobou pečující nebo osobou v evidenci,
n) použije státní příspěvek na výkon pěstounské péče na jiné účely než
na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo
svěřeným dětem a na provádění dohledu nad pěstounskou péčí,
o) nezachovává mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámila při výkonu
sociálně-právní ochrany nebo v přímé souvislosti s ním, anebo tuto povinnost poruší její
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zaměstnanci nebo jiné osoby, které se přímo podílejí na poskytování sociálně-právní
ochrany pověřenou osobou, nebo
p) neposkytuje sociálně-právní ochranu bezplatně.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) lze uložit pokutu do 200 000 Kč a
za přestupek podle odstavce 1 písm. c) až p) pokutu do 50 000 Kč. Za přestupek podle
odstavce 1 písm. a), b), i), j) a p) lze uložit též zákaz činnosti.
§ 59g
(1) Fyzická nebo právnická osoba se jako osoba provozující zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc dopustí přestupku tím, že
a) nezajistí, aby počet dětí umístěných v jednom zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc soustavně nebo opakovaně nepřekračoval nejvýše povolený počet dětí podle § 42
odst. 3,
b) nezajistí, aby počet dětí, o které současně osobně pečuje jeden zaměstnanec zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc, soustavně nebo opakovaně nepřekračoval nejvýše
povolený počet dětí podle § 42 odst. 4,
c) odmítne přijetí dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na žádost
obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo zákonného zástupce dítěte bez
vážného důvodu, jedná-li se o dítě, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo bez péče
přiměřené jeho věku, o dítě, jehož život nebo příznivý vývoj jsou vážně ohroženy, o dítě
tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané nebo o dítě, které se ocitlo v prostředí
nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho práva,
d) přijme dítě do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě žádosti
jiné osoby než zákonného zástupce nebo dítěte,
e) uzavře se zákonným zástupcem dítěte dohodu o přijetí dítěte do péče zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc, která neobsahuje náležitosti dohody podle § 42 odst. 8,
f) nezajistí nepřetržitý provoz a nepřetržité poskytování služeb zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc,
g) nevede evidenci dětí, které byly přijaty do zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc, nebo nevede spisovou dokumentaci o dětech v tomto zařízení podle § 42 odst. 11
a § 42a odst. 2,
h) nezajistí, aby zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ohlásilo přijetí dítěte do
tohoto zařízení neprodleně příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí,
i) opakovaně nezabezpečí plné přímé zaopatření dítěte v zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc,
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j) nezajistí poskytnutí zdravotních služeb dítěte v zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc,
k) neřídí se standardy kvality při výkonu sociálně-právní ochrany dětí v zařízení pro
děti vyžadující okamžitou pomoc,
l) opakovaně nezajistí, aby zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovalo
poradenství dítěti, jeho rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte
podle § 42a odst. 1 písm. d) nebo spolupracovalo s rodinou dítěte a poskytovalo dítěti a
jeho rodině pomoc v rozsahu uvedeném v § 42a odst. 1 písm. e) a h),
m) nevydá vnitřní řád zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
n) neurčí zástupce ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
o) přemístí dítě umístěné v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
do jiného takového zařízení v rozporu s § 42a odst. 7 a 8, nebo
p) nevyužije státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, ve kterém je umístěno dítě, za
které byl zřizovateli státní příspěvek vyplacen.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. g), h) nebo m) lze uložit pokutu do 20 000
Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b), d), e), k), l), n) nebo p) pokutu do 50 000 Kč
a za přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), f), i), j) nebo o) pokutu do 200 000 Kč nebo
zákaz činnosti do 1 roku.
§ 59h
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává
a) krajský úřad, který žadatele zařadil do evidence žadatelů, jde-li o přestupek podle
§ 59 odst. 1 písm. a),
b) krajský úřad, který by byl příslušný k vydání pověření, nebo pokud by byla
k vydání pověření příslušná komise, obecní úřad obce s rozšířenou působností, jejíž
starosta komisi zřídil, jde-li o přestupek podle § 59 odst. 1 písm. b),
c) krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu dítěte, jde-li o přestupek podle
§ 59 odst. 1 písm. c),
d) obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu
dítěte, jde-li o přestupek podle § 59 odst. 1 písm. e) až i), § 59 odst. 2 a 3, § 59a odst. 1
nebo § 59d odst. 1 písm. a) a b),
e) krajský úřad, který vydal pověření, krajský úřad, v jehož obvodu má sídlo zařízení
sociálně-právní ochrany provozované pověřenou osobou, nebo obecní úřad obce
s rozšířenou působností, jejíž starosta zřídil komisi, která vydala pověření, jde-li
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o přestupek podle § 59e odst. 1, § 59f odst. 1 písm. a) až m) a písm. o) a p) nebo
§ 59g odst. 1,
f) Úřad práce České republiky, jde-li o přestupek podle § 59f odst. 1 písm. n),
g) orgán sociálně-právní ochrany, vůči kterému má být povinnost plněna, nejsou-li
k projednání přestupku příslušné orgány podle písmen a) až f).
(2) Přestupky, k jejichž projednání je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností, může namísto obecního úřadu obce s rozšířenou působností projednávat
komise pro projednávání přestupků zřízená starostou obce s rozšířenou působností jako
zvláštní orgán obce.
(3) Pokuty vybírá orgán sociálně-právní ochrany, který je uložil.
____________________
5)

§ 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve
věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže).
31)
§ 74 odst. 2, § 81 odst. 1 a § 92 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.
52)
§ 2 obchodního zákoníku.
52a)
Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
67)
Zákon č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
29)

Část sedmdesátá osmá
Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon
o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb., zákona
č 501/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,
zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009
Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona
č. 89/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 212/2013 Sb., zákona č. 258/2014 Sb.,
zákona č. 319/2015 Sb., zákona č. 378/2015 Sb. a zákona č. 250/2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
§6
Poštovní podmínky
(1) Poštovní podmínky musejí mít písemnou formu.
(2) Poštovní podmínky musí srozumitelným, úplným a snadno přístupným způsobem
obsahovat minimálně
a) popis poskytované poštovní služby,
b) způsob, jakým lze uzavřít poštovní smlouvu,
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c) požadovanou úpravu poštovní zásilky, její rozměry a hmotnost,
d) ustanovení určující, který obsah poštovní zásilky je považován za nebezpečný nebo
vyžaduje zvláštní zacházení, jakož i povinnou zvláštní úpravu takové poštovní zásilky,
e) ustanovení určující nedovolený obsah poštovní zásilky,
f) způsob a podmínky dodání,
g) cenu poštovní služby, způsob její úhrady a rozsah nároku odesílatele na její vrácení, jestliže
provozovatel porušil povinnost vyplývající z poštovní smlouvy,
h) postup provozovatele při nemožnosti dodání poštovní zásilky,
i) způsob uplatnění reklamace vad poskytované poštovní služby, včetně údajů o tom, kde
a v jakých lhůtách lze reklamaci uplatnit a lhůty o jejím vyřízení,
j) postup provozovatele při otevření poštovní zásilky podle § 8,
k) postup provozovatele při prodeji nebo zničení poštovní zásilky nebo její části podle § 9
a 10, včetně lhůty, jejímž uplynutím je takové nakládání se zásilkou podmíněno,
l) rozsah odpovědnosti za vzniklou škodu podle § 13 odst. 1,
m) omezení výše náhrady škody podle § 13 odst. 4,
n) výčet ustanovení, od nichž se nelze odchýlit dohodou stran,
o) podmínky pro zaslání poštovní zásilky nebo peněžní částky do zahraničí, pokud takovou
službu nabízí,
p) informaci o způsobu řešení sporů týkajících se předmětu poštovní smlouvy.
(3) Provozovatel je povinen nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změny poštovních
podmínek uveřejnit informaci o této změně v každé své provozovně a způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
(4) Úřad vyzve provozovatele, aby ve lhůtě ne kratší než 10 dnů provedl změnu
poštovních podmínek, jsou-li v rozporu s tímto zákonem nebo prováděcími právními předpisy
k tomuto zákonu nebo v rozporu se zákonem obsahujícím pravidla ochrany spotřebitele, a to
z důvodu nekalých obchodních praktik nebo z důvodu diskriminace spotřebitele17); v tomto
případě se odstavec 3 nepoužije. Nedojde-li k nápravě ve lhůtě stanovené ve výzvě, Úřad
zahájí řízení o správním deliktu přestupku.
Správní delikty
Přestupky
§ 37a
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(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) poruší některou z povinností podle § 16 odst. 1,
b) zjišťuje obsah poštovní zásilky v rozporu s § 16 odst. 5,
c) podniká v oblasti poštovních služeb bez oprávnění nebo v rozporu s obecnými podmínkami
podnikání podle § 17,
d) poskytuje poštovní službu nebo zajišťuje zahraniční poštovní službu bez oprávnění podle
§ 18 odst. 1,
e) nesplní povinnost podle § 18 odst. 5 nebo 6, nebo
f) provozuje službu dodání peněžní částky poštovním poukazem bez poštovní licence
v rozporu s § 20.
(2) Provozovatel se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nezpřístupní poštovní podmínky podle § 4 odst. 1,
b) neuzavře poštovní smlouvu podle § 4 odst. 2,
c) v rozporu s § 6 odst. 4 neprovede ve lhůtě stanovené Úřadem změnu poštovních podmínek,
d) neuveřejní informaci o změně poštovních podmínek podle § 6 odst. 3,
e) zachází s poštovní zásilkou nebo poukázanou peněžní částkou v rozporu s § 7 odst. 1,
f) otevře nebo prohlíží poštovní zásilku v rozporu § 8 odst. 1, 2 a 4,
g) neinformuje o otevření poštovní zásilky při dodání adresáta, popřípadě odesílatele při
vrácení poštovní zásilky podle § 8 odst. 3,
h) prodá poštovní zásilku v rozporu s § 9 odst. 1 a 2,
i) nevydá čistý výtěžek podle § 9 odst. 3,
j) zničí poštovní zásilku v rozporu s § 10,
k) nevyplatí poukázanou peněžní částku v rozporu § 11,
l) v rozporu s § 16 odst. 7 nevydá poštovní zásilku nebo neumožní jiná opatření dotýkající se
poštovní zásilky,
m) nesplní povinnost podle § 18 odst. 4,
n) neplní informační povinnost podle § 32a, nebo
o) neplní povinnost podle § 34 odst. 12, nebo
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q) p) v rozporu s § 6 odst. 2 neuvede v poštovních podmínkách veškeré požadované
informace nebo je uvede nesrozumitelným, neúplným nebo obtížně přístupným způsobem.
(3) Držitel poštovní licence se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) poruší poštovní povinnost podle § 33 odst. 1 písm. a),
b) nabízí poštovní služby v rozporu s § 33 odst. 1 písm. b),
c) poruší některou z povinností podle § 33 odst. 4,
d) poruší některou z povinností podle § 33 odst. 5, 7, 8 nebo 9,
e) neplní některou z povinností podle § 33a,
f) poruší některou z povinností podle § 34 odst. 2, 3, 9 nebo 10, nebo
g) nabízí základní služby, které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci, v rozporu s
rozhodnutím o ceně podle § 34a odst. 2.
(4) Za správní delikt se uloží pokuta přestupek lze uložit pokutu do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. c), d) nebo f),
nebo podle odstavce 3 písm. e),
b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b), nebo
podle odstavce 2 písm. f) nebo l), nebo podle odstavce 3 písm. a), c), d), f) nebo g),
c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. d) písm. e), nebo
podle odstavce 2 písm. b), e), i), k), m), n), nebo q) nebo p), nebo podle odstavce 3 písm. b),
nebo
d) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. a), c), d), g), h), j)
nebo o).
§ 37b
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména k rozsahu takového jednání a jeho následkům.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle § 37a projednává Úřad.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby,14b) se
vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
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(6) Pokuty vybírá a vymáhá Úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
§ 37b
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává Úřad.
(2) Pokuty vybírá a vymáhá Úřad.
___________________
4)

§ 86 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 175/1990 Sb.
§ 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
14b)
§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
17)
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
5)

Část sedmdesátá devátá
Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku
a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění zákona č. 302/2000 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 142/2012
Sb., zákona č. 305/2013 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 11
Dodatečné sdělení
(1) Jestliže bylo v periodickém tisku uveřejněno sdělení o trestním řízení nebo o řízení
ve věcech přestupků vedeném proti fyzické osobě, anebo o řízení ve věcech správních deliktů
vedeném proti fyzické nebo právnické osobě, kterou lze podle tohoto sdělení ztotožnit, a toto
řízení nebylo ukončeno pravomocným rozhodnutím, má tato osoba právo požadovat na
vydavateli uveřejnění informace o konečném výsledku řízení jako dodatečného sdělení.
Vydavatel je povinen na žádost této osoby informaci o pravomocném rozhodnutí jako
dodatečné sdělení uveřejnit.
(2) Po smrti fyzické osoby přísluší právo podle odstavce 1 jejímu manželu a dětem, a
není-li jich, jejím rodičům.
(3) Ustanovení zvláštního právního předpisu4) o ochraně osobnosti a o ochraně jména
a dobré pověsti právnické osoby zůstávají úpravou podle odstavců 1 a 2 nedotčena.
§ 15
Výjimky z povinnosti uveřejnit odpověď a dodatečné sdělení
(1) Vydavatel není povinen uveřejnit odpověď nebo dodatečné sdělení, jestliže
a) uveřejněním navrženého textu by byl spáchán trestný čin nebo správní delikt přestupek,
b) uveřejnění navrženého textu by bylo v rozporu s dobrými mravy,
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c) napadené sdělení, popřípadě jeho napadená část, je citací sdělení třetí osoby určeného pro
veřejnost nebo jeho pravdivou interpretací a jako takové bylo označeno nebo prezentováno.
(2) Vydavatel není povinen uveřejnit odpověď, jestliže žádost o její uveřejnění
směřuje vůči sdělení uveřejněnému na základě prokazatelného předchozího souhlasu osoby,
která žádost podala.
(3) Vydavatel není povinen uveřejnit dodatečné sdělení, jestliže ještě předtím, než mu
byla žádost o jeho uveřejnění doručena, uveřejnil sdělení odpovídající dodatečnému sdělení z
vlastního podnětu a dodržel přitom podmínky stanovené tímto zákonem.
§ 17
Pokuty
(1) Krajský úřad uloží pokutu až do výše 100 000 Kč vydavateli, který ve stanovené
lhůtě nesplní povinnost
a) doručit ministerstvu oznámení s údaji potřebnými k evidenci periodického tisku podle § 7
odst. 2 nebo 3 a započne přes nesplnění této povinnosti s vydáváním periodického tisku,
anebo oznámit ministerstvu změnu evidovaných údajů a přerušení nebo ukončení vydávání
periodického tisku podle § 7 odst. 7,
b) dodat stanovený počet povinných výtisků určeným příjemcům podle § 9 odst. 1 nebo
provést výměnu vadného povinného výtisku za bezvadný podle § 9 odst. 5.
(2) Krajský úřad uloží za porušení povinnosti stanovené v § 8 odst. 2 pokutu až do
výše 200 000 Kč vydavateli, který umožní veřejné šíření periodického tisku bez povinných
údajů anebo s neúplnými nebo nesprávnými povinnými údaji.
(3) Za opětovné porušení povinností stanovených v § 7 odst. 2 a 7, § 8 odst. 2 a § 9
odst. 1 a 5 uloží krajský úřad vydavateli pokutu až do výše dvojnásobku horní hranice sazeb
uvedených v odstavcích 1 a 2. Porušení povinnosti se považuje za opětovné, jestliže vydavatel
poruší povinnost v době do 1 roku od právní moci rozhodnutí, jímž mu byla uložena pokuta
za předchozí porušení povinnosti podle tohoto zákona.
(4) Pokuty ukládá, vybírá a vymáhá krajský úřad příslušný podle sídla vydavatele, jdeli o právnickou osobu, nebo podle bydliště vydavatele, popřípadě podle místa jeho podnikání,
jde-li o fyzickou osobu.
(5) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se krajský úřad
o porušení povinnosti dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti
došlo, a jde-li o pokračující porušování téže povinnosti, nejpozději do 3 let od doby, kdy
porušování povinnosti ještě trvalo.
(6) Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání
a následkům porušení právní povinnosti.
(7) Pokuty uložené podle tohoto zákona krajskými úřady jsou příjmem krajů.
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(8) Při ukládání pokut podle tohoto zákona se postupuje podle zvláštního právního
předpisu.8)
(9) Zaplacením pokuty podle předchozích odstavců nezaniká právní povinnost, za jejíž
porušení byla pokuta uložena.
§ 17
Přestupky
(1) Vydavatel se dopustí přestupku tím, že
a) nedoručí ministerstvu ve stanovené lhůtě oznámení s údaji potřebnými k evidenci
periodického tisku před zahájením vydávání periodického tisku podle § 7 odst. 2 nebo 3,
b) neoznámí písemně ministerstvu ve stanovené lhůtě změnu evidovaných údajů,
přerušení nebo ukončení vydávání periodického tisku podle § 7 odst. 7,
c) v rozporu s § 8 odst. 2 umožní veřejné šíření periodického tisku bez povinných údajů
anebo s neúplnými nebo nesprávnými povinnými údaji,
d) nedodá ve stanovené lhůtě stanovený počet povinných výtisků určeným příjemcům
podle § 9 odst. 1, nebo
e) neprovede ve stanovené lhůtě výměnu vadného povinného výtisku za bezvadný podle
§ 9 odst. 5.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d) nebo e),
b) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c).
(3) Je-li přestupek podle odstavce 1 písm. b) až e) spáchán opakovaně po nabytí
právní moci rozhodnutí o přestupku, uloží se pokuta do výše dvojnásobku horní hranice
sazeb uvedených v odstavci 2. Přestupek je spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní
moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho
spáchání neuplynulo 12 měsíců.
(4) Přestupky podle tohoto zákona projednává krajský úřad. Místní příslušnost
krajského úřadu se řídí sídlem nebo místem podnikání vydavatele, jde-li o právnickou
nebo podnikající fyzickou osobu, anebo místem trvalého bydliště vydavatele, jde-li
o fyzickou osobu.
(5) Pokuty vybírá a vymáhá krajský úřad.
____________________
4)
8)

§ 11 a 19b občanského zákoníku.
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb.
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Část osmdesátá
Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 136/2006 Sb., zákona
č. 342/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 310/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 261/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 81/2015
Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
ČÁST OSMÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 78
Přestupky fyzických osob
…
§ 79
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) jako držitel akreditace v rozporu s § 45 odst. 5 písm. a) neposkytuje výuku a výcvik
v souladu s udělenou akreditací nebo vytvořeným plánem výuky a výcviku,
b) jako držitel akreditace v rozporu s § 45 odst. 5 písm. b) neoznámí ve stanovené lhůtě Úřadu
změny plánu výuky a výcviku nebo seznamu osob provádějících výuku a výcvik,
c) v rozporu s § 50a vydává listiny, které mohou být s ohledem na jejich vzhled a obsah
zaměněny s průkazem způsobilosti, nebo
d) jako vlastník nebezpečné věci nebo znečišťující látky, která je v době námořní nehody
nebo mimořádné události na palubě lodi, nespolupracuje s Úřadem nebo příslušnými orgány
pobřežního státu s cílem zmírnit následky námořní nehody nebo mimořádné události podle
§ 55c odst. 2.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel námořního plavidla
dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 18 odst. 2 neprodleně neodevzdá Úřadu rejstříkový list,
b) v rozporu s § 19 odst. 4 neprodleně nevrátí Úřadu rejstříkový list,
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c) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. a) provozuje námořní plavbu pod státní vlajkou České
republiky bez zápisu námořního plavidla do námořního rejstříku nebo bez rozhodnutí
o prozatímním povolení k plavbě,
d) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. c) nezajistí po celou dobu provozování námořního plavidla
jeho způsobilost k plavbě,
e) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. d) nejmenuje velitele lodě nebo velitele námořní jachty
způsobilého ke kvalifikovanému vedení námořního plavidla,
f) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. h) nezajistí, aby veškerá zařízení na námořním plavidle byla
schváleného typu, měla schválenou dokumentaci a jejich provoz vyhovoval požadavkům
bezpečnosti a ochrany zdraví a mořského prostředí,
g) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. i) nenahlásí Úřadu případy narození, úmrtí, nezvěstnosti
nebo pádu přes palubu a vážné újmy na zdraví, k nimž došlo na námořním plavidle,
h) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. j) neoznámí Úřadu účast lodi na námořní nehodě nebo
mimořádné události, nebo účast námořní jachty na námořní nehodě, při níž došlo ke škodě
převyšující 200 000 Kč, nebo nezajistí dokumentaci stavu v době námořní nehody,
i) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. k) neoznámí Úřadu událost ovlivňující technickou
způsobilost námořního plavidla k plavbě nebo jinak ovlivňující technický stav námořního
plavidla,
j) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. l) bodem 2 nebo 3 nemá po celou dobu provozování
námořního plavidla
1. uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku smrti člena posádky, jeho
pracovního úrazu nebo nemoci z povolání nebo zaplaceno pojistné, nebo
2. uzavřeno pojištění pro pokrytí nákladů spojených s repatriací nebo zaplaceno pojistné,
k) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. m) nezabezpečí, aby při provozování námořní plavby byly na
námořním plavidle průkazy způsobilosti a osvědčení o zdravotní způsobilosti velitele
námořního plavidla a všech členů posádky,
l) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. n) nezajistí, aby každý člen posádky obdržel popis způsobu
vyřizování stížností v pracovněprávních věcech včetně kontaktních údajů osob pověřených
jejich vyřizováním, osob, které mohou členu posádky poskytnout radu v pracovněprávních
záležitostech, a Úřadu,
m) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. e) nezajistí, aby loď byla obsazena kvalifikovanou posádkou
v odpovídajícím počtu a složení,
n) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. f) nevybaví loď výstrojí schváleného typu včetně
dokumentace a označení, nebo o ni průběžně nepečuje,
o) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. g) nezajistí průběžné zásobování lodi vodou a potravinami,
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p) v rozporu s § 24 odst. 5 použije námořní plavidlo nebo umožní jeho použití k neoprávněné
přepravě drog, psychotropních látek, zbraní, výbušnin nebo otroků,
q) v rozporu s § 62 odst. 2 nezajistí, aby členem posádky námořního plavidla nebyla osoba,
která v den nalodění nedosáhla věku 18 let,
r) v rozporu s § 63a odst. 5 nezajistí, aby byl na palubě námořního plavidla na přístupném
místě vyvěšen rozvrh pracovní doby členů posádky nebo informace o minimální délce
nepřetržitého odpočinku,
s) v rozporu s § 63e odst. 2 nezajistí, aby člen posádky námořního plavidla obdržel stejnopis
evidence pracovní doby za každý měsíc služby na námořním plavidle,
t) v rozporu s § 65 odst. 1 nezajistí repatriaci člena posádky,
u) v rozporu s § 66 odst. 2 provozuje námořní plavidlo, které není vybaveno vhodnými
prostorami,
v) v rozporu s § 66 odst. 3 nezajistí zásobování námořního plavidla pitnou vodou nebo
potravinami,
w) v rozporu s § 67a odst. 1 nezajistí, aby námořní plavidlo, včetně jeho zařízení a vybavení,
bylo udržováno ve stavu zaručujícím bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zvládání
havarijních situací, nebo
x) v rozporu s § 67e odst. 1 nepověří žádného člena posádky vyřizováním stížností
v pracovněprávních věcech.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel lodě dopustí
správního deliktu přestupku tím, že
a) nemá po celou dobu provozování lodě sjednané pojištění odpovědnosti za škodu z provozu
lodě nebo zaplacené pojistné podle § 24 odst. 1 písm. l) bodu 1, nebo toto pojištění nemá
sjednáno ve výši podle § 24 odst. 2 a 3,
b) v rozporu s § 24 odst. 4 neoznámí v době válečného konfliktu údaje o zeměpisné poloze
lodě,
c) v rozporu s § 25 odst. 1 nezabezpečí, aby při provozování námořní plavby na lodi byly
povinné listinné doklady,
d) v rozporu s § 25 odst. 4 neuschová listinné doklady po dni posledního zápisu do nich na
lodi,
e) v rozporu s § 28 odst. 4 nezajistí, aby velitelem lodě byl občan České republiky nebo občan
členského státu Evropské unie,
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f) v rozporu s § 28 odst. 4 nezajistí, aby velitel lodě měl znalosti českého jazyka doložené
dokladem o dosaženém vzdělání v českém jazyce nebo složením zkoušky nebo jiným
osvědčujícím dokladem,
g) v rozporu s § 55c odst. 1 písm. a) nezajistí zachování všech informací z námořních map,
lodních deníků, elektronických a magnetických záznamů a videozáznamů včetně informací ze
záznamníků cestovních údajů a dalších elektronických zařízení, které se vztahují k období
před, během i po námořní nehodě či mimořádné události, nebo nezajistí veškeré jiné důkazy
a informace důležité pro zjištění jejích příčin,
h) v rozporu s § 55c odst. 1 písm. b) nezabrání přepisu či jinému zásahu do záznamů
uvedených v § 55c odst. 1 písm. a),
i) nespolupracuje s Úřadem nebo příslušnými orgány pobřežního státu s cílem zmírnit
následky námořní nehody nebo mimořádné události podle § 55c odst. 1 písm. c),
j) v rozporu s § 67 odst. 1 nezajistí, aby loď odpovídala podmínkám zdravotní péče
a hygienickým požadavkům,
k) v rozporu s § 67 odst. 1 nezajistí vybavení lodě zdravotnickým materiálem, výstrojí, léky
a prostředky zdravotnické techniky v lodní lékárničce a jejich doplňování, nebo
l) v rozporu s § 67 odst. 2 nezajistí, aby jeden člen posádky lodě byl držitelem průkazu
způsobilosti zdravotníka.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník námořního plavidla
dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 4 odst. 3 neuhradí poplatek za právo plout pod státní vlajkou České republiky,
nebo
b) v rozporu s § 17 odst. 1 neoznámí Úřadu změny týkající se údajů a dokladů, které jsou
stanoveny jako náležitosti žádosti o zápis do námořního rejstříku, nebo o nich nepředloží
doklady.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník lodě dopustí správního
deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 16 odst. 4 nevrátí rejstříkový list, nebo
b) v rozporu s § 25 odst. 4 nezajistí předání listinných dokladů do úschovy archivu Úřadu.
(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník námořní jachty dopustí
správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 26 odst. 2 nezajistí předání rejstříkového listu Úřadu, nebo
b) v rozporu s § 26 odst. 3 nezajistí úschovu lodního deníku.
(7) Za správní delikt se uloží pokuta Za přestupek lze uložit pokutu
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a) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo odstavce
2 písm. c), d) nebo p),
b) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. d), odstavce 2
písm. e), h), i), j), k), m), t), u), v) nebo w), odstavce 3 písm. a), b), c), e), f), g), h) nebo i)
nebo odstavce 4 písm. a),
c) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2
písm. f), n), q) nebo x), odstavce 3 písm. d), odstavce 4 písm. b) nebo odstavce 5 písm. a),
d) do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. a), b) nebo g),
odstavce 3 písm. j), k) nebo l), odstavce 5 písm. b) nebo odstavce 6 písm. a),
e) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b), odstavce 2
písm. l), o), r) nebo s) nebo odstavce 6 písm. b).
§ 79a
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při stanovení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl
správní delikt spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm příslušný
orgán nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(5) K projednávání správních deliktů v prvním stupni, výběru a vymáhání pokut podle
tohoto zákona je příslušný Úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní
moci.
§ 79a
K projednávání přestupků, výběru a vymáhání pokut podle tohoto zákona je
příslušný Úřad.

Část osmdesátá první
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 107/2002
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Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona
č. 480/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,
zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007
Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb.,
zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 29
(1) Úřad
a) provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem při zpracování osobních
údajů,
b) vede registr zpracování osobních údajů,
c) přijímá podněty a stížnosti na porušení povinností stanovených zákonem při zpracování
osobních údajů a informuje o jejich vyřízení,
d) zpracovává a veřejnosti zpřístupňuje výroční zprávu o své činnosti,
e) vykonává další působnosti stanovené mu zákonem,
f) projednává přestupky a jiné správní delikty a uděluje pokuty podle tohoto zákona,
g) zajišťuje plnění požadavků vyplývajících z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika
vázána, a z přímo použitelných předpisů Evropské unie,
h) poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů,
i) spolupracuje s obdobnými úřady jiných států, s orgány Evropské unie a s orgány
mezinárodních organizací působícími v oblasti ochrany osobních údajů. Úřad v souladu s
právem Evropské unie plní oznamovací povinnost vůči orgánům Evropské unie.25a)
(2) Při výkonu dozoru ve formě kontroly se postupuje podle zvláštního právního
předpisu.26)
(3) Dozor nad zpracováním osobních údajů, které provádějí zpravodajské služby,
stanoví zvláštní právní předpis.27)
HLAVA VII
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
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§ 45
(1) Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako správce nebo zpracovatel dopustí
správního deliktu přestupku tím, že při zpracování osobních údajů
a) nestanoví účel, prostředky nebo způsob zpracování [§ 5 odst. 1 písm. a) a b)], nebo
stanoveným účelem zpracování poruší povinnost nebo překročí oprávnění vyplývající ze
zvláštního zákona,
b) zpracovává nepřesné osobní údaje [§ 5 odst. 1 písm. c)],
c) shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje v rozsahu nebo způsobem, který neodpovídá
stanovenému účelu [§ 5 odst. 1 písm. d), f) až h)],
d) uchovává osobní údaje po dobu delší než nezbytnou k účelu zpracování [§ 5 odst. 1
písm. e)],
e) zpracovává osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů mimo případy uvedené v zákoně
(§ 5 odst. 2 a § 9),
f) neposkytne subjektu údajů informace v rozsahu nebo zákonem stanoveným způsobem
(§ 11),
g) odmítne subjektu údajů poskytnout požadované informace (§ 12 a 21),
h) nepřijme nebo neprovede opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů
(§ 13),
i) nesplní oznamovací povinnost podle tohoto zákona (§ 16 a 27),
j) nevede přehled případů porušení ochrany osobních údajů podle § 88 odst. 7 zákona
o elektronických komunikacích, nebo
k) neprovede ve stanovené lhůtě uložené opatření k nápravě.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako správce nebo zpracovatel se
dopustí správního deliktu přestupku tím, že při zpracování osobních údajů některým ze
způsobů podle odstavce 1
a) ohrozí větší počet osob svým neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního
života, nebo
b) poruší povinnosti pro zpracování citlivých údajů (§ 9).
(3) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do výše 5 000 000 Kč.
(4) Za správní delikt podle odstavce 2 se uloží pokuta do výše 10 000 000 Kč.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.
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(4) Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.
§ 45a
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že poruší zákaz zveřejnění osobních údajů stanovený jiným právním
předpisem.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
1 000 000 Kč.
(3) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 spáchaný tiskem, filmem, rozhlasem,
televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem se uloží
pokuta lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.
§ 46
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při rozhodování o výši pokuty se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době
trvání a následkům protiprávního jednání a k okolnostem, za nichž bylo protiprávní jednání
spácháno.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona projednává v prvním stupni
Úřad.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se použijí ustanovení o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní
moci.
(7) (2) Pokutu vybírá Úřad. Výnos z pokut je příjmem státního rozpočtu.
__________________
7)

Například zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
25a)
Článek 8 odst. 6 a článek 26 odst. 3 Směrnice č. 95/46/ES.
26)
Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
27)
§ 12 zákona č. 153/1994 Sb.
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Část osmdesátá druhá
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., zákona
č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 168/2008 Sb.,
zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 424/2010
Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 496/2012 Sb., zákona č. 156/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb.,
zákona č. 228/2014 Sb., zákona č. 355/2014 Sb., zákona č. 356/2014 Sb., zákona č. 250/2016
Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
HLAVA VI
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 105a
Přestupky fyzických osob
…
§ 105b
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) neoprávněně užije autorské dílo, umělecký výkon, zvukový či zvukově obrazový záznam,
rozhlasové nebo televizní vysílání nebo databázi,
b) neoprávněně zasahuje do práva autorského způsobem uvedeným v § 43 odst. 1 nebo 2
anebo v § 44 odst. 1,
c) jako obchodník, který se účastní prodeje originálu díla uměleckého, nesplní oznamovací
povinnost podle § 24 odst. 6,
d) vykonává kolektivní správu, aniž jí bylo uděleno oprávnění podle § 96a,
e) neoznámí ministerstvu skutečnosti podle § 101f odst. 2, nebo
f) se jako osoba, která hodlá vykonávat nebo vykonává činnost nezávislého správce práv,
nepřihlásí k evidenci podle § 104b odst. 2.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. d) se uloží lze uložit pokuta
pokutu do 500 000 Kč, za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo f) pokuta
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pokutu do 150 000 Kč, za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c) pokuta
pokutu do 100 000 Kč a za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. e) pokuta
pokutu do 50 000 Kč.
§ 105ba
Správní delikty Přestupky kolektivních správců
(1) Kolektivní správce se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nesplní některou z povinností vůči nositelům práv podle § 97a,
b) nesplní informační povinnost podle § 97b, 99f, 99h, 99i, 99j nebo § 100d,
c) nepověří společného zástupce podle § 97h odst. 2,
d) nedodrží postup při uzavírání smlouvy s uživatelem podle § 98,
e) nedodrží postup pro sjednávání sazebníku podle § 98f,
f) nesplní některou z povinností při správě příjmů z výkonu práv nebo příjmů z investování
příjmů z výkonu práv podle § 99 až 99e,
g) nevyhotoví výroční zprávu podle § 99g odst. 1,
h) v rozporu s § 99g odst. 2 nezajistí, aby výroční zpráva obsahovala požadované informace,
i) v rozporu s § 99g odst. 3 nezajistí, aby výroční zpráva byla ověřena auditorem,
j) v rozporu s § 99g odst. 4 nezajistí uveřejnění výroční zprávy stanoveným způsobem po
stanovenou dobu,
k) v rozporu s § 100c odst. 1 odmítne uzavřít smlouvu o poskytování licencí,
l) nesplní některou z povinností při poskytování informací o užití a fakturaci podle § 100e,
m) nerozdělí příjmy z výkonu práv podle § 100f odst. 1,
n) nesplní ve stanovené lhůtě povinnost uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě vydaným
podle § 102 odst. 2 písm. b), nebo
o) vykonává kolektivní správu v rozporu s uděleným oprávněním.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene b) nebo g) až j),
b) 250 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene c) až e), k) až m) nebo o),
c) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene a), f) nebo n).
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§ 105bb
Správní delikty Přestupky nezávislých správců práv
(1) Nezávislý správce práv se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nesplní oznamovací povinnost podle § 104b odst. 5,
b) nesplní informační povinnost podle § 97b, 99f odst. 1 písm. a) až c), f) až h) nebo § 99j,
nebo
c) nesplní ve stanovené lhůtě povinnost uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě vydaným
podle § 102 odst. 2 písm. b).
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) se uloží lze uložit
pokuta pokutu do 100 000 Kč a za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokuta
pokutu do 500 000 Kč.
§ 105c
Společná ustanovení ke správním deliktům k přestupkům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výše pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona projednává
a) v přenesené působnosti v prvním stupni obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož
územním obvodu byl správní delikt přestupek spáchán, jde-li o správní delikty přestupky
podle § 105a odst. 1 a § 105b odst. 1 písm. a) až c),
b) ministerstvo, jde-li o správní delikty přestupky podle § 105b odst. 1 písm. d) až f),
§ 105ba odst. 1 a § 105bb odst. 1.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(6) (2) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Pokuty uložené ministerstvem
jsou příjmem Státního fondu kultury České republiky.
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Část osmdesátá třetí
Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších
zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 483/2004 Sb., zákona č. 203/2006 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 303/2013
Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§1
Předmět úpravy
Tímto zákonem se stanoví podmínky ochrany sbírek, uchovávaných zejména
v muzeích a galeriích, stanoví se podmínky a způsob vedení evidence sbírek muzejní povahy,
práva a povinnosti vlastníků sbírek muzejní povahy, upravují se veřejně prospěšné služby,
vybrané veřejné služby a standardizované veřejné služby poskytované muzei a galeriemi
a stanoví se podmínky jejich poskytování a sankce správní tresty za porušení stanovených
povinností.
§ 14
Sankce za porušení zákona
(1) Ministerstvo může uložit vlastníku sbírky pokutu
a) za porušení povinností stanovených v § 7 odst. 1, v § 9 odst. 1 písm. f), g), k), l) a m)
a v § 12 odst. 6 až do výše 100 000 Kč,
b) za porušení povinností stanovených v § 9 odst. 1 písm. c), d), e), h), i), j) a n) až do výše 1
mil. Kč,
c) za porušení povinností stanovených v § 9 odst. 1 písm. a) a b) až do výše 2 mil. Kč,
d) za porušení povinností stanovených v § 11 odst. 1 a 6 až do výše 10 mil. Kč.
(2) Za opakované porušení povinností stanovených v § 9 odst. 1 písm. c), d), e), h), i),
j) a n) může ministerstvo uložit vlastníku sbírky pokutu až do výše 2 mil. Kč. Porušení
povinností stanovených v § 9 odst. 1 písm. c), d), e), h), i), j) a n) se považuje za opakované,
pokud se ho vlastník sbírky dopustil v době do 1 roku od právní moci rozhodnutí, jímž mu za
ně byla uložena pokuta.
(3) Pokutu podle odstavců 1 a 2 lze uložit i organizaci, která spravuje sbírky
a sbírkové předměty, které jsou ve vlastnictví České republiky nebo územního
samosprávného celku.
(4) Ministerstvo může uložit organizaci státu nebo územního samosprávného celku,
určené podle § 10 odst. 1 ministerstvem, pokutu za porušení povinností stanovených v § 10
odst. 1 až do výše 20 000 Kč.
(5) Při stanovení výše pokuty se přihlíží k závažnosti protiprávního jednání
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a způsobené škodě.
(6) Pokutu lze uložit do 1 roku ode dne, kdy se ministerstvo dozvědělo o porušení
povinnosti, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.
(7) Pokuty vybírá a vymáhá ministerstvo.
(8) Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.
§ 14
Přestupky
(1) Vlastník sbírky nebo organizace, která spravuje sbírky a sbírkové předměty,
které jsou ve vlastnictví České republiky nebo územního samosprávného celku, se
dopustí přestupku tím, že
a) poruší některou z povinností podle § 7 odst. 1 a 2, § 9 odst. 1 písm. f), g), k), l) a m)
a § 12 odst. 6,
b) poruší některou z povinností podle § 9 odst. 1 písm. c), d), e), h), i), j) a n),
c) poruší některou z povinností podle § 9 odst. 1 písm. a) a b), nebo
d) poruší některou z povinností podle § 11 odst. 1 a 6.
(2) Organizace státu nebo územního samosprávného celku, určená podle § 10
odst. 1 ministerstvem, se dopustí přestupku tím, že poruší některou z povinností podle
§ 10 odst. 1.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a),
c) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b),
d) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c),
e) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d).
(4) Je-li přestupek podle odstavce 1 písm. b) spáchán opakovaně po nabytí právní
moci rozhodnutí o přestupku, uloží se pokuta do výše dvojnásobku horní hranice sazby
uvedené v odstavci 3 písm. c). Přestupek je spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní
moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho
spáchání neuplynulo 12 měsíců.
(5) Přestupky podle tohoto zákona projednává a pokuty vybírá a vymáhá
ministerstvo.
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Část osmdesátá čtvrtá
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona
č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb.,
zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004
Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb.,
zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008
Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb.,
zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 72/2012 Sb., zákona č. 142/2012
Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 24/2015 Sb., zákona č. 106/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb.,
s vyznačením navrhovaných změn:
DÍL 5
Správní delikty
§ 58
(1) Obec může uložit pokutu až do výše 10 000 Kč právnické osobě a fyzické osobě,
která je podnikatelem, a
a) odmítne strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného
prostranství na své nemovitosti nebo v blízkosti tabulky s označením umístí jiný nápis,
b) úmyslně poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s označením ulice nebo jiného veřejného
prostranství, nebo
c) neoznačí budovu čísly stanovenými obecním úřadem.
(2) Obec může uložit pokutu až do výše 100 000 Kč osobě uvedené v odstavci 1, která
neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, tak, že naruší vzhled obce.
(3) Obec může uložit pokutu až do výše 200 000 Kč osobě uvedené v odstavci 1, která
znečistí veřejné prostranství, naruší životní prostředí v obci nebo odloží věc mimo vyhrazené
místo.
(4) Obec může uložit pokutu až do výše 200 000 Kč osobě uvedené v odstavci 1, která
porušila povinnost stanovenou právním předpisem obce.
(5) Při stanovení výše pokuty podle odstavců 1 až 4 obec přihlíží zejména k povaze,
závažnosti, době trvání a následkům protiprávního jednání.
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§ 59
(1) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se orgán obce o
porušení povinnosti dozvěděl, nejpozději však do 2 let ode dne, kdy k porušení povinnosti
došlo.
(2) Pokutu podle § 58 nelze uložit, jestliže zákon stanoví za porušení povinností
uvedených v § 58 vyšší sankci.
(3) Uložení pokuty podle § 58 nezbavuje osobu, které byla uložena pokuta, povinnosti
odstranit závadný stav ve lhůtě stanovené obcí s přihlédnutím k okolnostem případu.
(4) Do běhu lhůty podle odstavce 1 se nezapočítává doba, po kterou se pro tentýž
skutek vedlo trestní nebo přestupkové řízení podle zvláštního zákona.
§ 66c
(1) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se pro veřejnoprávní smlouvy
ustanovení správního řádu.
(2) Obec, která je smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy, ji bezodkladně poté, co
byla uzavřena, zveřejní na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů. Současně se uzavřená
veřejnoprávní smlouva zveřejní ve Věstníku právních předpisů kraje. Obdobně se postupuje i
při změně uzavřené veřejnoprávní smlouvy a při jejím zrušení.
(3) Uzavřená veřejnoprávní smlouva musí být každému přístupná na obecním úřadu
obce, která je její smluvní stranou.
Přestupky
§ 66d
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) úmyslně poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s označením ulice nebo jiného
veřejného prostranství,
b) neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, a tím naruší
vzhled obce, nebo
c) naruší životní prostředí v obci nebo odloží věc mimo vyhrazené místo.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s označením ulice nebo jiného veřejného
prostranství,
b) neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, a tím naruší
vzhled obce, nebo
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c) naruší životní prostředí v obci nebo odloží věc mimo vyhrazené místo.
(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník
nemovitosti dopustí přestupku tím, že
a) neoznačí budovu čísly stanovenými obecním úřadem nebo je neudržuje v řádném
stavu, nebo
b) odmítne strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného
veřejného prostranství na své nemovitosti nebo v blízkosti tabulky s označením umístí
jiný nápis.
(4) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c) nebo odstavce 2 písm. b) nebo
c) lze uložit pokutu do 500 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2
písm. a) nebo odstavce 3 pokutu do 200 000 Kč.
(5) Přestupky podle odstavců 1 až 3 projednává obecní úřad.
§ 102
(1) Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění
jím přijatých usnesení.
(2) Radě obce je vyhrazeno
a) zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření
v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce,
b) plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným
zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle
zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce (§ 84 odst. 2),
c) rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti,
d) vydávat nařízení obce,
e) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva obce
nebo komisemi rady obce,
f) stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení
obecního úřadu (§ 109 odst. 2),
g) na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu
v souladu se zvláštním zákonem,32b)
h) zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady obce (dále jen "komise"), jmenovat
a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,
i) kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti
obce,
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j) stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách
obce,
k) ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce (§ 58); tuto působnost může rada
obce svěřit obecnímu úřadu nebo starostovi zcela nebo zčásti,
l) k) přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné
působnosti a komisemi,
m) l) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
n) m) schvalovat organizační řád obecního úřadu,
o) n) plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem,
p) o) schvalovat účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace sestavenou
k rozvahovému dni.
(3) Rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné
působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo
obce nevyhradilo; rada obce může tyto pravomoci zcela nebo zčásti svěřit starostovi nebo
obecnímu úřadu; rada obce může svěřit obecní policii zcela nebo zčásti rozhodování o
právních jednáních souvisejících s činností obecní policie.
(4) V obcích, kde starosta vykonává pravomoc rady obce (§ 99 odst. 2), je
zastupitelstvu obce vyhrazeno též rozhodování ve věcech uvedených v odstavci 2 písm. c), d),
f), j), l) a p).
(5) Je-li rada obce odvolána jako celek a není-li současně s tím zvolena nová rada
obce, vykonává dosavadní rada obce svou pravomoc až do zvolení nové rady obce.
§ 131
Statutární město může svěřit statutem městskému obvodu nebo městské části na úseku
samostatné působnosti zejména
a) schvalování programu rozvoje městského obvodu nebo městské části,
b) rozhodování o právních jednáních uvedených v § 133 odst. 1,
c) zřizování trvalých a dočasných fondů městského obvodu a městské části,
d) ukládání pokut podle § 58,
e) d) výkon funkce zaměstnavatele pro zaměstnance zařazené do úřadu městského obvodu
nebo úřadu městské části nebo organizační složky městského obvodu nebo městské části.
________________
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32b)

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů.

Část osmdesátá pátá
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona
č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., zákona č. 404/2002 Sb.,
zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004
Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2008 Sb.,
zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009
Sb., zákona č. 118/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona
č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb.,
zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 24/2015
Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 106/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
DÍL 3
Ukládání pokut právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám
§ 11
(1) Kraj může uložit pokutu až do výše 200 000 Kč právnické osobě a fyzické osobě,
která je podnikatelem (dále jen „osoba“), porušila-li povinnost stanovenou právním předpisem
kraje.
(2) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se kraj o porušení
povinnosti podle odstavce 1 dozvěděl, nejpozději však do 2 let ode dne, kdy k porušení
povinnosti došlo.
(3) Při stanovení výše pokuty podle odstavce 1 kraj přihlíží zejména k povaze,
závažnosti, době trvání a následkům protiprávního jednání, jakož i k přiměřenosti výše pokuty
vzhledem k majetkovým poměrům osoby, která se protiprávního jednání dopustila.
(4) Pokutu podle odstavce 1 nelze uložit, jestliže zákon stanoví za porušení povinnosti
podle odstavce 1 vyšší sankci.
(5) Uložení pokuty podle odstavce 1 nezbavuje osobu uvedenou v odstavci 1
povinnosti odstranit závadný stav ve lhůtě stanovené krajem s přihlédnutím k okolnostem
případu.
(6) Výnos pokut je příjmem kraje.
§ 67
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(1) Krajský úřad vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které jsou zákonem
svěřeny zastupitelstvu a radě nebo zvláštnímu orgánu. Krajský úřad
a) přezkoumává rozhodnutí vydaná orgány obce v řízení podle zvláštních zákonů, 22a) pokud
není zákonem tato působnost svěřena zvláštnímu orgánu nebo zákon nestanoví jinak,
b) ukládá sankce projednává přestupky podle zákona,
c) poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím,
d) zabezpečuje koordinaci výstavby a provozu informačního systému kompatibilního
s informačními systémy veřejné správy,
e) provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí,
f) zřizuje funkci koordinátora pro romské záležitosti,22c)
g) vykonává další působnosti svěřené mu zákonem.
(2) Krajský úřad kontroluje v potřebném rozsahu a prostředky, které zákon dává
k dispozici, činnost orgánů obcí při výkonu přenesené působnosti.

________________
22a)

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
22b)
§ 129 a 129b zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona
č. 234/2006 Sb.
22c)
§ 6 odst. 7 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně
některých zákonů.
23)
§ 53 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 67/1993 Sb.
Část osmdesátá šestá
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona
č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb.,
zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004
Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona
č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 109/2006 Sb.,
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 66/2008
Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona
č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb.,
zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011
Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona
č. 239/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb.,
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zákona č. 24/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 106/2016 Sb. a zákona č. …/2016
Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
Ukládání pokut
§ 29
(1) Poruší-li podnikatel9a) při výkonu své podnikatelské činnosti nebo právnická osoba
povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou nebo nařízením hlavního města Prahy,
uloží jí hlavní město Praha nebo městská část pokutu až do výše 200 000 Kč.
(2) Fyzické osobě, která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo
vlastní, a naruší tím vzhled městské části, může městská část uložit pokutu až do výše 100
000 Kč.
(3) Právnické osobě nebo podnikateli, kteří neudržují čistotu a pořádek na pozemku,
který užívají nebo vlastní, a naruší tím vzhled městské části, může městská část uložit pokutu
až do výše 500 000 Kč.
(4) Právnické osobě nebo podnikateli, kteří při výkonu své podnikatelské činnosti
znečistí veřejné prostranství, odloží věc mimo vyhrazené místo nebo jinak naruší vzhled
městské části, může městská část uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.
(5) Zasahuje-li jednání právnické osoby nebo podnikatele svými důsledky území více
městských částí, rozhoduje o uložení pokuty hlavní město Praha za podmínky, že se dotčené
městské části ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se o porušení povinnosti dozvědí, nedohodnou
o tom, která z nich bude řízení o uložení pokuty provádět, a o způsobu rozdělení výnosu
z uložené pokuty.
(6) Uložení pokuty podle odstavců 1 až 4 nezbavuje osoby uvedené v těchto
ustanoveních povinnosti odstranit závadný stav ve lhůtě stanovené hlavním městem Prahou
nebo městskou částí s přihlédnutím k okolnostem případu. Pokud tak neučiní, může tak učinit
hlavní město Praha nebo městská část sama na náklady povinné osoby, popřípadě uložit
pokutu opakovaně.
(7) Fyzické nebo právnické osobě, která poruší povinnost stanovenou v § 13 odst. 3,
může městská část uložit pokutu do výše 10 000 Kč.
(8) Právnické nebo fyzické osobě, která poruší povinnost stanovenou v § 14 odst. 6,
může městská část uložit pokutu do výše 10 000 Kč. Nebyla-li povinnost stanovená v § 14
odst. 6 splněna ani dodatečně ve lhůtě stanovené městskou částí, může městská část uložit
pokutu opakovaně.
§ 30
(1) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se hlavní město Praha
nebo městská část o porušení povinnosti dozvěděly, nejpozději do 3 let ode dne, kdy
k porušení povinnosti došlo.
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(2) Do běhu lhůty podle odstavce 1 se nezapočítává doba, po kterou se pro tentýž
skutek vedlo trestní řízení podle zvláštního zákona.
(3) Pokutu podle § 29 nelze uložit, jestliže zvláštní zákon připouští uložit za nesplnění
nebo porušení povinností uvedených v § 29 vyšší sankci.
(4) Výnos pokut je příjmem toho, kdo je uložil, nestanoví-li zákon jinak (§ 29 odst. 5).
(5) O odvolání proti rozhodnutí městské části o uložení pokuty rozhoduje hlavní město
Praha. O odvolání proti rozhodnutí hlavního města Prahy o uložení pokuty rozhoduje
ministerstvo. Odvolací orgán nemůže rozhodnutí změnit.
HLAVA V
PŘENESENÁ PŮSOBNOST ORGÁNŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ORGÁNŮ
MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
§ 33
(1) Pokud zvláštní zákon upravuje působnost hlavního města Prahy a nestanoví, že jde
o samostatnou působnost či o přenesenou působnost, platí, že jde vždy o činnosti patřící do
samostatné působnosti hlavního města Prahy.
(2) Pokud zvláštní zákon upravuje působnost městské části a nestanoví, že jde
o samostatnou působnost či o přenesenou působnost, platí, že jde vždy o činnosti patřící do
samostatné působnosti městské části.
Přestupky
§ 33a
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) úmyslně poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s označením ulice nebo jiného
veřejného prostranství,
b) neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, a tím naruší
vzhled městské části, nebo
c) naruší životní prostředí v městské části, odloží věc mimo vyhrazené místo nebo jinak
naruší vzhled městské části.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s označením ulice nebo jiného veřejného
prostranství,
b) neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, a tím naruší
vzhled městské části, nebo
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c) naruší životní prostředí v městské části, odloží věc mimo vyhrazené místo nebo jinak
naruší vzhled městské části.
(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník
nemovitosti dopustí přestupku tím, že
a) neoznačí na svůj náklad budovu číslem určeným hlavním městem Prahou nebo je
neudržuje v řádném stavu, nebo
b) odmítne strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného
veřejného prostranství na své nemovitosti nebo v blízkosti tabulky s označením umístí
jiný nápis.
(4) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c) nebo odstavce 2 písm. b) nebo
c) lze uložit pokutu do 500 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2
písm. a) nebo odstavce 3 pokutu do 200 000 Kč.
(5) Přestupky podle odstavců 1 až 3 projednává městská část; zasahuje-li jednání
pachatele svými důsledky území více městských částí a dotčené městské části se ve lhůtě
30 dnů ode dne, kdy se o porušení povinnosti dozvědí, nedohodnou o tom, která z nich
bude přestupek projednávat, a o způsobu rozdělení výnosu z uložené pokuty, projedná
přestupek hlavní město Praha.
§ 81
(1) Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „Magistrát“) tvoří ředitel Magistrátu
a další zaměstnanci hlavního města Prahy zařazení do tohoto orgánu. V čele Magistrátu je
ředitel Magistrátu, který je nadřízený všem zaměstnancům hlavního města Prahy
do Magistrátu zařazeným.
(2) Magistrát v samostatné působnosti hlavního města Prahy plní úkoly uložené
zastupitelstvem hlavního města Prahy nebo radou hlavního města Prahy. Magistrát rozhoduje
v samostatné působnosti v případech stanovených tímto zákonem nebo zvláštním zákonem 21).
(3) Magistrát vykonává přenesenou působnost hlavního města Prahy, není-li tímto
nebo zvláštním zákonem svěřena jiným orgánům hlavního města Prahy. Magistrát
a) přezkoumává rozhodnutí vydaná orgány městských částí ve správním řízení nebo podle
zákona upravujícího správu daní a poplatků, pokud není zákonem tato působnost svěřena
zvláštnímu orgánu nebo zvláštní zákon nestanoví jinak,
b) řídí výkon přenesené působnosti orgány městských částí; k tomu organizuje a provádí
kontroly na vybraných úsecích přenesené působnosti úřadů městských částí, vyhodnocuje
jejich výsledky a k nápravě nedostatků přijímá potřebná opatření,
c) ukládá sankce podle tohoto zákona (§ 29),
c) projednává přestupky podle tohoto zákona (§ 33a),
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d) zabezpečuje koordinaci výstavby a provozu informačního systému Magistrátu a úřadů
městských částí kompatibilního s informačními systémy veřejné správy,
e) podílí se na odborné přípravě zaměstnanců zařazených do Magistrátu a úřadů městských
částí pro vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti,
f) kontroluje dodržování usnesení vlády v činnosti úřadů městských částí v přenesené
působnosti a poskytuje jim odbornou pomoc,
g) vykonává další působnosti svěřené mu zákonem.
(4) Organizační strukturu Magistrátu včetně názvů organizačních jednotek a označení
funkcí vedoucích pracovníků stanoví organizační řád. Základními organizačními jednotkami
jsou odbory, které se dále člení na oddělení. Sekretariáty členů rady hlavního města Prahy
jsou zvláštními organizačními jednotkami. Odbory mohou být začleněny pro výkon a
zabezpečení určitých činností do vyšších organizačních jednotek.
(5) Ředitel Magistrátu
a) plní úkoly uložené mu zastupitelstvem hlavního města Prahy, radou hlavního města Prahy
nebo primátorem hlavního města Prahy,
b) stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům hlavního města
Prahy zařazeným do Magistrátu,
c) jmenuje po projednání v radě hlavního města Prahy své zástupce,
d) vydává svým nařízením zejména pracovní řád, spisový řád a skartační řád Magistrátu,
e) plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči
zaměstnancům hlavního města Prahy zařazeným do Magistrátu,
f) zúčastňuje se zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy a rady hlavního města Prahy s
hlasem poradním.
(6) Ředitel Magistrátu je oprávněn podat starostovi městské části návrh na odvolání
tajemníka úřadu městské části, jestliže nebude ve stanoveném termínu a rozsahu zjednána
náprava na základě přijatého opatření podle odstavce 3 písm. b). Takový návrh se považuje za
předchozí souhlas ředitele Magistrátu podle § 97 odst. 2.
(7) Za plnění úkolů uložených Magistrátu v oblasti samostatné a přenesené působnosti
hlavního města Prahy je ředitel Magistrátu odpovědný primátorovi hlavního města Prahy.
(8) Ředitel Magistrátu nesmí vykonávat funkce v politických stranách a v politických
hnutích. Jeho funkce je neslučitelná s funkcí poslance a senátora a s funkcí člena
zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstva městské části.
________________
9a)

§ 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
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21)

Například § 22 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění zákona č. 477/2008 Sb.

Část osmdesátá sedmá
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 68/2006
Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona
č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb.,
zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010
Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona
č. 186/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb.,
zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
HLAVA IV
PŘESTUPKY A JINÉ SPRÁVNÍ DELIKTY PŘI VEDENÍ A UŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍHO
SYSTÉMU
PŘESTUPKY PŘI VEDENÍ A UŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
Přestupky a jiné správní delikty
Přestupky
§ 17d
…
§ 17e
(1) Jiného správního deliktu Přestupku se dopustí právnická osoba, která
a) neoprávněně nakládá s rodným číslem (§ 13 odst. 9), nebo
b) neoprávněně využívá rodná čísla (§ 13c odst. 1).
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta lze uložit
pokutu do 1 000 000 Kč a za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do
10 000 000 Kč.
(3) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila
(4) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
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(5) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(6) (3) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává
Úřad pro ochranu osobních údajů14e) (dále jen „Úřad“).
(7) (4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby14i) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(8) (5) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
____________________________
14i)
§ 29 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Část osmdesátá osmá
Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat
a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona
162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb.,
zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009
Sb., zákona č. 32/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona
č. 168/2015 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 24
Česká plemenářská inspekce
(1) Zřizuje se Česká plemenářská inspekce (dále jen „inspekce“) jako orgán státní
správy, který je podřízený ministerstvu. V jejím čele je ředitel; jeho výběr, jmenování
a odvolání se řídí zákonem o státní službě.
(2) Práva a závazky dosavadní České inspekce pro šlechtění a plemenitbu
hospodářských zvířat přecházejí ke dni účinnosti tohoto zákona na inspekci zřízenou podle
odstavce 1. Zaměstnanci, kteří byli ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona v pracovním poměru
k České inspekci pro šlechtění a plemenitbu hospodářských zvířat, se stávají dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona zaměstnanci inspekce ve funkcích odpovídajících jejich dosavadnímu
funkčnímu zařazení.
(3) Inspekce
a) kontroluje, jak chovatelé, uznaná chovatelská sdružení, chovatelské podniky prasat,
oprávněné osoby, provozovatelé jatek, provozovatelé líhní, provozovatelé shromažďovacích
středisek, obchodníci, dopravci, uživatelská zařízení, asanační podniky, určená osoba,
účastníci Národního programu a pověřená osoba dodržují povinnosti stanovené v tomto
zákoně,
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b) kontroluje osoby, které vykonávají činnost, k níž je třeba podle tohoto zákona souhlas,
uznání, určení nebo pověření ministerstva,
c) zjišťuje příčiny nedostatků a osoby za ně odpovědné a ukládá opatření k odstranění těchto
nedostatků a jejich příčin, včetně termínu pro jejich odstranění,
d) projednává přestupky a jiné správní delikty podle tohoto zákona (§ 26 a 27),
e) může ukládat zvláštní opatření (§ 25),
f) kontroluje splnění opatření uložených k odstranění zjištěných nedostatků a jejich příčin,
g) kontroluje splnění uložených zvláštních opatření (§ 25),
h) kontroluje plnění povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie2)
v oblasti šlechtění, plemenitby, označování a evidence zvířat fyzickými a právnickými
osobami.
HLAVA VIII
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 26
Přestupky fyzických osob
…
§ 27
Správní delikty Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) uvede do oběhu plemenné zvíře narozené v České republice, násadová vejce drůbeže nebo
plemenný materiál ryb nebo včel v rozporu s § 21 odst. 1,
b) uvede do oběhu plemenné zvíře narozené v jiných členských státech Evropské unie
v rozporu s § 21 odst. 2,
c) uvede do oběhu plemenné zvíře narozené ve třetích zemích v rozporu s § 21 odst. 3,
d) uvede do oběhu sperma plemenných zvířat nebo zvířat zapsaných v chovném registru
vyprodukované v inseminačních stanicích v České republice v rozporu s § 21 odst. 4,
e) uvede do oběhu sperma plemenných zvířat nebo zvířat zapsaných v chovném registru
vyprodukované mimo území České republiky v rozporu s § 21 odst. 5,
f) uvede do oběhu na území České republiky sperma plemeníků zapsaných do ústředního
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registru plemeníků v rozporu s § 21 odst. 6,
g) uvede do oběhu embrya nebo vaječné buňky plemenných zvířat nebo zvířat zapsaných
v chovném registru v rozporu s § 21 odst. 7,
h) v rozporu s § 21 odst. 9 přemístí z jiných členských států včely nebo plemenné ryby nebo
jejich plemenný materiál nebo je doveze ze třetích zemí na území České republiky bez
souhlasu ministerstva,
i) nesplní některou z povinností uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě vydaným podle §
24 odst. 3 písm. c) nebo rozhodnutím o zvláštním opatření vydaným podle § 25 odst. 2 nebo
3,
j) ztěžuje nebo maří výkon kontroly podle tohoto zákona,
k) vykonává činnost, ke které je třeba souhlasu nebo uznání, bez tohoto souhlasu nebo uznání,
nebo
l) nesplní povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie na úseku šlechtění,
plemenitby, označování a evidence zvířat.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) nevytvoří podmínky nezbytné pro zjišťování údajů potřebných pro testování a posuzování
podle § 7 odst. 5 písm. a),
b) neumožní ve svých chovech testovací připařování, prověřování plemeníků, předvedení
nebo posuzování zevnějšku vyjmenovaných hospodářských zvířat podle § 7 odst. 5 písm. b),
c) neposkytne plemenice, jejich samčí nebo samičí potomstvo, u drůbeže násadová vejce nebo
jednodenní drůbež, u plemenných ryb jejich plemenný materiál nebo u včel matky ke
společnému kontrolnímu chovu nebo pro potřeby testování a posuzování podle § 7 odst. 5
písm. c),
d) neumožní ověření původu nebo stanovení genetického typu podle § 7 odst. 5 písm. d),
e) v rozporu s § 15 odst. 1 nepoužije k plemenitbě plemeníky zapsané v ústředním registru
plemeníků,
f) nezabezpečí pro řádné a bezpečné provádění inseminace pro osobu oprávněnou k provádění
inseminace oddělené prostory podle § 17 odst. 3,
g) neprovede u vlastních plemenic inseminaci podle § 17 odst. 4,
h) nezabezpečí pro řádné a bezpečné provádění přenosu embryí oddělené prostory podle
§ 18 odst. 2,
i) nepoužije k přirozené plemenitbě plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků podle
§ 19 odst. 1,
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j) nevede záznamy o provádění přirozené plemenitby nebo tyto nepředá pověřené osobě podle
§ 19 odst. 2, nebo
k) nepoužije k plemenitbě drůbeže přirozenou plemenitbou nebo inseminací v uznaných
chovech plemeníky, jejich sperma nebo plemenice podle § 20 odst. 1.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako majitel zvířete dopustí správního
deliktu přestupku tím, že nepožádá o ověření původu plemenného zvířete nebo o stanovení
jeho genetického typu podle § 12 odst. 6.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel nebo osoba uvádějící do
oběhu plemenná zvířata, sperma, embrya, vaječné buňky, násadová vejce drůbeže nebo
plemenný materiál ryb dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 21 odst. 8 nevede evidenci
nebo nepředá údaje o uvádění do oběhu pověřené osobě.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako účastník Národního programu
dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 14e odst. 5 použije k plemenitbě
zvíře zaevidované do Národního programu.
(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník genetického zdroje zvířete,
který je účastníkem Národního programu, dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nedodrží podmínky uvedené v Národním programu a Metodice podle § 14f odst. 1 písm. a),
b) neoznámí neprodleně určené osobě a sdružení ohrožení genetického zdroje zvířete podle
§ 14f odst. 1 písm. b),
c) v rozporu s § 14f odst. 1 písm. c) nehodnotí genetický zdroj zvířete a nevede o něm
dokumentaci,
d) v rozporu s § 14f odst. 1 písm. d) nepředá určené osobě nebo genobance vzorek
biologického nebo genetického materiálu nebo neumožní odběr tohoto vzorku,
e) neoznámí ministerstvu změnu údajů týkajících se rozhodnutí o zařazení do Národního
programu podle § 14f odst. 1 písm. e), nebo
f) neoznámí písemně určené osobě záměr trvale přemístit jedince genetického zdroje zvířete
z České republiky do jiného členského státu Evropské unie nebo jeho vývoz do třetí země
podle § 14f odst. 1 písm. f).
(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel označovaných zvířat
dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nezajistí jejich označování identifikačními prostředky podle § 22 odst. 1,
b) nezajistí používání identifikačních prostředků při označování označovaných zvířat podle
§ 22 odst. 2,
c) v rozporu s § 22 odst. 5 přemístí označované zvíře,
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d) nepostupuje v případě ztráty identifikačního prostředku nebo jeho poškození podle § 22
odst. 6,
e) sejme nebo odstraní identifikační prostředek z označovaného zvířete bez jeho nahrazení
jiným identifikačním prostředkem v rozporu s § 22 odst. 7,
f) sejme, případně odstraní identifikační prostředek z označovaného zvířete a nahradí jej
jiným identifikačním prostředkem v rozporu s § 22 odst. 8,
g) nedezinfikuje nebo neznehodnotí po sejmutí identifikační prostředek podle § 22 odst. 9,
nebo
h) neoznačí tura dovezeného ze třetích zemí, který zůstává na území České republiky podle
§ 22 odst. 11.
(8) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel evidovaných zvířat dopustí
správního deliktu přestupku tím, že
a) neeviduje svá hospodářství podle § 23 odst. 1 písm. a),
b) v rozporu s § 23 odst. 1 písm. b) nevede ve stájovém registru údaje nebo je neuchovává po
stanovenou dobu,
c) nepředá pověřené osobě údaje podle § 23 odst. 1 písm. c), nebo
d) neoznámí pověřené osobě ukončení své činnosti podle § 23 odst. 1 písm. d).
(9) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel živočichů pocházejících
z akvakultury vnímavých k nákazám, kteří vlastní nebo drží tyto živočichy za účelem jejich
prodeje nebo nabízení k prodeji, s výjimkou maloobchodního prodeje, nebo chovatel
plemenných ryb dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) neeviduje svá hospodářství podle § 23 odst. 2 písm. a),
b) v rozporu s § 23 odst. 2 písm. b) nevede ve stájovém registru údaje nebo je neuchovává
po stanovenou dobu,
c) nepředá pověřené osobě údaje podle § 23 odst. 2 písm. c), nebo
d) neoznámí pověřené osobě ukončení své činnosti podle § 23 odst. 2 písm. d).
(10) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel koní a oslů a jejich
kříženců a chovatelé turů dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nevyžádá si od pověřené osoby průkaz koně nebo průvodní list skotu podle § 23 odst. 4
písm. a),
b) v rozporu s § 23 odst. 4 písm. b) nezajistí, aby do průkazu koně nebo průvodního listu
skotu byly doplněny správné a úplné údaje a aby tam byly zaznamenány veškeré jejich
změny,
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c) v rozporu s § 23 odst. 4 písm. c) nepředává nebo nepřebírá při přemisťování evidovaného
zvířete společně s evidovaným zvířetem také průkaz koně nebo průvodní list skotu, nebo
d) nevyžádá si od pověřené osoby vystavení duplikátu průkazu koně, náhradního průkazu
koně nebo průvodního listu skotu podle § 23 odst. 4 písm. d).
(11) Sdružení, které je účastníkem Národního programu, se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) nezaeviduje do Národního programu zvíře podle § 14e odst. 2, nebo
b) v rozporu s § 14e odst. 4 nezaeviduje do Národního programu nebo nezapíše do plemenné
knihy nebo plemenářské evidence zvíře jako genetický zdroj zvířete.
(12) Osoba provozující inseminační stanici se dopustí správního deliktu přestupku tím,
že
a) nepoužije plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků podle § 16 odst. 1 písm. a),
nebo
b) v rozporu s § 16 odst. 1 písm. b) nebo c) nevede provozní záznamy o jednotlivých
plemenících, o odebraném spermatu, o vyrobených inseminačních dávkách nebo o výdeji
inseminačních dávek nebo je nepředá pověřené osobě.
(13) Středisko pro přenos embryí se dopustí správního deliktu přestupku tím, že nevede
provozní záznamy nebo je nepředá podle § 18 odst. 1.
(14) Oprávněná osoba se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nezajišťuje testování a posuzování v chovech nebo testačních zařízeních osobami odborně
způsobilými nebo technickým vybavením podle § 7 odst. 2,
b) neprovede testování nebo posouzení hospodářských zvířat podle § 7 odst. 3 písm. a),
c) nedodrží postupy a posuzování podle § 7 odst. 3 písm. b),
d) nezjišťuje původy, vlastnosti a znaky vyjmenovaných hospodářských zvířat podle § 7
odst. 3 písm. c),
e) v rozporu s § 7 odst. 3 písm. d) neeviduje údaje o původu, výkonnosti a reprodukci zvířat
nebo je nepředá,
f) neposkytuje poradenství podle § 7 odst. 3 písm. e),
g) nepředá v případě ukončení činnosti veškeré údaje a podklady podle § 7 odst. 3 písm. f),
h) nepostupuje při testování a posuzování koní podle § 7 odst. 6,
i) v rozporu s § 8 odst. 2 písm. b) nezajistí hodnocení plemenných zvířat nebo o výsledku
hodnocení nevydá doklad,
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j) nedoloží způsobilost k ověřování a osvědčování původů a stanovování genetických typů
plemenných zvířat podle § 12 odst. 2 písm. a),
k) v rozporu s § 12 odst. 2 písm. b) nedoloží účast v mezinárodních srovnávacích testech nebo
trvale nesplňuje jejich kritéria,
l) v rozporu s § 12 odst. 2 písm. c) neověří původ nebo nestanoví genetický typ plemenného
zvířete,
m) nepoužije k plemenitbě plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků podle § 15
odst. 1,
n) neprovede inseminaci nebo vpravování embryí podle § 17 odst. 1,
o) nepoužije sperma plemeníků podle § 17 odst. 2 písm. a),
p) v rozporu s § 17 odst. 2 písm. b) nevede záznamy o inseminaci nebo je nepředá,
q) nedodrží připařovací plán nebo testovací připařování podle § 17 odst. 2 písm. c), nebo
r) neohlásí změny podle § 32.
(15) Určená osoba se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nedodrží podmínky uvedené v Národním programu podle § 14f odst. 2 písm. a),
b) v rozporu s § 14f odst. 2 písm. b) nevede evidenci účastníků Národního programu nebo jim
nepřidělí evidenční čísla,
c) nekoordinuje aktivity související s Národním programem podle § 14f odst. 2 písm. c),
d) nezajistí regeneraci genetického zdroje zvířete podle § 14f odst. 2 písm. d),
e) v rozporu s § 14f odst. 2 písm. e) neprovede hodnocení Národního programu nebo toto
hodnocení nepředloží ministerstvu, nebo
f) neohlásí změny podle § 32.
(16) Pověřená osoba se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nezajistí zpracování a zveřejňování výsledků testování a posuzování a jejich evidenci podle
§ 7 odst. 7,
b) v rozporu s § 8 odst. 2 písm. d) nezajistí hodnocení plemenných zvířat nebo o výsledku
hodnocení nevydá doklad,
c) nevede ústřední registr plemeníků podle § 15 odst. 2,
d) nepřidělí chovateli označovaných zvířat identifikační prostředky podle § 22 odst. 3
písm. a),
e) nezabezpečí označování koní podle § 22 odst. 3 písm. b),
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f) nezaeviduje původní identifikační číslo zvířete podle § 22 odst. 11,
g) neposkytuje údaje podle § 23b odst. 5,
h) neposkytuje formuláře podle § 23c odst. 2 písm. a),
i) neshromažďuje údaje podle § 23c odst. 2 písm. b),
j) nevystavuje průvodní listy skotu nebo průkazy koní podle § 23c odst. 2 písm. c),
k) nepředává chovatelům pokyny podle § 23c odst. písm. d),
l) nevede evidenci podle § 23c odst. 2 písm. e),
m) nedoplňuje databázi podle § 23c odst. 2 písm. f),
n) v rozporu s § 23c odst. 2 písm. g) neregistruje plemeníky v ústředním registru plemeníků
nebo nevede jeho databázi nebo ji nedoplňuje,
o) v rozporu s § 23c odst. 2 písm. h) nekontroluje identifikační čísla zvířat a správnost
předávaných údajů nebo nevyzve chovatele k odstranění nebo k opravě údajů,
p) nearchivuje vrácené průvodní listy skotu, průkazy koní a záznamy o registraci chovatelů
a ostatních osob podle § 23c odst. 2 písm. i),
q) nezajišťuje ochranu a bezpečnost údajů uložených v informačním systému ústřední
evidence podle § 23c odst. 2 písm. j),
r) v rozporu s § 23c odst. 2 písm. k) nepředá údaje nebo doklady nebo neprovede zápis
o tomto předání v případě zrušení rozhodnutí o pověření,
s) nevrátí průvodní list skotu organizaci, která jej vystavila, podle § 23c odst. 2 písm. l),
t) neeviduje odděleně údaje nesprávné nebo nepravděpodobné podle § 23c odst. 2 písm. m),
u) v rozporu s § 23c odst. 2 písm. p) nezpracovává nebo nezveřejňuje odhady plemenných
hodnot,
v) nepřiděluje výrobcům elektronických identifikátorů pro označování označovaných zvířat
číselné řady podle § 23c odst. 2 písm. q), nebo
w) neohlásí změny podle § 32.
(17) Sdružení, které je účastníkem Národního programu, se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) nedodrží podmínky uvedené v Národním programu a Metodice podle § 14f odst. 4 písm. a),
b) neoznámí určené osobě ohrožení genetického zdroje zvířete podle § 14f odst. 4 písm. b),
c) neoznámí změnu údajů týkajících se rozhodnutí o zařazení do Národního programu podle
§ 14f odst. 4 písm. c),
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d) nezajistí regeneraci genetického zdroje zvířete podle § 14f odst. 4 písm. d),
e) neprovede hodnocení příslušného druhu nebo plemene genetického zdroje zvířete podle
§ 14f odst. 4 písm. e), nebo
f) neposkytne informace podle § 14f odst. 4 písm. f).
(18) Genobanka se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) neuchovává materiál podle § 14g odst. 3 písm. a), nebo
b) v rozporu s § 14g odst. 3 písm. b) neoznámí vznik situace znamenající riziko poškození
nebo zničení uloženého materiálu nebo nezajistí opatření k eliminaci tohoto rizika.
(19) Uznané chovatelské sdružení se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 5 odst. 7 písm. a) nepostupuje při své činnosti v souladu se svým chovným
cílem a šlechtitelským programem, nevyhodnocuje nebo nerealizuje šlechtitelský program
nebo nezveřejňuje jeho výsledky,
b) v rozporu s § 5 odst. 7 písm. b) nevede plemennou knihu nebo v ní neeviduje plemenná
zvířata nebo nevede plemenářskou evidenci nebo v ní neeviduje hejna drůbeže, plemenných
ryb nebo včel,
c) nekontroluje plnění ustanovení řádu plemenné knihy nebo plemenářské evidence podle § 5
odst. 7 písm. c),
d) v rozporu s § 5 odst. 7 písm. d) nevydá, neověří nebo nezkontroluje potvrzení o původu
plemenných zvířat, u drůbeže a plemenných ryb potvrzení o původu rodičovského hejna,
e) v rozporu s § 5 odst. 7 písm. e) neeviduje nebo nezveřejňuje dědičné vady a zvláštnosti,
f) v rozporu s § 5 odst. 7 písm. f) nezajistí hodnocení vyjmenovaných hospodářských zvířat
nebo nevydá o jeho výsledku doklady,
g) neposkytne informace o plemenných zvířatech podle § 5 odst. 7 písm. g),
h) neposkytne určené osobě nebo ministerstvu údaje podle § 5 odst. 7 písm. h),
i) nepostupuje při testování a posuzování koní podle § 7 odst. 6,
j) nepřevezme výsledky testování a posuzování podle § 7 odst. 8, nebo
k) neohlásí změny podle § 32.
(20) Chovatelský podnik prasat se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s 6 odst. 4 písm. a) nepostupuje při své činnosti v souladu se svým chovným
cílem a šlechtitelským programem, nevyhodnocuje a nerealizuje šlechtitelský program
a nezveřejňuje jeho výsledky,
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b) nevede chovný registr podle § 6 odst. 4 písm. b),
c) nekontroluje plnění ustanovení řádu chovného registru podle § 6 odst. 4 písm. c),
d) v rozporu s § 6 odst. 4 písm. d) nevydá, neověří nebo nezkontroluje doklad o původu,
e) v rozporu s § 6 odst. 4 písm. e) nezpracuje nebo nezveřejní plemenné hodnoty,
f) v rozporu s § 6 odst. 4 písm. f) neprovede hodnocení zvířat nebo nevydá o jeho výsledku
doklady,
g) neposkytne informace o zvířatech podle § 6 odst. 4 písm. g),
h) neposkytne určené osobě nebo ministerstvu údaje podle § 6 odst. 4 písm. h),
i) nepoužije k plemenitbě plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků podle § 15
odst. 1, nebo
j) neohlásí změny podle § 32.
(21) Provozovatel jatek, provozovatel líhní, provozovatel shromažďovacího střediska,
uživatelského zařízení nebo asanačního podniku se dopustí správního deliktu přestupku tím,
že
a) v rozporu s § 23a odst. 1 písm. a) neeviduje svá zařízení (provozovny) nebo neoznamuje
změny,
b) nepředá údaje týkající se identifikace, počtu, přemisťování a změn evidovaných zvířat
podle § 23a odst. 1 písm. b),
c) nepřebírá při přemístění zvířete průvodní listy skotu nebo průkazy koní podle § 23a odst. 1
písm. c),
d) nezajistí odeslání průvodního listu skotu nebo průkazu koně podle § 23a odst. 1 písm. d),
nebo
e) neoznámí ukončení své činnosti podle § 23a odst. 1 písm. e).
(22) Obchodník se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 23a odst. 2 písm. a) neeviduje se nebo neoznamuje změny,
b) nepředá údaje týkající se identifikace, počtu, přemisťování a změn evidovaných zvířat
podle § 23a odst. 2 písm. b),
c) nepřebírá při přemístění zvířete průvodní listy skotu podle § 23a odst. 2 písm. c), nebo
d) neoznámí ukončení své činnosti podle § 23a odst. 2 písm. d).
(23) Dopravce se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) není registrován podle § 23a odst. 3 písm. a), nebo
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b) v rozporu s § 23a odst. 3 písm. b) nepřebírá nebo nepředává při přemístění zvířete průvodní
listy skotu nebo průkazy koní.
(24) Za správní delikt se uloží pokuta Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 3 nebo 13,
b) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) až h) nebo l),
odstavce 2 písm. a) až d), f) až h) nebo k) nebo odstavce 4, 5, 6, 11, 15, 17, 18, 19 nebo 20,
c) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. i), j) nebo k),
odstavce 2 písm. e), i) nebo j) nebo odstavce 7, 8, 9, 10, 12, 14, 21, 22 nebo 23,
d) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 16.
§ 28
Společná Společné ustanovení
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání, době trvání, k jeho následkům a okolnostem, za nichž byl správní
delikt spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 4 let ode
dne, kdy byl správní delikt spáchán.
(4) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona projednává v prvním stupni
inspekce nebo orgány veterinárního dozoru; orgány veterinárního dozoru projednávají pouze
správní delikty přestupky týkající se označování (§ 22) a evidence (§ 23 až 23c) podle své
působnosti stanovené zvláštním zákonem8b).
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní
moci.
(7) Výnos z pokut je příjmem státního rozpočtu.
__________________
2)
Nařízení Rady (EHS) č. 2782/1975 ze dne 29. října 1975 o produkci násadových vajec
a kuřat chovné drůbeže a jejich uvádění na trh, v platném znění.
Nařízení Rady (EHS) č. 1868/1977 ze dne 29. července 1977, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2782/1975 o produkci násadových vajec a kuřat chovné
drůbeže a jejich uvádění na trh, v platném znění.
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Nařízení Rady č. 96/463/EC z 23. července 1996 stanovující referenční centrum odpovědné
za spolupráci při uplatňování jednotných postupů a metod testování a hodnocení výsledků
čistokrevného skotu (96/463/ES).
Nařízení Komise (ES) č. 494/1998 ze dne 27. února 1998, kterým se přijímají určitá prováděcí
ustanovení k nařízení Rady (ES) č. 820/1997 týkající se použití nejnižších možných správních
sankcí v rámci systému identifikace a registrace skotu, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000
o systému identifikace a registrace skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího
masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/1997, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1082/2003 ze dne 23. června 2003, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o minimální
kontroly v rámci systému identifikace a registrace skotu, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení identifikace a evidence
ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnice 92/102/EHS a směrnice
64/432/EHS.
Nařízení Komise (ES) č. 911/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující pravidla realizace
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 týkající se ušních známek,
pasportů a podnikových registrů.
Nařízení Komise (ES) č. 504/2008 ze dne 6. června 2008, kterým se provádějí směrnice Rady
90/426/EHS a 90/427/EHS, pokud jde o metody identifikace koňovitých.
Rozhodnutí Komise ze dne 27. dubna 1984 o kritériích pro uznávání chovatelských organizací
a sdružení, které vedou nebo zakládají plemenné knihy pro čistokrevný plemenný skot
(84/247/EHS).
Rozhodnutí Komise ze dne 19. července 1984 o kritériích pro zápis skotu do plemenných knih
(84/419/EHS).
Rozhodnutí Komise ze dne 11. března 1986 stanovující metody sledování výkonnosti
a metody odhadu genetické hodnoty hovězího dobytka pro čistokrevný chovný skot
(86/130/EHS).
Rozhodnutí Komise ze dne 18. července 1989 stanovující podmínky pro zařazení (zápis) do
plemenných knih pro čistokrevná chovná prasata (89/502/EHS).
Rozhodnutí Komise ze dne 18. července 1989 stanovující náležitosti osvědčení o chovu
čistokrevných prasat, spermatu, vajíček a embryí (89/503/EHS).
Rozhodnutí Komise ze dne 18. července 1989 stanovující podmínky pro uznání a kontrolu
sdružení chovatelů, chovatelských organizací a soukromých podniků, které zakládají nebo
vedou registry hybridních prasat (89/504/EHS).
Rozhodnutí Komise ze dne 18. července 1989 stanovující podmínky pro zápis do registru
hybridních prasat (89/505/EHS).
Rozhodnutí Komise ze dne 18. července 1989 stanovující náležitosti osvědčení chovných
hybridních prasat, jejich spermatu, vajíček a embryí (89/506/EHS).
Rozhodnutí Komise ze dne 18. července 1989 stanovující metody sledování a stanovení
genetické hodnoty čistokrevných prasat a hybridů prasat (89/507/EHS).
Rozhodnutí Komise ze dne 27. července 1989 stanovující podmínky pro schvalování a vedení
sdružení chovatelů, chovatelských organizací, které zakládají nebo vedou chovatelské knihy
pro čistokrevná chovná prasata (89/501/EHS).
Rozhodnutí Komise z 10. května 1990 ustanovující kritéria pro uznání chovatelských
organizací a asociací, které zakládají nebo vedou plemenné knihy čistokrevných ovcí a koz
(90/254/EHS).
Rozhodnutí Komise z 10. května 1990 ustanovující kritéria, kterými se řídí zápis do plemenné
knihy čistokrevných ovcí a koz (90/255/EHS).
Rozhodnutí Komise z 10. května 1990 ustanovující metody sledovaní a hodnocení genetické
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hodnoty čistokrevných ovcí a koz (90/256/EHS).
Rozhodnutí Komise z 10. května 1990 ustanovující kriteria pro zařazení čistokrevných ovcí
a koz do chovu, nebo používaní jejich spermatu, vajíček nebo embryí v chovu (90/257/EHS).
Rozhodnutí Komise z 10. května 1990 ustanovující náležitosti osvědčení o původu
čistokrevných ovcí a koz, jejich spermatu, vajíček a embryí (90/258/EHS).
Rozhodnutí Komise z 26. března 1992 soustřeďující data týkající se soutěží pro Equidae
v souladu s článkem 4 (2) Směrnice 90/428/EEC (92/216/EHS).
Rozhodnutí Komise ze dne 11. června 1992 stanovící kritéria pro schválení nebo uznávání
organizací a asociací, které vedou nebo zakládají plemenné knihy pro registrované
lichokopytníky z čeledi Equidae (92/353/EHS).
Rozhodnutí Komise ze dne 11. června 1992 stanovící určitá pravidla pro zajištění koordinace
mezi organizacemi a asociacemi, které vedou nebo zakládají plemenné knihy pro registrované
lichokopytníky z čeledi Equidae (92/354/EHS).
Rozhodnutí Komise z 21. dubna 1993 týkající se obsahu kódu užívaného na ušních známkách
skotu (93/317/EHS).
Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 1993, kterým se stanoví identifikační doklad (pas)
doprovázející registrované koňovité (93/623/EHS).
Rozhodnutí Komise ze dne 27. července 1994 pozměňující rozhodnutí 86/130/EHS
stanovující metody sledování výkonnosti a metody odhadu genetické hodnoty hovězího
dobytka pro čistokrevný chovný skot (94/515/ES).
Rozhodnutí Komise ze dne 10. ledna 1996 o kritériích pro zápis a registraci koňovitých do
plemenných knih pro chovné účely (Text s významem pro EHP) (96/78/ES).
Rozhodnutí Komise ze den 12. ledna 1996 o zootechnických certifikátech pro sperma, oocyty
a embrya pocházející od registrovaných lichokopytníků z čeledi Equidae (96/79/ES).
Rozhodnutí Komise ze dne 18. července 1996 určující rodokmenové a zootechnické
požadavky pro import spermatu určitých zvířat (96/509/ES).
Rozhodnutí Komise ze dne 18. července 1996 stanovící podobu osvědčení o původu
a zootechnických osvědčení pro import plemenných, jejich spermatu, oocytů a embryí
(96/510/ES).
Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 1999, kterým se mění rozhodnutí Komise
93/623/EHS a zavádí identifikace plemenných a užitkových koňovitých (2000/68/ES).
Rozhodnutí Komise ze dne 23. října 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro registraci
hospodářství ve vnitrostátních databázích pro prasata podle směrnice Rady 64/432/EHS
(oznámeno pod číslem K(2000) 3075) (Text s významem pro EHP) (2000/678/ES).
Rozhodnutí Komise ze dne 28. prosince 2001, kterým se stanoví metody genetické
identifikace čistokrevného plemenného skotu a kterým se mění rozhodnutí 88/124/EHS
a 96/80/ES (2002/8/ES).
Rozhodnutí Komise ze dne 16. února 2004 nahrazující některé z příloh Rozhodnutí
96/510/EC týkajících se zootechnických osvědčení pro importované sperma, vajíčka a embrya
koňovitých (Text s významem pro EHP) (2004/186/ES).
Rozhodnutí Komise ze dne 17. května 2005 o potvrzení o původu zvířete a údajích o původu
čistokrevného plemenného skotu, jeho spermatu, vajíček a embryí (oznámeno pod číslem
K(2005) 1436) (Text s významem pro EHP) (2005/379/ES).
8b)
§ 3 odst. 1 písm. y) zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003 Sb.
Část osmdesátá devátá
Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění zákona
č. 119/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 36/2008 Sb.,
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zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 18/2012
Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 217/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona
č. 250/2014 Sb. a zákona č. 206/2015 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 22a
Správní delikty Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob
(1) Kontrolovaná osoba se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) neoprávněně použije zkušební značku nebo další značku, certifikát anebo jiný dokument
vydaný úřadem podle tohoto zákona,
b) uvede na trh nebo distribuuje kontrolovaný výrobek, který nesplňuje stanovené technické
požadavky podle § 4 odst. 1, nebo
c) nesplní opatření podle § 20a odst. 2.
(2) Výrobce, dovozce nebo vývozce se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) uvede na trh kontrolovaný výrobek v rozporu s § 16 odst. 1 písm. a),
b) v rozporu s § 16 odst. 1 písm. b) vyveze kontrolovaný výrobek,
c) neoznačí alespoň jednu z hlavních částí střelné zbraně podle § 16 odst. 1 písm. c),
d) v rozporu s § 16 odst. 1 písm. d) neoznačí vnější stranu nejmenšího spotřebitelského obalu
stanoveného střeliva zkušební značkou uvedenou v certifikátu nebo nezajistí výrobní kontrolu
ke zjištění, zda jsou ve výrobě dodrženy stanovené technické požadavky nebo o tom nevede
evidenci,
e) neponechá na hlavní části zbraně, která je vyrobena z kovu, měkké místo pro vyražení
příslušné zkušební značky podle § 16 odst. 1 písm. e), nebo
f) neinformuje úřad o změnách ve výrobě kontrolovaných výrobků podle § 16 odst. 1 písm. f).
(3) Výrobce se dopustí správního deliktu přestupku tím, že neopatří kontrolovaný
výrobek údaji podle § 16 odst. 2 písm. a).
(4) Distributor se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 16 odst. 3
uvede na trh kontrolovaný výrobek, který není označený platnou zkušební značkou.
(5) Opravce, kterému byla vydána zbrojní licence podle zvláštního právního předpisu,
se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 16 odst. 4 písm. a) neprovede opravu nebo úpravu střelné zbraně tak, aby
splňovala stanovené technické požadavky, nebo nepředloží úřadu v písemné podobě postup
opravy nebo úpravy, nebo
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b) nepředloží k ověřování opravenou střelnou zbraň, u níž byla provedena výměna některé z
hlavních částí podle § 16 odst. 4 písm. b).
(6) Za správní delikt se uloží pokuta přestupek lze uložit pokutu do
a) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c), odstavce 2
písm. a) až e) nebo odstavce 4,
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 3,
c) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. e) nebo odstavce 5.
§ 22b
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne zejména k závažnosti
správního deliktu, ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává úřad.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby23) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(6) Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu.
§ 22b
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává úřad.
(2) Pokuty vybírá úřad.
(3) Pokus přestupku podle § 22a odst. 1 písm. b) a c), § 22a odst. 2 písm. a) a b)
nebo § 22a odst. 4 je trestný.
(4) U přestupků podle § 22a nelze upustit od uložení správního trestu.
________________
23)

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
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Část devadesátá
Zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského
dna a o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři, ve znění zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.
a zákona č. 201/2015 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 18
Přestupky
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) provádí vyhledávání bez osvědčení nebo odpovědného zástupce podle § 7,
b) provádí činnost v Oblasti bez smlouvy s Úřadem podle § 9 odst. 1,
c) jako oprávněná osoba v rozporu s § 22 odst. 1 nemá v pracovněprávním vztahu osobu,
která je držitelem osvědčení podle tohoto zákona, nebo
d) jako člen mezinárodního sdružení provádějícího vyhledávání nebo činnost v Oblasti
ve stanovené lhůtě nepřizpůsobí své právní poměry tomuto zákonu.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), c) nebo d) lze uložit pokutu do 10 000 000
Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 100 000 000 Kč.
§ 18a
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) provádí vyhledávání bez osvědčení nebo odpovědného zástupce podle § 7,
b) provádí činnost v Oblasti bez smlouvy s Úřadem podle § 9 odst. 1,
c) jako oprávněná osoba v rozporu s § 22 odst. 1 nemá v pracovněprávním vztahu osobu,
která je držitelem osvědčení podle tohoto zákona,
d) neposkytne na žádost ministerstva zprávu o okolnostech závažné havárie podle § 14a, nebo
e) jako člen mezinárodního sdružení provádějícího vyhledávání nebo činnost v Oblasti
ve stanovené lhůtě nepřizpůsobí své právní poměry tomuto zákonu.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c), d) nebo e) se uloží pokuta
do 10 000 000 Kč. Za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) se uloží pokuta do 100 000 000
Kč.
§ 18a
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Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
neposkytne na žádost ministerstva zprávu o okolnostech závažné havárie podle § 14a.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.
§ 19
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(1) Promlčecí doba činí 5 let. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za
přestupek zaniká nejpozději 8 let od jeho spáchání.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy k porušení
povinnosti došlo.
(4) (2) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává
ministerstvo.
(5) (3) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(6) (4) (3) Pokuty uložené podle tohoto zákona vybírá ministerstvo a vymáhá příslušný
celní úřad.
(4) Od uložení správního trestu za přestupek podle tohoto zákona nelze upustit.

Část devadesátá první
Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb.,
o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění zákona č. 474/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 501/2004 Sb.,
zákona č. 221/2006 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
HLAVA VII
USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ
…
HLAVA VIII
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PŘESTUPKY
§ 45a
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že neoprávněně užívá průmyslový vzor.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 250 000 Kč nebo zákaz
činnosti.
(3) Za přestupek podle odstavce 1, kterého se dopustí právnická nebo podnikající
fyzická osoba, lze uložit též zveřejnění rozhodnutí o přestupku.
(4) Přestupek podle odstavce 1 projednává obecní úřad obce s rozšířenou
působností.
(5) Přestupek podle odstavce 1 nelze projednat příkazem na místě.

HLAVA VIII
HLAVA IX
USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ
…

Část devadesátá druhá
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,
zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 151/2010 Sb., zákona č. 375/2011
Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014
Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
HLAVA III
KONTROLA, POKUTY, NÁHRADA A FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ
KONTROLA, PŘESTUPKY, NÁHRADA A FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ
§ 28
Pokuty
(1) Za nesplnění povinnosti podle tohoto zákona může orgán, který porušení
povinnosti zjistil, uložit
a) fyzické osobě pokutu do výše 20 000 Kč,
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b) právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě pokutu za přestupek do výše 3 000 000
Kč.
(2) Nebyla-li povinnost splněna ani ve lhůtě stanovené při uložení pokuty, lze uložit
pokutu opětovně.
(3) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se o porušení povinnosti
dozvěděl orgán, který pokutu ukládá, a musí být pravomocně skončeno do 3 let od porušení
povinnosti. Pokuta je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla pokuta
uložena.
(4) Pokutu vybírá a vymáhá orgán, který ji uložil.
(5) Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu, pokud zvláštní právní předpis nestanoví
jinak.
§ 28
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Vlastník, správce nebo uživatel technických zařízení a budov, nebezpečných
chemických látek nebo nebezpečných odpadů, u něhož dojde k havárii v souvislosti s
provozem těchto zařízení a budov nebo při nakládání s těmito látkami nebo odpady
nebo při jejich přepravě, se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní některou z povinností podle § 24 odst. 1 nebo § 24 odst. 2 písm. i), nebo
b) nesplní některou z povinností podle § 24 odst. 2 písm. a) až h).
(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která je zahrnutá do
havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu, se dopustí přestupku tím, že
nesplní povinnost podle § 23 odst. 1.
(3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní některou z povinností podle § 21 odst. 2 písm. f) nebo § 23 odst. 2 písm. a),
b) jako vlastník nebo uživatel nemovitosti nesplní některou z povinností podle § 23
odst. 2 písm. b),
c) jako vlastník nemovitosti v rozporu s § 23 odst. 2 písm. c)
1. nestrpí umístění zařízení systému varování a vyrozumění na nemovitostech, nebo
2. neumožní přístup k těmto zařízením hasičskému záchrannému sboru kraje nebo
jím zmocněným osobám za účelem používání, kontroly, údržby a oprav,
d) jako vlastník stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany v
rozporu s § 23 odst. 2 písm. d)
1. nedbá při užívání této stavby a činnostech s tím spojených, aby nedošlo ke změně
charakteru této stavby ve vztahu k jejímu účelu,
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2. neumožní využití této stavby pro potřeby civilní ochrany, nebo
3. neumožní přístup hasičskému záchrannému sboru kraje nebo jím zmocněným
osobám do této stavby za účelem používání, kontroly údržby nebo oprav,
e) jako vlastník nebo uživatel stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky
civilní ochrany neposkytne plánovanou pomoc na vyžádání podle § 21 odst. 2
písm. b), nebo
f) jako provozovatel školského, zdravotnického, sociálního nebo obdobného zařízení
nesplní povinnost podle § 23 odst. 2 písm. e).
(4) Provozovatel hromadných informačních prostředků včetně televizního a
rozhlasového vysílání se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost podle § 32.
(5) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 250 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a),
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
c) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3,
d) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) a odstavce 4.
§ 28a
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní některou z povinností podle § 21 odst. 2 písm. f) nebo § 25 odst. 2 písm. a), b)
nebo d),
b) jako vlastník, uživatel nebo správce nemovitosti nesplní některou z povinností podle
§ 25 odst. 2 písm. c),
c) jako vlastník nemovitosti v rozporu s § 25 odst. 2 písm. e)
1. nestrpí umístění zařízení systému varování a vyrozumění na nemovitostech, nebo
2. neumožní přístup k těmto zařízením hasičskému záchrannému sboru kraje nebo
jím zmocněným osobám za účelem používání, kontroly, údržby a oprav,
d) jako vlastník stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany v
rozporu s § 25 odst. 2 písm. f)
1. nedbá při užívání této stavby a činnostech s tím spojených, aby nedošlo ke změně
charakteru této stavby ve vztahu k jejímu účelu,
2. neumožní využití této stavby pro potřeby civilní ochrany, nebo
3. neumožní přístup hasičskému záchrannému sboru kraje nebo jím zmocněným
osobám do této stavby za účelem používání, kontroly, údržby nebo oprav, nebo
e) jako vlastník nebo uživatel stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky
432

civilní ochrany neposkytne plánovanou pomoc na vyžádání podle § 21 odst. 2 písm.
b).
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 100 000 Kč.“.
§ 28b
Společné ustanovení k přestupkům
Přestupky podle tohoto zákona projednává hasičský záchranný sbor kraje.

Část devadesátá třetí
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),
ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č.
110/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 430/2010 Sb.,
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014
Sb., zákona č. 320/2015 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 13
(1) Česká národní banka při přípravě na krizové situace a jejich řešení
a) zřizuje krizový štáb,
b) vede přehled možných zdrojů rizik, provádí analýzy ohrožení a v rámci prevence podle
zvláštních právních předpisů10) odstraňuje nedostatky, které by mohly vést ke vzniku krizové
situace,
c) vytváří podmínky pro nouzovou komunikaci ve vztahu k jiným správním úřadům, krajům,
obcím, právnickým a fyzickým osobám,
d) projednává s vládou krizová opatření, která se dotýkají České národní banky,
e) projednává správní delikty přestupky týkající se porušení některého ze zákazů uložených
krizovým opatřením vydaným na základě § 6 odst. 3,
f) vydává zvláštní povolení podle § 6 odst. 5.

HLAVA VI
KONTROLA, SPRÁVNÍ DELIKTY A NÁHRADA
Kontrola, přestupky a náhrada
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§ 34
Přestupky
Přestupky fyzických osob
…
§ 34a
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že v rozporu s § 29 odst. 1 při přípravě na krizové situace
a) se nepodílí na zpracování krizových plánů, nebo
b) jako osoba, která zajišťuje plnění opatření vyplývajících z krizového plánu, nezpracuje
plán krizové připravenosti.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
dále tím, že
a) jako osoba zahrnutá v krizovém plánu nesplní povinnost podle § 29 odst. 2,
b) nesplní povinnost podle § 29 odst. 3, nebo
c) nesplní povinnost podle § 29 odst. 8.
(3) Provozovatel televizního nebo rozhlasového vysílání se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že nesplní povinnost podle § 30.
(4) Za správní delikt podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. a) nebo b) se uloží
pokuta do 3 000 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 2 písm. c) se uloží pokuta do
5 000 000 Kč.
(4) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do 3 000 000 Kč.
§ 34b
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
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(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle § 34a projednává hasičský záchranný sbor kraje s výjimkou
správních deliktů podle § 34a odst. 2 písm. b), které projednává krajský úřad.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby52) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
§ 34b
Společné ustanovení k přestupkům
Přestupky podle § 34a projednává hasičský záchranný sbor kraje, s výjimkou
přestupků podle § 34a odst. 2 písm. b), které projednává krajský úřad.
___________________
52)

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

Část devadesátá čtvrtá
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb.,
zákona č. 237/20004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 76/2012 Sb.,
s vyznačením navrhovaných změn:
HLAVA V
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 25
Přestupky fyzických osob
…
§ 25a
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
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a) nesplní některou z povinností podle § 23 odst. 1 nebo § 23 odst. 3,
b) nesplní některou z povinností podle § 21 odst. 1 nebo 2 nebo § 22 odst. 1,
c) jako subjekt hospodářské mobilizace použije osvědčení o jmenování v rozporu s § 17,
d) v rozporu s § 16 odst. 3 nevrátí osvědčení o jmenování subjektem hospodářské mobilizace
nebo takové osvědčení použije v době, kdy rozhodnutí o odvolání subjektu hospodářské
mobilizace nabylo právní moci, nebo
e) nepředá nebo neaktualizuje vybrané údaje podle § 15.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta přestupek lze uložit pokutu
a) do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a),
b) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b),
c) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo d),
d) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. e).
(3) Za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu se horní hranice pokuty uvedené
v odstavci 2 písm. b) až d) zvyšuje na dvojnásobek.
§ 26
Společná ustanovení ke správním deliktům k přestupkům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty za správní delikt se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) (1) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní úřad
o něm nezahájil řízení do jednoho roku, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do pěti let
ode dne, kdy byl spáchán Po dobu stavu ohrožení státu nebo válečného stavu se běh lhůt
přerušuje.
(1) Do promlčecí doby se nezapočítává doba stavu ohrožení státu nebo válečného
stavu.
(4) (2) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(5) (3) (2) Správní delikty Přestupky podle § 25 odst. 1 a § 25a odst. 1 písm. a) a b)
v prvním stupni projednává
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a) obecní úřad obce s rozšířenou působností ve svém správním obvodu v případech
regulačních opatření nařízených starostou obce s rozšířenou působností,
b) krajský úřad ve svém správním obvodu v případech regulačních opatření nařízených
hejtmanem,
c) Česká národní banka v případech regulačních opatření vyhlášených guvernérem České
národní banky,
d) ústřední správní úřad podle své působnosti v případech nařízení vlády.
(6) (4) (3) Správní delikty Přestupky podle § 25a odst. 1 písm. c) až e) projednává
v prvním stupni Správa státních hmotných rezerv.
(7) (5) (4) Uložení pokuty podle § 25 a 25a nezbavuje povinnou osobu povinnosti
odstranit ve lhůtě stanovené příslušným správním úřadem protiprávní stav.

Část devadesátá pátá
Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 344/2011
Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§8
Zrušení a zánik registrace
(1) Ministerstvo zruší registraci osoby podnikající v ekologickém zemědělství, jestliže
a) o to písemně sama požádá, nebo
b) porušila opakovaně požadavky stanovené tímto zákonem nebo předpisy Evropské unie1); za
opakované porušení se považuje takové porušení povinnosti, k němuž došlo v době do 1 roku
ode dne nabytí právní moci předchozího rozhodnutí o přestupku podle tohoto zákona, jímž
byla uložena pokuta.
(2) Ministerstvo též zruší registraci, jestliže
a) ekologický podnikatel nezíská do 12 měsíců od ukončení období přechodu na ekologickou
produkci60) alespoň jedno osvědčení na bioprodukt a v průběhu každého dalšího kalendářního
roku vždy alespoň jedno osvědčení na bioprodukt za jeden kalendářní rok; tuto dobu může
ministerstvo na žádost ekologického podnikatele v odůvodněných případech prodloužit, a to i
opakovaně,
b) výrobce biopotravin9), výrobce nebo dodavatel ekologických krmiv6) nebo dodavatel
ekologického rozmnožovacího materiálu7) nezíská do 24 měsíců od registrace alespoň 1
osvědčení na biopotravinu nebo ostatní bioprodukt a v průběhu každého dalšího kalendářního
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roku vždy alespoň jedno osvědčení na biopotravinu nebo ostatní bioprodukt za jeden
kalendářní rok, nebo
c) smlouva o kontrolní činnosti podle § 6 odst. 3 pozbude platnosti a osoba podnikající v
ekologickém zemědělství do 30 dnů ode dne pozbytí platnosti smlouvy neuzavře smlouvu s
pověřenou osobou.
(3) Registrace osoby podnikající v ekologickém zemědělství zaniká, jestliže
a) zemřela,
b) zanikla, nebo
c) došlo k převodu či přechodu ekofarmy na jinou osobu a osoba podnikající v ekologickém
zemědělství již nehospodaří na jiné ekofarmě.
(4) Po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení registrace a v případě zániku registrace
ministerstvo neprodleně provede výmaz ze seznamu.
§ 33
Přestupky fyzických osob
…
§ 33a
Správní delikty Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba podnikající v ekologickém
zemědělství se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími ekologickou produkci
a označování ekologických produktů použije osivo nebo vegetativní rozmnožovací materiál
nezískaný ekologickým způsobem produkce67),
b) nevede záznamy o ekologické produkci podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího ekologickou produkci a označování ekologických produktů32),
c) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou
produkci a označování ekologických produktů nezpracuje nebo neuchovává popis
hospodářské jednotky a záznamy o přijatých opatřeních33),
d) jako ekologický podnikatel neoznámí ministerstvu skutečnost podle § 7 odst. 1,
e) používá v chovu zvířat chemicky syntetizovaná alopatická veterinární léčiva nebo
antibiotika v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou
produkci a označování ekologických produktů35),
f) používá vazné ustájení zvířat v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie
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upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů68),
g) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou
produkci a označování ekologických produktů chová stejný druh hospodářského zvířete
ekologickým i neekologickým způsobem nebo pěstuje ekologickým i neekologickým
způsobem odrůdy, které nelze snadno rozlišit34),
h) nezajistí zvířatům podmínky ustájení podle přímo použitelných předpisů Evropské unie
upravujících ekologickou produkci a označování ekologických produktů69),
i) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci
a označování ekologických produktů nezajistí při skladování jednoznačnou identifikaci
bioproduktů, biopotravin nebo ostatních bioproduktů70),
j) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci
a označování ekologických produktů neoddělí produkci ekologických krmiv nebo potravin od
jiných zpracovávaných krmiv nebo potravin71),
k) nedodrží pravidla přechodu na ekologickou produkci podle přímo použitelných předpisů
Evropské unie upravujících ekologickou produkci a označování ekologických produktů36),
l) použije při pěstování rostlin, chovu zvířat a při ekologické produkci potravin produkty
a látky v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími ekologickou
produkci a označování ekologických produktů72),
m) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou
produkci a označování ekologických produktů nerozdělí zřetelně zemědělský podnik na
ekofarmu a ostatní provozní jednotky nebo neudržuje pozemky, zvířata a produkty určené ke
konvenční produkci odděleně od pozemků, zvířat a produktů využívaných pro ekologickou
produkci37),
n) použije geneticky modifikované organismy nebo produkty získané z geneticky
modifikovaných organismů v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie
upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů73), nebo
o) nesplní jinou povinnost stanovenou přímo použitelnými předpisy Evropské unie
upravujícími ekologickou produkci a označování ekologických produktů1).
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) použije v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou
produkci a označování ekologických produktů výrazy odkazující na ekologickou produkci29),
b) doveze ze třetí země a uvede na trh jako ekologický takový produkt, který nevyhovuje
požadavkům přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ekologickou produkci
a označování ekologických produktů30), nebo
c) poruší povinnost uloženou zvláštním opatřením podle § 34 odst. 1.
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(3) Pověřená osoba se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nesplní informační povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího ekologickou produkci a označování ekologických produktů74),
b) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou
produkci a označování ekologických produktů neprovádí kontrolu objektivně, účinně
a nezávisle75),
c) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou
produkci a označování ekologických produktů neposkytuje ministerstvu potřebnou součinnost
při výkonu jeho pravomoci 76), nebo
d) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou
produkci a označování ekologických produktů při první kontrole řádně neověří
u kontrolované osoby celkový popis jednotky nebo činnosti a všech přijatých opatření77).
(4) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2,
b) 250 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. l), m), n) nebo podle
odstavce 3,
c) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. i), j) nebo k),
d) 70 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. e), f), g) nebo h),
e) 20 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d) nebo o).
§ 33b
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, době trvání, k jeho následkům a okolnostem, za
nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 4 let ode dne, kdy byl správní
delikt spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává ministerstvo.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
440

(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní
moci.
§ 33b
Společné ustanovení k přestupkům
Přestupky podle tohoto zákona projednává ministerstvo.

________________________
1)

Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a
označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k
nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů,
pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických
produktů ze třetích zemí, v platném znění.
6)
Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 1 odst. 2 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
7)
Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně
některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 1 odst. 2 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
9)
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
17)
Čl. 42 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
30)
Čl. 32 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
31)
Čl. 16 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
34)
Čl. 11 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
36)
Čl. 17 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
37)
Čl. 11 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
60)
Čl. 17 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
67)
Čl. 12 odst. 1 písm. i) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Čl. 45 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
68)
Čl. 14 odst. 1 písm. b) bod 6 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
69)
Čl. 14 odst. 1 písm. b) bod 2 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Čl. 10 až 15 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
70)
Čl. 35 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
71)
Čl. 18 odst. 1 a čl. 19 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
72)
Čl. 16 odst. 1 a čl. 19 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Čl. 23 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
73)
Čl. 9 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
74)
Čl. 27 odst. 5 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
75)
Čl. 27 odst. 9 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
76)
Čl. 27 odst. 11 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
77)
Čl. 63 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
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Část devadesátá šestá
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.,
zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 374/2007
Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb.,
zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 230/2014
Sb., zákona č. 320/2015 Sb. a zákona č. 48/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 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) splní další podmínky, pokud je pro získání řidičského oprávnění vyžaduje zvláštní zákon2a),
f) není ve výkonu sankce správního trestu 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 2 roky před dosažením
předepsaného věku pro udělení řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel.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 vozidel uvedených v § 15 odst. 1 lze přidružit i skupinu C nebo
C1.
(3) Žádost o přijetí k výuce a výcviku obsahuje
a) jméno, popřípadě jména a příjmení žadatele,
b) adresu bydliště žadatele,
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c) datum narození žadatele,
d) skupinu vozidel, pro kterou již je žadatel držitelem řidičského oprávnění,
e) skupinu vozidel, pro kterou žadatel žádá o přijetí k výuce a výcviku.
(4) K žádosti o přijetí k výuce a výcviku žadatel přikládá doklad o své zdravotní
způsobilosti k řízení motorových vozidel, který ke dni podání žádosti nesmí být starší více než
3 měsíce.
(5) Skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. e) a f) dokládá žadatel čestným
prohlášením.
(6) Vzor žádosti o přijetí k výuce a výcviku stanoví prováděcí předpis.
§ 53
(1) Státní správu ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel podle tohoto zákona a v rozsahu jím vymezeném vykonávají obecní
úřady obcí s rozšířenou působností, krajský úřad a ministerstvo.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
a) rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí,
b) schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání,
c) zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto
zkoušky,
d) rozhoduje o profesní způsobilosti řidiče,
e) projednává v prvním stupni správní delikty přestupky podle tohoto zákona v rozsahu své
působnosti podle tohoto odstavce.
(3) Krajský úřad
a) rozhoduje o udělení profesního osvědčení a o jeho odnětí,
b) provádí zkoušky učitelů výuky a výcviku,
c) rozhoduje o udělení akreditace k provozování výuky a výcviku v rámci zdokonalování
odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů a o udělení vyšší akreditace
k provozování školení bezpečné jízdy a o odnětí akreditace nebo vyšší akreditace,
d) projednává v prvním stupni správní delikty přestupky podle tohoto zákona v rozsahu své
působnosti podle tohoto odstavce.
(4) Ministerstvo
a) rozhoduje o vydání průkazu zkušebního komisaře, o jeho prodloužení a o jeho odnětí,
b) provádí základní školení a provádí zkoušky zkušebních komisařů,
c) provádí zdokonalovací školení zkušebních komisařů a přezkušuje zkušební komisaře,
d) projednává v prvním stupni správní delikty přestupky podle tohoto zákona v rozsahu své
působnosti podle tohoto odstavce.
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§ 56
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel autoškoly dopustí
správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 2 provozuje autoškolu bez registrace k provozování,
b) v rozporu s § 3 provádí výuku a výcvik osobami, které nejsou držiteli platného profesního
osvědčení,
c) v rozporu s § 5 nenahlásí změny údajů a dokladů stanovených jako náležitosti žádosti
o vydání registrace k provozování autoškoly,
d) v rozporu s § 9 provádí výcvik neschváleným výcvikovým vozidlem,
e) přijme jako žadatele o řidičské oprávnění osobu, která nesplňuje podmínky podle § 13,
f) opakovaně nebo závažným způsobem nedodrží obsah a rozsah výuky a výcviku stanovený
v § 20,
g) v rozporu s § 25 nepředá příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
seznamy žadatelů k získání řidičského oprávnění,
h) v rozporu s § 32 nepřihlásí písemně žadatele k získání řidičského oprávnění ke zkoušce.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel školicího
střediska dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 49 provozuje školicí středisko bez udělené akreditace k provozování výuky
a výcviku,
b) v rozporu s § 51 neprovádí výuku a výcvik prostřednictvím odborně způsobilých osob,
c) v rozporu s § 51 provádí výcvik neschváleným výcvikovým vozidlem,
d) v rozporu s § 51 neprovádí výuku a výcvik podle plánu pro zajištění výuky a výcviku,
e) v rozporu s § 51 nevede evidenci o uskutečněné výuce a výcviku včetně seznamu
účastníků,
f) v rozporu s § 51 nezašle nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením výuky nebo výcviku
v rámci vstupního a pravidelného školení seznam přihlášených účastníků, místo, datum a čas
zahájení výuky nebo výcviku krajskému úřadu, popřípadě i obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností,
g) v rozporu s § 51 neoznámí krajskému úřadu změny údajů rozhodných pro udělení
akreditace k provozování výuky a výcviku a nepředloží o nich doklady,
h) v rozporu s § 51 nevydá bez zbytečného prodlení řidiči, který ukončil výuku a výcvik,
potvrzení o rozsahu a obsahu výuky a výcviku a datu jejich ukončení,
i) přijme k výuce a výcviku osobu, která nesplňuje podmínky podle § 52a,
j) v rozporu s § 51 nezašle nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo ukončeno
pravidelné školení řidičů, příslušnému úřadu seznam účastníků pravidelného školení.
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(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel střediska
bezpečné jízdy dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 52e provozuje středisko bezpečné jízdy bez udělení vyšší akreditace
k provozování výuky bezpečné jízdy,
b) v rozporu s § 52g neprovádí výuku a výcvik bezpečné jízdy prostřednictvím lektorů
bezpečné jízdy,
c) v rozporu s § 52g neprovádí školení bezpečné jízdy podle plánu pro zajištění školení
bezpečné jízdy,
d) v rozporu s § 52g nevede evidenci o uskutečněném školení bezpečné jízdy, včetně seznamu
účastníků,
e) v rozporu s § 52g nezašle nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením školení bezpečné
jízdy seznam přihlášených účastníků, místo, datum a čas zahájení školení bezpečné jízdy
příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,
f) v rozporu s § 52g neoznámí příslušnému krajskému úřadu změny údajů rozhodných pro
udělení vyšší akreditace k provozování školení bezpečné jízdy a nepředloží o nich doklady,
g) v rozporu s § 52g nevydá bez zbytečného prodlení řidiči, který ukončil školení bezpečné
jízdy, potvrzení o rozsahu a obsahu absolvovaného školení bezpečné jízdy a datu ukončení
školení bezpečné jízdy,
h) přijme na školení bezpečné jízdy osobu, která nesplňuje podmínky podle § 52g.
(4) Za správní delikt se uloží pokuta Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d), e) a f),
odstavce 2 písm. a), b), c), d), i) a j) a odstavce 3 písm. a), b) a c),
b) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. c), g) a h),
odstavce 2 písm. e), f) a g) a odstavce 3 písm. d), e), f) a h),
c) do 10 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. h) a odstavce 3
písm. g).
§ 57
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při stanovení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl
správní delikt spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm příslušný
orgán nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v
přímé souvislosti s tím, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
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právnické osoby.
(5) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který rozhodl o správním deliktu v prvním stupni.
Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.
(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo
právní moci.
§ 57
Pokuty uložené podle tohoto zákona vybírá a vymáhá orgán, který rozhodl
o přestupku.

________________________
2a)
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Část devadesátá sedmá
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona
č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 421/2004 Sb.,
zákona č. 557/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 342/2005
Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona
č. 270/2007 Sb., zákona č. 27/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 458/2011
Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 171/2012 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 24/2015 Sb., zákona č. 192/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb.,
s vyznačením navrhovaných změn:
§7
Příjmy rozpočtu obce
(1) Příjmy rozpočtu obce tvoří zejména
a) příjmy z vlastního majetku a majetkových práv,
b) příjmy z výsledků vlastní činnosti,
c) příjmy z hospodářské činnosti právnických osob, pokud jsou podle tohoto nebo jiného
zákona příjmem obce, která organizaci zřídila nebo založila,
d) příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů z výkonů státní správy, k nimž je obec
pověřena podle zvláštních zákonů, zejména ze správních poplatků z této činnosti, příjmy z
vybraných pokut a odvodů uložených v pravomoci obce podle tohoto zákona nebo zvláštních
zákonů, pokud není dále stanoveno jinak,
e) příjmy z místních poplatků podle zvláštního zákona,7)
446

f) výnosy daní nebo podíly na nich podle zvláštního zákona,8)
g) dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů,
h) dotace z rozpočtu kraje,
i) prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, např. z jimi ukládaných
pokut a jiných peněžních odvodů a sankcí správních trestů, jestliže jsou podle zvláštních
zákonů příjmem obce,
j) přijaté peněžité dary a příspěvky,
k) jiné příjmy, které podle zvláštních zákonů patří do příjmů obce.
(2) Obec může použít prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu.
(3) Obec může k úhradě svých potřeb použít též návratných zdrojů (§ 4 odst. 5
písm. b).
(4) Obec může ke krytí dočasného časového nesouladu mezi čerpáním rozpočtovaných
výdajů a plněním rozpočtových příjmů určených k jejich úhradě použít návratnou finanční
výpomoc ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje nebo z rozpočtu jiné obce. Návratná finanční
výpomoc je bezúročná. Její opožděné splácení se považuje za zadržení peněžních prostředků.
§8
Příjmy rozpočtu kraje
(1) Příjmy rozpočtu kraje tvoří zejména
a) příjmy z vlastního majetku a majetkových práv,
b) příjmy z výsledků vlastní činnosti,
c) příjmy z hospodářské činnosti organizace, pokud jsou podle tohoto nebo jiného zákona
příjmem rozpočtu kraje, který organizaci zřídil nebo založil,
d) příjmy ze správní činnosti včetně příjmů z výkonů státní správy, k nimž je kraj pověřen
podle zvláštních zákonů, zejména správní poplatky z této činnosti a dále příjmy z vybraných
pokut uložených v pravomoci kraje podle tohoto zákona nebo zvláštních zákonů, pokud není
dále stanoveno jinak,
e) výnosy daní nebo podíly na nich podle zvláštního zákona,8)
f) dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů,
g) přijaté peněžité dary a příspěvky,
h) jiné příjmy, které podle zvláštních zákonů patří do příjmů kraje,
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i) prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, např. z jimi ukládaných
pokut a jiných peněžních odvodů a sankcí správních trestů, jestliže jsou podle zvláštních
zákonů příjmem kraje.
(2) Kraj může použít prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu.
(3) Kraj může k úhradě svých potřeb použít též návratných zdrojů (§ 4 odst. 5
písm. b).
(4) Kraj může ke krytí dočasného časového nesouladu mezi čerpáním rozpočtovaných
výdajů a plněním rozpočtových příjmů určených k jejich úhradě použít návratnou finanční
výpomoc ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu jiného kraje. Návratná finanční výpomoc je
bezúročná. Její opožděné splácení se považuje za zadržení peněžních prostředků.
§ 22a
Správní delikty
Přestupky
(1) Územní samosprávný celek, svazek obcí, městská část hlavního města Prahy nebo
Regionální rada regionu soudržnosti se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 2 odst. 1 nezpracuje rozpočtový výhled,
b) v rozporu s § 10c odst. 1 nezveřejní program,
c) v rozporu s § 10d odst. 1 a 2 nezveřejní veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo
návratné finanční výpomoci včetně dodatků,
d) v rozporu s § 13 odst. 1 nehospodaří podle pravidel rozpočtového provizoria,
e) neprovede změny schváleného rozpočtu podle § 16 odst. 2,
f) zpracuje rozpočet v rozporu s § 12 odst. 1,
g) v rozporu s § 14 neprovede rozpis schváleného rozpočtu,
h) v rozporu s § 15 odst. 1 nevykonává kontrolu svého hospodaření, nebo
i) v rozporu s § 17 odst. 4 nezajistí přezkoumání svého hospodaření za uplynulý kalendářní
rok.
(2) Územní samosprávný celek nebo městská část hlavního města Prahy se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s
a) § 3 odst. 3 nezveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu,
b) § 3 odst. 4 nezveřejní střednědobý výhled rozpočtu,
c) § 11 odst. 2 zpracuje a schválí rozpočet,
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d) § 11 odst. 3 nezveřejní návrh rozpočtu, návrh rozpočtového opatření, nebo návrh pravidel
rozpočtového provizoria,
e) § 11 odst. 4 nezveřejní rozpočet, rozpočtové opatření, nebo pravidla rozpočtového
provizoria,
f) § 17 odst. 6 nezveřejní návrh závěrečného účtu, nebo
g) § 17 odst. 8 nezveřejní závěrečný účet.
(3) Regionální rada regionu soudržnosti se dopustí správního deliktu přestupku tím,
že v rozporu s
a) § 11 odst. 2 zpracuje a schválí rozpočet,
b) § 11a odst. 1 nezveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu,
c) § 11a odst. 2 nezveřejní střednědobý výhled rozpočtu,
d) § 11a odst. 3 nezveřejní návrh rozpočtu, návrh rozpočtového opatření, nebo návrh pravidel
rozpočtového provizoria,
e) § 11a odst. 4 nezveřejní rozpočet, rozpočtové opatření, nebo pravidla rozpočtového
provizoria,
f) § 17a odst. 1 nezveřejní návrh závěrečného účtu, nebo
g) § 17a odst. 1 nezveřejní závěrečný účet.
(4) Svazek obcí se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s
a) § 39 odst. 3 zpracuje a schválí rozpočet,
b) § 39 odst. 4 nezveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu,
c) § 39 odst. 5 nezveřejní střednědobý výhled rozpočtu,
d) § 39 odst. 6 nezveřejní návrh rozpočtu, návrh rozpočtového opatření, nebo návrh pravidel
rozpočtového provizoria,
e) § 39 odst. 7 nezveřejní rozpočet, rozpočtové opatření, nebo pravidla rozpočtového
provizoria,
f) § 39 odst. 9 nezveřejní návrh závěrečného účtu, nebo
g) § 39 odst. 10 nezveřejní závěrečný účet.
(5) Za správní delikt přestupek podle odstavců 1 až 4 se uloží pokuta lze uložit
pokutu do 1 000 000 Kč.
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§ 22b
Společná ustanovení
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 4 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona, kterých se dopustila obec nebo
dobrovolný svazek obcí, jehož členem není hlavní město Praha, v prvním stupni projednává
v přenesené působnosti krajský úřad, v jehož správním obvodu se obec nachází nebo v jehož
správním obvodu má dobrovolný svazek obcí sídlo. Správní delikty Přestupky podle tohoto
zákona, kterých se dopustila městská část hlavního města Prahy, v prvním stupni projednává
v přenesené působnosti Magistrát hlavního města Prahy.
(5) (2) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona, kterých se dopustil kraj,
Regionální rada regionu soudržnosti, hlavní město Praha nebo dobrovolný svazek obcí, jehož
členem je hlavní město Praha, v prvním stupni projednává Ministerstvo financí.
(6) (3) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem
rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost správního orgánu, který pokutu uložil.

____________________
7)

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním
samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní).
9)
§ 37 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla).
8)

Část devadesátá osmá
Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých
dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona
č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb.,
zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 342/2006
Sb., zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č.
291/2009 Sb., zákona č. 251/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 239/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 179/2014 Sb.,
zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 128/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením
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navrhovaných změn:
§ 12c
Přestupky fyzických osob
…
§ 12d
Správní delikty Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) nesplní informační povinnost vůči Fondu stanovenou prováděcím právním předpisem
vydaným podle § 1 odst. 3 nebo Fond informuje nesprávně,
b) nesplní povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropské unie na úseku
společných organizací trhu, přímých podpor a národních doplňkových podpor k přímým
podporám, strukturálních opatření a Programu rozvoje venkova.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do Za přestupek podle
odstavce 1 lze uložit pokutu do
a) 250 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene a),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene b).
§ 12e
Společná ustanovení ke správním deliktům k přestupkům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(3) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, době trvání, k jeho následkům a okolnostem, za
nichž byl správní delikt spáchán.
(4) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 4 let ode dne, kdy byl správní
delikt spáchán.
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(5) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona projednává v prvním stupni
Fond. Při projednávání správních deliktů přestupků má Fond postavení orgánu veřejné
správy.
(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní
moci.
(7) (2) Pokuty vybírá a vymáhá Fond.
(8) (3) Příjem z pokut je příjmem rozpočtu Fondu.

Část devadesátá devátá
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb.,
zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona
č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb.,
zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005
Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb.,
zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 124/2008
Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb.,
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 115/2012 Sb., zákona č. 333/2012
Sb., zákona č. 223/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona
č. 250/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb.,
zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
§ 44a
(1) Nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi je jejich
výroba, dovoz, distribuce, prodej, používání, skladování, balení, označování
a vnitropodniková doprava.
(2) Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi jsou
právnické osoby a fyzické osoby povinny je každý povinen chránit zdraví fyzických osob
a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standardními větami
označujícími specifickou rizikovost a nebezpečnost a standardními pokyny pro bezpečné
zacházení podle chemického zákona35a) a přímo použitelných předpisů Evropské unie
o chemických látkách a chemických směsích78)
(3) Právnické a fyzické osoby nesmějí Nikdo nesmí nabízet, darovat, prodávat ani
jinak dodat, přenechat nebo obstarat nebezpečné chemické látky a chemické směsi
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klasifikované jako vysoce toxické35a) nebo látky a směsi podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích78), které mají přiřazenu třídu a
kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 (dále jen
„nebezpečné chemické látky a chemické směsi klasifikované jako vysoce toxické“) jiným
fyzickým nebo právnickým osobám, nejsou-li tyto osoby oprávněny k nakládání s nimi podle
odstavce 6.
(4) Právnické osoby a fyzické osoby nesmějí Nikdo nesmí nabízet, darovat, prodávat
ani jinak dodat, přenechat nebo obstarat pro fyzickou osobu mladší 18 let nebo osobu, jejíž
svéprávnost byla soudem omezena, nebezpečné chemické látky a chemické směsi
klasifikované jako toxické35a), látky a směsi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
o chemických látkách a chemických směsích78), které mají přiřazenu třídu nebo třídy
a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 3 nebo toxicita pro
specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 (dále jen
„nebezpečné chemické látky a chemické směsi klasifikované jako toxické“), nebezpečné
chemické látky a chemické směsi klasifikované jako vysoce toxické, jakož i chemické
látky a chemické směsi klasifikované jako žíravé35a) nebo látky a směsi podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích78), které
mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti žíravost kategorie 1 se standardní větou
o nebezpečnosti H314 (dále jen „nebezpečné chemické látky a chemické směsi klasifikované
jako žíravé“).
(5) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmějí prodávat nebezpečné
chemické látky a chemické směsi klasifikované jako vysoce toxické, toxické nebo žíravé
v prodejních automatech a do přinesených nádob.
(6) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby smějí nakládat s nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické jen
tehdy, jestliže nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky mají
zabezpečeno fyzickou osobou odborně způsobilou podle § 44b odst. 1, nestanoví-li zvláštní
právní předpis20). Jednotlivé činnosti v rámci nakládání s těmito chemickými látkami
a chemickými přípravky může vykonávat i zaměstnanec, kterého fyzická osoba
odborně způsobilá prokazatelně zaškolila. Opakované proškolení se provádí nejméně
jedenkrát za 2 roky. O školení a proškolení musí být pořízen písemný záznam, který je
právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání podnikající fyzická osoba
povinna uchovávat po dobu 3 let. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na provozování
speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace (§ 58).
§ 44b
Odborná způsobilost
(1) Za fyzické osoby odborně způsobilé pro nakládání s nebezpečnými chemickými
látkami a chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické se považují
a) absolventi vysokých škol, kteří
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1. získali vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu
všeobecné lékařství, zubní lékařství nebo stomatologie, farmacie, nebo v akreditovaných
magisterských studijních programech v oblasti veterinárního lékařství a hygieny nebo
ochrany veřejného zdraví,
2. získali vysokoškolské vzdělání v oblasti oborů chemie,
3. získali vysokoškolské vzdělání v oblasti skupiny učitelských oborů se zaměřením na
chemii, nebo
4. získali vysokoškolské vzdělání a mají doklad o absolvování celoživotního vzdělávání v
oboru toxikologie,35f)
5. získali vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu
rostlinolékařství nebo ochrana rostlin, popřípadě v rámci programu celoživotního
vzdělávání v tomto oboru,35g)
b) fyzické osoby, které mají jiné vzdělání, než je uvedeno v písmenu a), a které se podrobily
úspěšné zkoušce odborné způsobilosti a mají osvědčení podle odstavce 5 odstavce 4 o
odborné způsobilosti k nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi
klasifikovanými jako vysoce toxické.
(2) Komisi pro přezkoušení odborné způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými
chemickými látkami a chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické (dále jen
"zkušební místo") zřizuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Ministerstvo
zdravotnictví stanoví prováděcím právním předpisem způsob zřízení komise a její složení,
obsah a formu přihlášky ke zkoušce, základní obsah a podmínky provedení zkoušky a vzor
osvědčení o odborné způsobilosti.
(3) Ke zkoušce se může přihlásit u kteréhokoliv zkušebního místa fyzická osoba starší
18 let, která má trvalý pobyt na území České republiky, popřípadě bydliště, jde-li o fyzickou
osobu, která trvalý pobyt na území České republiky nemá (dále jen "uchazeč"). Pozvánku ke
zkoušce doručí zkušební místo uchazeči nejpozději 30 dní před termínem konání zkoušky.
(4) Orgán ochrany veřejného zdraví vydá uchazeči, který úspěšně vykonal zkoušku,
nejpozději do 30 dnů ode dne vykonání zkoušky osvědčení o odborné způsobilosti pro
nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi klasifikovanými jako
vysoce toxické. Za vydání osvědčení se platí správní poplatek.35h) Osvědčení je platné po
dobu 5 let ode dne jeho vydání.
§ 46
(1) Fyzická osoba, která má na území České republiky trvalý pobyt, cizinec, jemuž byl
povolen trvalý pobyt, cizinec, který je oprávněn k trvalému pobytu na území České republiky,
a dále cizinec, jemuž byl povolen přechodný pobyt na území České republiky na dobu delší
než 90 dnů nebo je oprávněn na území České republiky pobývat po dobu delší než 90 dnů,
jsou povinni podrobit se, v prováděcím právním předpisu upravených případech a termínech,
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stanovenému druhu pravidelného očkování. Pravidelná očkování se provádějí k zamezení
vzniku a šíření závažných infekčních onemocnění s vysokým rizikem dalšího epidemického
šíření v kolektivech a život ohrožujících infekčních onemocnění, s ohledem na doporučení
Světové zdravotnické organizace a Evropského střediska pro kontrolu nemocí. Prováděcím
právním předpisem stanovené fyzické osoby a fyzické osoby, které mají být zařazeny na
pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčních onemocnění, jsou povinny podrobit se ve
stanoveném rozsahu stanovenému druhu zvláštního očkování.
(2) Před provedením pravidelného a zvláštního očkování je fyzická osoba povinna
podrobit se v případech upravených prováděcím právním předpisem vyšetření stavu imunity
(odolnosti). Pravidelné a zvláštní očkování se neprovede při zjištění imunity vůči infekci nebo
zjištění zdravotního stavu, který brání podání očkovací látky (trvalá kontraindikace). O těchto
skutečnostech poskytovatel zdravotních služeb vystaví fyzické osobě potvrzení a důvod
upuštění od očkování zapíše do zdravotnické dokumentace.
(3) Zjistí-li příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, že se nezletilá fyzická osoba
nepodrobila očkování nebo vyšetření podle odstavce 2, a jde-li o nezletilou fyzickou osobu,
která nemá zvoleného poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti
a dorost, stanoví jí rozhodnutím povinnost podrobit se tomuto očkování nebo vyšetření
u určeného poskytovatele zdravotních služeb.
(4) Jde-li o fyzickou osobu, která nedovršila patnáctý rok svého věku, odpovídá za
splnění povinností podle odstavců 1 až 3 její zákonný zástupce12), pěstoun nebo fyzická
osoba, které byla soudem svěřena do osobní péče80). V případě fyzických osob, které
nedovršily patnáctý rok věku, svěřených do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc na základě rozhodnutí soudu10a), umístěných do dětských domovů pro děti do 3 let
věku, do školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy81), do
zařízení sociálních služeb poskytujících pobytové služby82) a obdobných zařízení, byla-li
soudem nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova, odpovídají za splnění
povinností podle odstavců 1 až 3 tato zařízení, poskytovatelé zdravotních služeb, jde-li
o fyzickou osobu umístěnou do dětského domova pro děti do 3 let věku, poskytovatelé
sociálních služeb, jde-li o fyzickou osobu umístěnou do zařízení sociálních služeb nebo
provozovatelé obdobných zařízení.
(5) Orgán ochrany veřejného zdraví, který vydal rozhodnutí podle odstavce 3, požádá
určeného poskytovatele zdravotních služeb, aby očkování nebo vyšetření provedl. Určený
poskytovatel zdravotních služeb je povinen žádosti vyhovět.
(6) Prováděcí právní předpis upraví členění očkování a podmínky provedení očkování,
způsoby vyšetřování imunity, pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčního onemocnění
a podmínky, za nichž mohou být v souvislosti se zvláštním očkováním fyzické osoby
zařazeny na pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčního onemocnění.
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§ 82
Krajské hygienické stanice
(1) Zřizují se krajské hygienické stanice, jejichž správní obvody a sídla stanoví příloha
č. 2 k tomuto zákonu. Krajské hygienické stanice mohou po předchozím souhlasu
Ministerstva zdravotnictví zřizovat nebo rušit územní pracoviště. Krajské hygienické stanice
jsou správními úřady. Krajská hygienická stanice, která působí ve správním obvodu hlavního
města Prahy, se označuje jako Hygienická stanice hlavního města Prahy. V čele krajské
hygienické stanice je ředitel. Výběr, jmenování a odvolání ředitele krajské hygienické stanice
se řídí zákonem o státní službě. Krajské hygienické stanice jsou účetními jednotkami.
(2) Krajské hygienické stanici náleží
a) vydávat rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnit další úkoly státní správy v ochraně
a podpoře veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru, pokud není příslušné
Ministerstvo zdravotnictví,
b) vykonávat státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností
stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie, tímto zákonem a zvláštními
právními předpisy k ochraně veřejného zdraví včetně dodržování zásad správné výrobní praxe
a ochrany zdraví při práci před riziky plynoucími z fyzikálních, chemických a biologických
faktorů pracovních podmínek, z nepříznivých mikroklimatických podmínek a z fyzické
a duševní zátěže a nad souvisejícími pracovními podmínkami včetně vybavení pracovišť,
a rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví vydaným na základě těchto
právních předpisů,
c) rozhodovat na žádost zaměstnavatele nebo z moci úřední ve věcech kategorizace prací,
d) stanovit za podmínek § 37 a § 39 rizikové práce a plnit úkoly podle § 40 písm. c) a d),
e) stanovit zaměstnavateli lékařské prohlídky po skončení rizikové práce vykonávané na jeho
pracovišti, jde-li o takové vlivy pracovních podmínek, které se mohou nepříznivě projevit i po
delší době (dále jen „následné lékařské prohlídky“); následné lékařské prohlídky pracovníků
se zdroji ionizujícího záření kategorie A stanoví za podmínek stanovených zvláštním právním
předpisem33a),
f) stanovit zaměstnavateli nebo fyzické osobě provádějící činnost nebo poskytující služby
mimo pracovněprávní vztahy84)způsob a minimální četnost sledování zátěže organismu
faktory pracovních podmínek, pokud je nestanoví zvláštní právní předpis,
g) provádět ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí
z povolání45) nebo změn zdravotního stavu pro účely posuzování ohrožení nemocí z povolání,
h) zřizovat v případech stanovených tímto zákonem komise,
i) plnit úkoly dotčeného správního úřadu podle § 77,
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j) uplatňovat stanoviska k územně plánovací dokumentaci z hlediska ochrany veřejného
zdraví včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik,
k) projednávat přestupky na úseku ochrany veřejného zdraví podle zvláštního právního
předpisu46 podle tohoto zákona,
l) rozhodovat o opatřeních k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a jejich
ukončení; organizovat, řídit a popřípadě i provádět opatření k předcházení vzniku a zamezení
šíření infekčních onemocnění a v tomto rozsahu též usměrňovat činnost poskytovatelů
zdravotních služeb a kontrolovat ji,
m) nařizovat mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná
opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných26a) a z nebezpečnosti
podezřelých výrobků a nejakostních či z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních
pohromách a jiných mimořádných událostech, pokud není příslušné Ministerstvo
zdravotnictví, a rozhodovat o jejich ukončení včetně uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu.
Mimořádné očkování podle § 69 odst. 1 písm. g) stanoví jen s předchozím povolením
Ministerstva zdravotnictví,
n) stanovit hygienický limit faktoru pracovních podmínek, neupraveného právním předpisem,
a metodu jeho stanovení v pracovních podmínkách; stanovit způsob, minimální rozsah
a četnost jeho sledování a opatření k ochraně zdraví zaměstnanců; zařadit práci s tímto
faktorem z moci úřední do kategorie, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak,
o) vykonávat státní zdravotní dozor nad plněním povinnosti zaměstnavatele zajistit
pracovnělékařské služby uložené zvláštním právním předpisem61),
p) stanovit protiepidemická opatření podle § 68 odst. 1,
q) nařídit provozovateli potravinářského podniku provozujícímu stravovací službu odběr
a uchovávání vzorků podávaných pokrmů, je-li to potřebné pro zajištění bezpečnosti
podávaných pokrmů nebo z důvodů podezření na vznik infekčního onemocnění z pokrmů,
a určit rozsah a dobu plnění této povinnosti; postup při odběru a uchovávání vzorků pokrmů
upraví prováděcí právní předpis,
r) provádět epidemiologické šetření podle § 62a,
s) usměrňovat činnost osob poskytujících péči (§ 15 odst. 1) v oblasti hygieny provozu
a předcházení infekcím spojeným se zdravotní péčí a kontrolovat ji, provádět u poskytovatele
poskytujícího akutní, následnou nebo dlouhodobou lůžkovou péči prevalenční studie infekcí
spojených se zdravotní péčí,
t) provádět hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska prevence negativního ovlivnění
zdravotního stavu obyvatelstva a podílet se na monitorování vztahů zdravotního stavu
obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek; iniciovat
a podílet se na tvorbě, řízení a kontrole programů ochrany a podpory veřejného zdraví včetně
prevence nemocí a zdravotních rizik,
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u) spolupracovat se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě regionální zdravotní
politiky ochrany a podpory veřejného zdraví a při rozvoji a realizaci opatření vedoucích ke
zlepšování zdravotního stavu a kvality života obyvatelstva příslušného regionu; zajišťovat
vyhodnocování efektivity realizovaných opatření a programů v oblasti ochrany a podpory
veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik, zajišťovat minimálně jednou za
5 let hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva příslušného regionu z hlediska všech aspektů
ovlivňujících zdravotní stav obyvatelstva a navrhnout k tomu priority k řešení problémů
a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva příslušného regionu,
v) podílet se na úkolech integrovaného záchranného systému; zpracovávat ve spolupráci
s krajem a složkami integrovaného záchranného systému pandemický plán kraje, který
stanoví opatření směřující k redukci dopadů pandemie infekčního onemocnění pro
obyvatelstvo kraje,
w) potvrzovat na tiskopisech vydaných orgány nemocenského pojištění pro účely
nemocenského pojištění47a), že byla nařízena karanténa nebo mimořádná opatření při epidemii
nebo nebezpečí jejího vzniku uvedená v § 69 odst. 1 písm. b) a h) a ukončení karantény nebo
mimořádných opatření, popřípadě trvání karantény nebo mimořádných opatření, a to na
základě žádosti osob, kterých se karanténa nebo mimořádné opatření týkají,
x) provádět v případě přeshraniční spolupráce státní zdravotní dozor a postupovat přitom
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o spolupráci v oblasti ochrany
spotřebitele66),
y) provádět audity analýz rizik a systémů kritických kontrolních bodů podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie o úředních kontrolách67) v provozovnách stravovacích
služeb.
DÍL 2
Správní delikty a přestupky
Přestupky
Ukládání pokut
§ 92
Přestupky na úseku ochrany zdraví při práci a zajištění pracovnělékařských služeb
(1) Fyzická osoba jako zaměstnavatel se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní povinnost ke kategorizaci prací podle § 37 odst. 2 nebo 5,
b) nepředloží protokol nebo nepodá oznámení podle § 37 odst. 4,
c) nesplní povinnost v souvislosti s překročením biologického expozičního testu podle § 39
odst. 2,
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d) nesplní povinnost evidence rizikových prací podle § 40,
e) nesplní povinnost v souvislosti s používáním biologických činitelů nebo azbestu podle §
41,
f) nedodrží rozhodčí metodu určenou podle § 80 odst. 4,
g) nesplní v souvislosti s nařízenou následnou lékařskou prohlídkou povinnost podle § 82
odst. 4,
h) nedodrží způsob nebo minimální četnost sledování zátěže organismu zaměstnanců faktory
pracovních podmínek, uloženou podle § 82 odst. 2 písm. f),
i) při práci s faktorem pracovních podmínek neupraveným právním předpisem nesplní
povinnosti) při práci s faktorem pr uloženou podle § 82 odst. 2 písm. n),
j) nesplní povinnost uloženou podle § 84 odst. 1 písm. p) nebo v), nebo
k) nesplní povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie na úseku registrace,
povolování a omezování chemických látek umožnit zaměstnanci přístup k informacím o
chemické látce nebo chemické směsi, kterou používá nebo které je exponován78).
(2) Fyzická osoba jako zaměstnavatel se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost
uloženou k ochraně zdraví podle § 84 odst. 1 písm. s) nebo w).
(3) Fyzická osoba jako zaměstnavatel se dopustí přestupku tím, že v rozporu se
zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úseku
ochrany zdraví při práci
a) nezajistí, aby pracoviště nebo pracovní podmínka pro zaměstnance odpovídala
stanovenému hygienickému požadavku,
b) nezajistí, aby stroj, technické zařízení, dopravní prostředek nebo nářadí byly z hlediska
ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, vybaveny, upraveny nebo udržovány tak, aby
odpovídaly ergonomickému požadavku,
c) nedodrží stanovený postup při zjišťování rizikového faktoru pracovních podmínek,
hodnocení jeho zdravotního rizika nebo expozice zaměstnance rizikovému faktoru,
d) nepřijme k omezení působení rizikového faktoru stanovené minimální opatření k ochraně
zdraví při práci,
e) neprovede stanovené měření rizikového faktoru,
f) nesplní povinnost zjistit nebo kontrolovat hodnotu rizikového faktoru,
g) nezabezpečí, aby rizikový faktor byl odstraněn nebo alespoň omezen na nejmenší rozumně
dosažitelnou míru,
h) nezjistí příčinu překročení hygienického limitu rizikového faktoru,
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i) neinformuje zaměstnance o tom, že výskyt biologického činitele skupin 2, 3 nebo 4 nelze
odstranit nebo překročení hodnoty rizikového faktoru nelze snížit pod stanovenou nejvyšší
přípustnou hodnotu,
j) nevyřadí zdroj rizikového faktoru z provozu nebo nezastaví práci, není-li možné zajistit
ochranu zdraví zaměstnance,
k) nezajistí, aby práce s azbestem, s chemickým karcinogenem nebo biologickým činitelem
nebo pracovní proces s rizikem chemické karcinogenity byla vykonávána v kontrolovaném
pásmu,
l) kontrolované pásmo neoznačí nebo nezajistí tak, aby do něj nevstupoval zaměstnanec, který
v něm nevykonává práci, opravu, údržbu, zkoušku, revizi, kontrolu, dozor nebo další práci
potřebnou k ochraně zdraví,
m) nevede evidenci o kontrolovaném pásmu nebo zaměstnanci, který do kontrolovaného
pásma vstupuje nebo v něm koná práci,
n) poruší zákaz výkonu stanovené práce nebo nezajistí dodržení zákazu práce nebo činnosti v
kontrolovaném pásmu,
o) nevyhradí zvláštní prostor pro činnost, která je v kontrolovaném pásmu zakázána, nebo
p) jako zhotovitel stavby nedoloží dokumentaci o riziku vznikajícím při zvoleném pracovním
nebo technologickém postupu nebo jako jiná osoba nedoloží informaci o okolnostech, které
by mohly při činnosti na staveništi vést k ohrožení života nebo poškození zdraví.
(4) Fyzická osoba jako zaměstnavatel se dopustí přestupku tím, že v rozporu se
zákoníkem práce na úseku ochrany zdraví při práci
a) nesplní povinnost soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí
a pracovních podmínek, nezjišťuje jejich příčinu nebo zdroj,
b) nesplní povinnost pravidelně kontrolovat úroveň rizikového faktoru pracovních podmínek,
c) nesplní povinnost dodržet stanovenou metodu nebo způsob zjištění nebo hodnocení
rizikového faktoru,
d) nevede dokumentaci o vyhledání nebo vyhodnocení rizikového faktoru nebo o přijatém
opatření k minimalizaci rizika,
e) nesplní povinnost provést takové opatření, aby práce zařazená jako riziková mohla být
zařazena do kategorie nižší,
f) nesplní povinnost přizpůsobit přijaté opatření k minimalizaci rizika změněné skutečnosti,
g) nesplní povinnost kontrolovat dodržování opatření k minimalizaci rizika,
h) neudržuje osobní ochranný pracovní prostředek v použivatelném stavu,
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i) neposkytne zaměstnanci osobní ochranný pracovní prostředek nebo mu poskytne osobní
ochranný pracovní prostředek, který nesplňuje stanovený požadavek,
j) neposkytne zaměstnanci bezpečnostní přestávku,
k) nesplní povinnost poskytnout zaměstnanci na pracovišti ochranný nápoj,
l) nesplní povinnost v souvislosti s výskytem nemoci z povolání,
m) nezajistí ochranu zdraví fyzické osoby zdržující se s jejím vědomím na jeho pracovišti
před rizikem pro ochranu zdraví,
n) připustí, aby zaměstnanec vykonával zakázanou práci nebo práci, jejíž náročnost by
neodpovídala jeho zdravotní způsobilosti,
o) neinformuje zaměstnance, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena,
p) nezajistí, aby práci ve stanoveném případě vykonával pouze zaměstnanec, který má platný
zdravotní průkaz nebo se podrobil zvláštnímu očkování anebo má doklad o odolnosti vůči
nákaze,
q) nesdělí zaměstnanci, který poskytovatel pracovnělékařských služeb mu poskytuje
pracovnělékařské služby nebo jakým druhům očkování, jakým preventivním prohlídkám
anebo vyšetřením souvisejícím s výkonem práce je povinen se podrobit,
r) neumožní zaměstnanci podrobit se stanovené nebo uložené preventivní prohlídce nebo
vyšetření nebo stanovenému očkování,
s) nezajistí při přijetí zaměstnance, jeho převedení, přeložení nebo změně pracovních
podmínek, změně pracovního zařazení nebo druhu práce, zavedení nové technologie nebo
změně výrobního nebo pracovního prostředku, změně technologického nebo pracovního
postupu, nebo v případě, který má nebo může mít podstatný vliv na ochranu zdraví při práci,
svému zaměstnanci nebo zaměstnanci agentury práce, který byl dočasně k zaměstnavateli
přidělen, informaci nebo pokyn o ochraně zdraví nebo nezabezpečí, aby zaměstnanec jiného
zaměstnavatele obdržel informaci nebo pokyn o ochraně zdraví, anebo neinformuje
zaměstnankyni o expozici rizikovému faktoru nebo potřebném opatření k ochraně jejího
zdraví nebo zdraví jejího dítěte,
t) nezajistí při přijetí zaměstnance, jeho převedení, přeložení nebo změně pracovní podmínky,
změně pracovního zařazení nebo druhu práce, zavedení nové technologie nebo změně
výrobního nebo pracovního prostředku, změně technologického nebo pracovního postupu,
nebo v případě, který má nebo může mít podstatný vliv na ochranu zdraví při práci, školení
svého zaměstnance o riziku plynoucím z fyzikálního, chemického nebo biologického faktoru
pracovních podmínek, z nepříznivých mikroklimatických podmínek, fyzické anebo psychické
zátěže,
u) nevede dokumentaci o informaci, pokynu nebo školení,
v) nezajistí dodržení zákazu kouření na pracovišti,
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w) neuzavře dohodu ke koordinaci provádění opatření k ochraně zdraví zaměstnanců více
zaměstnavatelů nebo jako dohodou pověřený zaměstnavatel nekoordinuje provádění opatření
k ochraně zdraví zaměstnanců,
x) zaměstná těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni, která kojí, nebo zaměstnankyni-matku
do konce devátého měsíce po porodu prací nebo na pracovišti, které jsou těmto
zaměstnankyním zakázané,
y) zaměstná mladistvého zaměstnance prací anebo na pracovišti, které jsou zakázané
mladistvým zaměstnancům, nebo nedodrží podmínku, za níž může mladistvý zaměstnanec
výjimečně tuto práci konat z důvodu přípravy na povolání, nebo
z) nevede seznam mladistvých zaměstnanců.
(5) Fyzická osoba jako uživatel, k němuž je dočasně přidělen zaměstnanec agentury
práce, nebo zaměstnavatel, k němuž je vyslán zaměstnanec zaměstnavatele z jiného členského
státu Evropské unie, se dopustí přestupku tím, že nezajistí tomuto zaměstnanci ochranu zdraví
při práci před rizikem plynoucím z fyzikálního, chemického nebo biologického faktoru
pracovních podmínek, z nepříznivých mikroklimatických podmínek, fyzické anebo psychické
zátěže, ačkoli k tomu má povinnost podle zákoníku práce.
(6) Fyzická osoba jako zaměstnavatel se dopustí přestupku tím, že v rozporu se
zákonem o specifických zdravotních službách61)
a) neuzavře smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb,
b) nezajistí provedení pracovnělékařské prohlídky u poskytovatele pracovnělékařských služeb
nebo registrujícího poskytovatele zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání,
c) neuzavře novou nebo nedoplní dosavadní písemnou smlouvu s poskytovatelem
pracovnělékařských služeb při změně zařazení práce do kategorie nebo změně činnosti o
pracovnělékařské služby, které dosud nepožadoval,
d) při zařazení zaměstnance k práci nepostupuje podle závěru lékařského posudku o zdravotní
způsobilosti, nebo
e) neodešle zaměstnance, který o to požádal, na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku.
(7) Za přestupek se uloží pokuta do
a) 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), h), i) nebo j), odstavce 3 písm.
d), e), f), g), h), j), k), l), n) nebo p), odstavce 4 písm. a), b), n), x) nebo y) nebo odstavce 5,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d) nebo e), odstavce 3 písm. a)
nebo b) nebo odstavce 4 písm. e), f), h), i), j), k), l), m), p) nebo r),
c) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, odstavce 3 písm. c), m) nebo o),
odstavce 4 písm. g), odstavce 6,
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d) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g) nebo odstavce 4 písm. w),
e) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. f) nebo k), odstavce 3 písm. i), odstavce 4 písm. c), d), o), q), s), t), u) nebo v),
f) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 4 písm. z).
§ 92a
Správní delikty Přestupky na úseku bezpečnosti výrobků
(1) Výrobce, dovozce, odpovědná osoba63), distributor nebo prodejce výrobku
přicházejícího do přímého styku s vodou, předmětu běžného užívání nebo chemické látky
nebo chemické směsi určené k úpravě vody na vodu pitnou nebo teplou se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že
a) nesplní informační povinnost podle § 76 písm. a),
b) nesplní povinnost podle § 76 písm. b), nebo
c) uvede nebo dodá výrobek na trh, do oběhu, distribuuje, nabízí, vystavuje nebo prodává
výrobek v rozporu s rozhodnutím podle § 84 odst. 1 písm. c).
(2) Výrobce nebo dovozce výrobku přicházejícího do přímého styku s vodou nebo
výrobce nebo dovozce chemické látky nebo chemické směsi určené k úpravě vody na vodu
pitnou nebo teplou se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nezajistí složení stanovené v § 5 odst. 1 nebo povolené podle § 5 odst. 5,
b) nezajistí značení výrobku podle § 5 odst. 1, nebo
c) nevybaví výrobek návodem podle § 5 odst. 3.
(3) Provozovatel podniku27b), výrobce nebo dovozce předmětu běžného užívání
uvedeného v § 25 písm. a) se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nesplní povinnost uloženou rozhodnutím vydaným na základě přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího výkon úřední kontroly86),
b) v rozporu s § 26 odst. 1 nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie na úseku
materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami87)
1. uvede nebo dodá na trh výrobek, který není bezpečný, nebo nedodrží správnou výrobní
praxi,
2. nesplní povinnost zkoušet nebo hodnotit dodržení stanovených požadavků na složení nebo
vlastnosti výrobku,
3. nevede dokumentaci o zkoušce nebo hodnocení dodržení stanoveného požadavku na
složení nebo vlastnosti výrobku, nebo ji nevede ve stanoveném rozsahu,
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4. nevybaví výrobek prohlášením,
5. nezajistí balení výrobku do bezpečného obalu,
6. uvede nebo dodá na trh výrobek, který není označen stanovenými údaji,
7. nesplní požadavek na označování, reklamu nebo obchodní úpravu výrobku, nebo
8. nezajistí sledovatelnost, nebo
c) nesplní jinou povinnost podle přímo použitelných předpisů Evropské unie na úseku
materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami87), než která je uvedena v písmenu b).
(4) Odpovědná osoba63), výrobce, dovozce nebo distributor předmětu běžného užívání
uvedeného v § 25 písm. b) nebo právnická nebo podnikající fyzická osoba, která přijala
pověření jako odpovědná osoba63), se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 27 odst. 1 nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie o kosmetických
přípravcích 63)
1. uvede nebo dodá na trh výrobek, který není bezpečný,
2. nesplní povinnost při posouzení bezpečnosti výrobku,
3. neplní povinnost v souvislosti s informační dokumentací k výrobku,
4. nesplní oznamovací povinnost v souvislosti s uvedením výrobku na trh nebo obsahem
nanomateriálu ve výrobku,
5. nedodrží správnou výrobní praxi,
6. nesplní povinnost při odběru nebo analýze vzorku výrobku,
7. nesplní informační nebo oznamovací povinnost, pokud výrobek představuje riziko pro
lidské zdraví nebo v souvislosti se závažným nežádoucím účinkem výrobku,
8. poruší zákaz v souvislosti se zkouškami na zvířeti,
9. uvede nebo dodá na trh výrobek, který není označen stanovenými údaji,
10. při označení, uvedení nebo dodání na trh nebo propagaci výrobku použije text, název,
ochrannou známku, vyobrazení nebo jiný znak, který přisuzuje výrobku vlastnost nebo
funkci, kterou nemá,
11. nedodrží povinnost značení výrobku v českém jazyce,
12. nepřijme v důvodném případě okamžitě nápravné opatření nezbytné k uvedení výrobku do
souladu se stanoveným požadavkem nebo k jeho stažení z trhu nebo oběhu,
13. nespolupracuje s orgánem ochrany veřejného zdraví na jeho žádost na opatření k
vyloučení rizika vyvolaného výrobkem, nebo
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14. nepředloží orgánu ochrany veřejného zdraví na jeho žádost informaci nebo dokumentaci k
prokázání shody výrobku se stanoveným požadavkem,
b) nesplní povinnost uloženou rozhodnutím vydaným na základě přímo použitelného předpisu
Evropské unie o kosmetických přípravcích63), nebo
c) nesplní jinou povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o kosmetických
přípravcích63), než která je uvedena v písmeni a).
(5) Výrobce, dovozce nebo distributor předmětu běžného užívání uvedeného v § 25
písm. c) se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 26 odst. 1 nebo 3
a) uvede na trh nebo distribuuje výrobek, který není bezpečný, nebo
b) nesplní povinnost značit výrobek nebo ho vybavit prohlášením nebo návodem.
(6) Distributor výrobku přicházejícího do přímého styku s vodou, chemické látky nebo
chemické směsi určené k úpravě vody na vodu pitnou nebo teplou se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že
a) distribuuje výrobek přicházející do přímého styku s vodou nebo chemickou látku nebo
chemickou směs určenou k úpravě vody na vodu pitnou nebo teplou, který nevyhovuje
hygienickému požadavku stanovenému podle § 5 odst. 1 nebo povolenému podle § 5 odst. 5,
nebo
b) distribuuje výrobek přicházející do přímého styku s vodou nebo chemickou látku nebo
chemickou směs určenou k úpravě vody na vodu pitnou nebo teplou bez návodu podle § 5
odst. 3.
(7) Distributor63) předmětu běžného užívání uvedeného v § 25 písm. b) se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s požadavky podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie o kosmetických přípravcích63)
a) dodá na trh výrobek, o němž má důvod se domnívat, že není v souladu se stanoveným
požadavkem,
b) nezajistí stanovenou skladovací nebo přepravní podmínku výrobku,
c) dodá na trh výrobek, v jehož označení není stanovený údaj,
d) nesplní jinou povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o kosmetických
přípravcích63), než která je uvedena v písmenech a) až c).
(8) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že uvede na trh předmět běžného užívání uvedený v § 25 písm. b) bez určení odpovědné
osoby.
(9) Výrobce nebo dovozce výrobku přicházejícího do přímého styku s vodou se
dopustí správního deliktu přestupku tím, že nezajistí ověření podle § 5 odst. 2.
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(10) Prodejce předmětu běžného užívání se dopustí správního deliktu přestupku tím,
že
a) neumístí předmět běžného užívání s prošlým datem minimální trvanlivosti odděleně nebo
takový předmět běžného užívání zřetelně neoznačí,
b) nesplní povinnost podle § 27 odst. 2, nebo
c) nabízí k prodeji předmět běžného užívání s prošlým datem minimální trvanlivosti, který
není bezpečný.
(11) Prodejce použitého předmětu běžného užívání uvedeného v § 25 písm. c) se
dopustí správního deliktu přestupku tím, že nesplní povinnost podle § 26 odst. 4.
(12) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. c), odstavce 2 písm.
a), odstavce 3 písm. b) bodu 1 nebo 2, odstavce 4 písm. a) bodu 1, 2, 5, 7, 12 nebo 13,
odstavce 5 písm. a), odstavce 6 písm. a), odstavce 7 písm. a) nebo odstavce 10 písm. c),
b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b),
odstavce 3 písm. a) nebo c), odstavce 4 písm. a) bodu 10 nebo 14, odstavce 4 písm. b) nebo
c), odstavce 7 písm. d), odstavce 9 nebo 11,
c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. b) nebo c), odstavce
3 písm. b) bodu 6 nebo 8, odstavce 4 písm. a) bodu 8, odstavce 6 písm. b), odstavce 7 písm.
b), odstavce 8 nebo odstavce 10 písm. b),
d) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 3 písm. b) bodu 3, 4, 5 nebo
7, odstavce 4 písm. a) bodu 3, 4, 6 nebo 9, odstavce 5 písm. b) nebo odstavce 7 písm. c),
e) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 4 písm. a) bodu 11,
f) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 10 písm. a).
§ 92b
Správní delikty Přestupky na úseku ochrany jakosti vod
(1) Právnická Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba
uvedená v § 3 odst. 2 dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) dodá pitnou vodu, která nesplňuje hygienický požadavek stanovený v § 3 odst. 1, povolený
podle § 3 odst. 4 nebo určený podle § 3a nebo § 4 odst. 6,
b) nekontroluje jakost pitné vody podle § 4 odst. 1 nebo rozhodnutí vydaného podle § 4 odst.
4 nebo 6 nebo schématu kontrol stanoveného podle § 3a odst. 7,
c) neoznámí výskyt látky nebo mikroorganismu podle § 4 odst. 6,
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d) použije vodárenskou technologii, chemickou látku nebo chemickou směs v rozporu s § 5
odst. 8,
e) nedoloží zjednání nápravy v jakosti pitné vody podle § 3a odst. 2,
f) nezajistí zásobování pitnou vodou podle § 3a odst. 8, nebo
g) nesplní informační povinnost podle § 3a odst. 8 nebo § 4 odst. 3, 5 nebo 6.
(2) Výrobce teplé vody se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) vyrobí nebo dodá teplou vodu v rozporu s § 3 odst. 3,
b) použije při úpravě teplé vody chemickou látku nebo chemickou směs v rozporu s § 5 odst.
10, nebo
c) nesplní informační povinnost podle § 4 odst. 5.
(3) Právnická Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba uvedená
v § 3 odst. 2, § 18 odst. 2, § 21 odst. 2 nebo § 41a anebo výrobce teplé vody se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že poruší zákaz nebo omezení nebo neprovede nápravné
opatření uložené podle § 84 odst. 1 písm. e).
(4) Právnická Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba uvedená
v § 3 odst. 2, výrobce teplé vody nebo odběratel pitné nebo teplé vody se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že k jímání, odběru, dopravě, úpravě, rozvodu, shromažďování a
měření dodávky surové nebo pitné vody nebo pro obdobný účel použije výrobek v rozporu s §
5 odst. 11.
(5) Odběratel pitné nebo teplé vody nebo osoba v obdobném postavení, která odebírá
pitnou nebo teplou vodu ve stavbě, kde se taková voda dodává veřejnosti, se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 4 odst. 5
a) neprošetří příčinu nedodržení hodnoty ukazatele jakosti pitné nebo teplé vody, nebo
b) nepřijme účinné nápravné opatření.
(6) Osoba provozující činnost epidemiologicky závažnou nebo osoba poskytující péči
se dopustí správního deliktu přestupku tím, že používá bez povolení vodu jiné jakosti.
(7) Právnická Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako zaměstnavatel
se dopustí správního deliktu přestupku tím, že při výrobě teplé vody pro osobní hygienu
zaměstnanců nesplní povinnost podle § 41a.
(8) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm.
a), odstavce 3, 4 nebo 5,
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b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b), d) nebo f) nebo
odstavce 2 písm. b),
c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. c),
d) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 6 nebo 7,
e) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. e) nebo g) nebo
odstavce 2 písm. c).
§ 92c
Správní delikty Přestupky na úseku koupališť a saun
(1) Provozovatel přírodního nebo umělého koupaliště nebo sauny, osoba uvedená v §
6d nebo osoba poskytující péči, která provozuje bazén nebo saunu, se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že
a) nesplní povinnost k zajištění ochrany koupajících se fyzických osob podle § 6a odst. 1,
b) nesplní povinnost uloženou podle § 84 odst. 1 písm. i) nebo g),
c) nezajistí laboratorní kontrolu vody podle § 6c odst. 1 písm. a),
d) nepředá protokol o výsledku kontroly podle § 6c odst. 1 písm. d),
e) neuchovává protokol podle § 6c odst. 1 písm. c), nebo
f) nesplní informační povinnost podle § 6b.
(2) Provozovatel přírodního nebo umělého koupaliště nebo sauny se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 6c odst. 1 písm. e) nesplní hygienický požadavek pro
členění, vybavení nebo provoz přírodního nebo umělého koupaliště nebo sauny.
(3) Provozovatel přírodního nebo umělého koupaliště nebo sauny anebo osoba
poskytující péči, která provozuje bazén, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
nesplní povinnost uloženou podle § 84 odst. 1 písm. f).
(4) Provozovatel umělého koupaliště nebo sauny se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) nesplní povinnost podle § 6f odst. 1 písm. a), b), c), d), e) nebo g),
b) nezveřejní údaj podle § 6f odst. 1 písm. f), nebo
c) nesplní povinnost podle § 6f odst. 1 písm. h).
(5) Provozovatel přírodního koupaliště nebo osoba uvedená v § 6d se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že neprovede doplňující vyšetření jakosti vody podle § 6b
odst. 1.
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(6) Provozovatel přírodního koupaliště provozovaného na povrchových vodách nebo
osoba uvedená v § 6d se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) poruší dočasný nebo trvalý zákaz používání vody ke koupání uložený podle § 82a odst. 1
písm. c),
b) nezajistí vyšetření dodatečného nebo dalšího vzorku vody, nebo
c) nesplní povinnost podle § 82a odst. 1 písm. b).
(7) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b),
b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. c), odstavce 3,
odstavce 4 písm. a) nebo c), odstavce 5 nebo 6,
c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2,
d) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. d) nebo f),
e) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. e) nebo odstavce 4
písm. b).
§ 92d
Správní delikty Přestupky na úseku výchovy, vzdělávání a zotavování dětí a mladistvých
(1) Zařízení pro výchovu a vzdělávání, právnická nebo podnikající fyzická osoba
provozující živnost uvedenou v § 7 odst. 1 nebo poskytovatel služby péče o dítě v dětské
skupině v případě péče o více než 12 dětí současně se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že v rozporu s § 7 odst. 1 nebo rozhodnutím podle § 14 nesplní hygienický požadavek na
provoz, prostorové podmínky, vybavení, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky,
zásobování vodou, úklid nebo nakládání s prádlem.
(2) Zařízení pro výchovu a vzdělávání se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
nesplní povinnost podle § 7 odst. 3.
(3) Škola vysílající děti na školu v přírodě, fyzická, právnická nebo podnikající
fyzická osoba jako pořádající osoba uvedená v § 8 odst. 2 nebo § 11a se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že
a) nesplní ohlašovací povinnost podle § 8 odst. 3 a 4,
b) vyšle nebo přijme dítě v rozporu s § 9 odst. 1 nebo 3, nebo
c) nesplní povinnost podle § 11 odst. 1.
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(4) Škola vysílající děti na školu v přírodě, fyzická, právnická nebo podnikající
fyzická osoba jako pořádající osoba uvedená v § 8 odst. 2, § 11a nebo § 12 se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že
a) přijme k činnosti na zotavovací akci, jiné podobné akci, výchovně rekreačním táboře nebo
škole v přírodě fyzickou osobu jako dozor, zdravotníka nebo osobu činnou při stravování,
která nesplňuje podmínky stanovené v § 10 odst. 1 nebo 3, nebo
b) nesplní povinnost uloženou podle § 84 odst. 1 písm. k).
(5) Právnická Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako pořádající
osoba uvedená v § 8 odst. 2 nebo § 11a se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 8 odst. 2
1. nedodrží hygienický požadavek pro umístění zotavovací akce nebo výchovně rekreační
akce, členění stavby nebo zařízení, vybavení, osvětlení, úklid, zásobování vodou,
odstraňování odpadků nebo splaškových vod, pro ubytování, stravování nebo režim dne, nebo
2. nedodrží zákaz nebo podmínku podávání potraviny nebo jejího používání při přípravě
pokrmu, nebo
b) v rozporu s § 11 odst. 2 nezajistí instruktáž fyzické osoby činné na zotavovací akci nebo
výchovně rekreační akci.
(6) Právnická Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba, která
pořádá jinou podobnou akci pro děti podle § 12, se dopustí správního deliktu přestupku tím,
že v rozporu s § 12 nezajistí hygienicky nezávadný stav zařízení nebo zásobování akce pitnou
vodou.
(7) Provozovatel potravinářského podniku se dopustí přestupku tím, že ve škole
nebo školském zařízení poruší zákaz nabízet k prodeji nebo prodávat potraviny, které
jsou v rozporu s výživovými požadavky na zdravou výživu dětí, žáků a studentů.
(7) (8) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 7,
a) b) 30 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1, 3, 4, odstavce 5 písm. a)
nebo odstavce 6,
b) c) 5 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 nebo odstavce 5 písm. b).
§ 92e
Správní delikty Přestupky na úseku vnitřního prostředí stavby a venkovní hrací plochy
(1) Uživatel stavby uvedené v § 13 odst. 1 se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že nezajistí, aby vnitřní prostředí pobytové místnosti v této stavbě odpovídalo
hygienickému limitu chemického, fyzikálního nebo biologického ukazatele.
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(2) Provozovatel venkovní hrací plochy určené pro hry dětí se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 13 odst. 2 nezajistí, aby písek nebyl mikrobiálně, chemicky nebo parazitárně
znečištěn, nebo
b) poruší zákaz uložený podle § 84 odst. 1 písm. h).
(3) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 nebo 2 se uloží pokuta lze uložit
pokutu do 2 000 000 Kč.
§ 92f
Správní delikty Přestupky na úseku činností epidemiologicky závažných
(1) Provozovatel činnosti epidemiologicky závažné se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že v rozporu s § 21
a) nedodrží zásadu provozní hygieny,
b) nezajistí uplatnění znalosti nebo zásady osobní nebo provozní hygieny zaměstnancem nebo
spolupracujícím rodinným příslušníkem,
c) nezajistí, aby výkonem činnosti epidemiologicky závažné nedošlo k ohrožení nebo
poškození zdraví,
d) umožní fyzické osobě výkon činnosti epidemiologicky závažné v rozporu s § 19 odst. 3,
nebo
e) používá kosmetický přípravek, který neodpovídá požadavkům přímo použitelného předpisu
Evropské unie63).
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako provozovatel holičství, kadeřnictví,
manikúry, pedikúry, kosmetické, masérské nebo regenerační a rekondiční služby nebo
činnosti, při níž je porušována integrita kůže, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
v rozporu s § 21 odst. 3 nezabezpečí lékárničku první pomoci vybavenou podle charakteru
služby.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako provozovatel kosmetické, masérské,
regenerační nebo rekondiční služby, kadeřnictví, holičství, pedikúry, manikúry, solária nebo
činnosti, při níž je porušována integrita kůže, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
poruší zákaz podle § 22.
(4) Provozovatel potravinářského podniku provozující stravovací službu se dále
dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 23 odst. 5, § 24 odst. 1 písm. c) nebo přímo použitelnými předpisy Evropské
unie na úseku potravinového práva88)
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1. poskytuje stravovací službu v provozovně, která nevyhovuje obecnému nebo specifickému
požadavku,
2. nesplní požadavek na pojízdný nebo přechodný provoz, prodejní automat nebo jiný prostor,
v němž se pravidelně připravují potraviny k uvedení na trh,
3. nesplní požadavek na přepravu potraviny nebo pokrmu,
4. nesplní požadavek na zařízení provozovny,
5. nedodrží požadavek na skladování nebo odstraňování potravinářského odpadu,
6. nesplní požadavek na zásobování vodou,
7. nedodrží předpis pro potraviny, pokud jde o přijetí potraviny, její uložení, ochranu před
kontaminací, postupy pro regulaci přístupu škůdců, udržování stanovených teplot, tepelné
ošetření, ochlazování nebo balení,
8. nezajistí školení,
9. nevytvoří nebo nezavede postup založený na zásadách vyplývajících z postupů založených
na kritických kontrolních bodech, nepostupuje podle něj nebo nepodá důkaz, že plní
požadavky analýzy rizik a kritických kontrolních bodů,
10. nepodá oznámení o zahájení nebo významné změně činnosti,
11. podá pokrm, který není bezpečný,
12. nezajistí sledovatelnost, nebo
13. nezajistí, aby pokrm splňoval výživový požadavek,
b) nesplní jinou povinnost podle přímo použitelných předpisů Evropské unie na úseku
potravinového práva88), než je uvedena v písmeni a),
c) nesplní povinnost uloženou opatřením vydaným na základě přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího výkon úřední kontroly86),
d) v rozporu s § 23 odst. 4 neumožní fyzické osobě se zdravotním postižením vstup do
stravovací části provozovny v doprovodu vodicího nebo asistenčního psa,
e) nesplní povinnost podle § 24 odst. 1 písm. a) nebo b),
f) nesplní povinnost uloženou podle § 82 odst. 2 písm. q) nebo nedodrží postup podle § 24
odst. 1 písm. d),
g) nesplní povinnost provést znehodnocení nebo likvidaci pokrmu, suroviny, polotovaru nebo
potraviny uloženou podle § 84 odst. 1 písm. u) nebo neprokáže provedení znehodnocení nebo
likvidace,
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h) použije k výrobě nebo přípravě pokrmu volně rostoucí houbu bez osvědčení podle § 24
odst. 2, nebo
i) nesplní povinnost uloženou podle § 84 odst. 1 písm. n).
(5) Fyzická osoba vykonávající činnost epidemiologicky závažnou se dopustí
přestupku tím, že
a) nesplní povinnost podle § 20 nebo uloženou podle § 84 odst. 1 písm. v), nebo
b) padělá nebo úmyslně neoprávněně změní zdravotní průkaz.
(5) (6) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo odstavce 4
písm. a) bodu 1 nebo 11,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo e),
odstavce 3, odsstavce 4 písm. a) bodu 7 nebo odstavce 4 písm. b), c), f), g) nebo i),
c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 4 písm. a) bodu 2, 4 nebo 9,
nebo odstavce 4 písm. e),
d) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 4 písm. a) bodu 3, 6 nebo 12,
e) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 4 písm. a) bodu 5 nebo 13,
f) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. d), odstavce 2,
odstavce 4 písm. a) bodu 8 nebo 10 nebo odstavce 4 písm. d) nebo h).,
g) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 5.
§ 92g
Správní delikty Přestupky na úseku ochrany před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením
(1) Právnická Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba, která používá nebo
provozuje zdroj hluku nebo vibrací, provozovatel, správce nebo vlastník zdroje hluku nebo
vibrací, anebo fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako pořadatel veřejné
produkce hudby nebo jako osoba, která k pořádání veřejné produkce hudby poskytla stavbu,
jiné zařízení nebo pozemek, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 30
odst. 1 nezajistí, aby nebyl překročen hygienický limit hluku nebo vibrací.
(2) Právnická Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba, která používá nebo
provozuje zdroj hluku nebo vibrací nebo zdroj neionizujícího záření, provozovatel, správce
nebo vlastník zdroje hluku nebo vibrací anebo fyzická, právnická nebo podnikající fyzická
osoba jako pořadatel veřejné produkce hudby nebo jako osoba, která k pořádání veřejné
produkce hudby poskytla stavbu, jiné zařízení nebo pozemek, se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že nesplní povinnost pozastavit provoz nebo používání zdroje hluku nebo
vibrací uloženou podle § 84 odst. 1 písm. m).
473

(3) Provozovatel letiště, které zajišťuje ročně více než 50 000 vzletů nebo přistání,
nebo vojenského letiště se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 31 odst. 3 nenavrhne zřízení ochranného hlukového pásma, nebo
b) na základě odborného posudku neplní povinnost podle § 31 odst. 4.
(4) Právnická Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 33 instaluje v chráněném vnitřním prostoru
stavby stroj nebo zařízení o základním kmitočtu od 4 do 8 Hz.
(5) Právnická Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba, která používá nebo
provozuje zdroj neionizujícího záření, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nesplní povinnost podle § 35 odst. 2 písm. a) nebo d),
b) v rozporu s § 35 odst. 3 nezastaví provoz nebo používání zdroje neionizujícího záření,
c) nepostupuje v souladu s § 35 odst. 2 písm. b), nebo
d) nesplní povinnost podle § 35 odst. 2 písm. c).
(6) Výrobce nebo dovozce laseru se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
nezajistí splnění povinnosti podle § 36.
(7) Provozovatel služby, při které se používá k péči o tělo zdroj neionizujícího záření,
se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 35 odst. 4
a) nevede nebo neuchovává evidenci, nebo
b) neukončí provoz zdroje neionizujícího záření po vyčerpání doby provozu zdroje
neionizujícího záření.
(8) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1, 2, 3, 4 nebo 5 písm. a)
nebo b),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 7 písm. b),
c) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 5 písm. c) nebo odstavce 6,
d) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 5 písm. d) nebo odstavce 7
písm. a).
§ 92h
Správní delikty Přestupky na úseku ochrany zdraví při práci a zajištění pracovnělékařských
služeb
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(1) Právnická Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako zaměstnavatel
se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nesplní povinnost ke kategorizaci prací podle § 37 odst. 2 nebo 5,
b) nepředloží protokol nebo nepodá oznámení podle § 37 odst. 4,
c) nesplní povinnost v souvislosti s překročením biologického expozičního testu podle § 39
odst. 2,
d) nesplní povinnost evidence rizikových prací podle § 40,
e) nesplní povinnost v souvislosti s používáním biologických činitelů nebo azbestu podle §
41,
f) nedodrží rozhodčí metodu určenou podle § 80 odst. 4,
g) nesplní v souvislosti s nařízenou následnou lékařskou prohlídkou povinnost podle § 82
odst. 4,
h) nedodrží způsob nebo minimální četnost sledování zátěže organismu zaměstnanců faktory
pracovních podmínek, uloženou podle § 82 odst. 2 písm. f),
i) při práci s faktorem pracovních podmínek neupraveným právním předpisem nesplní
povinnost uloženou podle § 82 odst. 2 písm. n),
j) nesplní povinnost uloženou podle § 84 odst. 1 písm. p), t) nebo v), nebo
k) nesplní povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie na úseku registrace,
povolování a omezování chemických látek umožnit zaměstnanci přístup k informacím o
chemické látce nebo chemické směsi, kterou používá nebo které je exponován78).
(2) Právnická Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako zaměstnavatel
nebo fyzická anebo podnikající fyzická osoba, která provádí činnosti nebo poskytuje služby
mimo pracovněprávní vztahy84), se dopustí správního deliktu přestupku tím, že nesplní
povinnost uloženou k ochraně zdraví podle § 84 odst. 1 písm. s) nebo w).
(3) Právnická Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako zaměstnavatel
se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu se zákonem o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úseku ochrany zdraví při práci
a) nezajistí, aby pracoviště nebo pracovní podmínka pro zaměstnance odpovídala
stanovenému hygienickému požadavku,
b) nezajistí, aby stroj, technické zařízení, dopravní prostředek nebo nářadí byly z hlediska
ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, vybaveny, upraveny nebo udržovány tak, aby
odpovídaly ergonomickému požadavku,
c) nedodrží stanovený postup při zjišťování rizikového faktoru pracovních podmínek,
hodnocení jeho zdravotního rizika nebo expozice zaměstnance rizikovému faktoru,
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d) nepřijme k omezení působení rizikového faktoru stanovené minimální opatření k ochraně
zdraví při práci,
e) neprovede stanovené měření rizikového faktoru,
f) nesplní povinnost zjistit nebo kontrolovat hodnotu rizikového faktoru,
g) nezabezpečí, aby rizikový faktor byl odstraněn nebo alespoň omezen na nejmenší rozumně
dosažitelnou míru,
h) nezjistí příčinu překročení hygienického limitu rizikového faktoru,
i) neinformuje zaměstnance o tom, že výskyt biologického činitele skupin 2, 3 nebo 4 nelze
odstranit nebo překročení hodnoty rizikového faktoru nelze snížit pod stanovenou nejvyšší
přípustnou hodnotu,
j) nevyřadí zdroj rizikového faktoru z provozu nebo nezastaví práci, není-li možné zajistit
ochranu zdraví zaměstnance,
k) nezajistí, aby práce s azbestem, s chemickým karcinogenem nebo biologickým činitelem
nebo pracovní proces s rizikem chemické karcinogenity byla vykonávána v kontrolovaném
pásmu,
l) kontrolované pásmo neoznačí nebo nezajistí tak, aby do něj nevstupoval zaměstnanec, který
v něm nevykonává práci, opravu, údržbu, zkoušku, revizi, kontrolu, dozor nebo další práci
potřebnou k ochraně zdraví,
m) nevede evidenci o kontrolovaném pásmu nebo zaměstnanci, který do kontrolovaného
pásma vstupuje nebo v něm koná práci,
n) poruší zákaz výkonu stanovené práce nebo nezajistí dodržení zákazu práce nebo činnosti v
kontrolovaném pásmu,
o) nevyhradí zvláštní prostor pro činnost, která je v kontrolovaném pásmu zakázána, nebo
p) jako zhotovitel stavby nedoloží dokumentaci o riziku vznikajícím při zvoleném pracovním
nebo technologickém postupu nebo jako jiná osoba nedoloží informaci o okolnostech, které
by mohly při činnosti na staveništi vést k ohrožení života nebo poškození zdraví.
(4) Právnická Fyzická, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba jako
zaměstnavatel se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu se zákoníkem práce
na úseku ochrany zdraví při práci
a) nesplní povinnost soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí
a pracovních podmínek, nezjišťuje jejich příčinu nebo zdroj,
b) nesplní povinnost pravidelně kontrolovat úroveň rizikového faktoru pracovních podmínek,
c) nesplní povinnost dodržet stanovenou metodu nebo způsob zjištění nebo hodnocení
rizikového faktoru,
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d) nevede dokumentaci o vyhledání nebo vyhodnocení rizikového faktoru nebo o přijatém
opatření k minimalizaci rizika,
e) nesplní povinnost provést takové opatření, aby práce zařazená jako riziková mohla být
zařazena do kategorie nižší,
f) nesplní povinnost přizpůsobit přijaté opatření k minimalizaci rizika změněné skutečnosti,
g) nesplní povinnost kontrolovat dodržování opatření k minimalizaci rizika,
h) neudržuje osobní ochranný pracovní prostředek v použivatelném stavu,
i) neposkytne zaměstnanci osobní ochranný pracovní prostředek nebo mu poskytne osobní
ochranný pracovní prostředek, který nesplňuje stanovený požadavek,
j) neposkytne zaměstnanci bezpečnostní přestávku,
k) nesplní povinnost poskytnout zaměstnanci na pracovišti ochranný nápoj,
l) nesplní povinnost v souvislosti s výskytem nemoci z povolání,
m) nezajistí ochranu zdraví fyzické osoby zdržující se s jejím vědomím na jeho pracovišti
před rizikem pro ochranu zdraví,
n) připustí, aby zaměstnanec vykonával zakázanou práci nebo práci, jejíž náročnost by
neodpovídala jeho zdravotní způsobilosti,
o) neinformuje zaměstnance, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena,
p) nezajistí, aby práci ve stanoveném případě vykonával pouze zaměstnanec, který má platný
zdravotní průkaz nebo se podrobil zvláštnímu očkování anebo má doklad o odolnosti vůči
nákaze,
q) nesdělí zaměstnanci, který poskytovatel pracovnělékařských služeb mu poskytuje
pracovnělékařské služby nebo jakým druhům očkování, jakým preventivním prohlídkám
anebo vyšetřením souvisejícím s výkonem práce je povinen se podrobit,
r) neumožní zaměstnanci podrobit se stanovené nebo uložené preventivní prohlídce nebo
vyšetření nebo stanovenému očkování,
s) nezajistí při přijetí zaměstnance, jeho převedení, přeložení nebo změně pracovních
podmínek, změně pracovního zařazení nebo druhu práce, zavedení nové technologie nebo
změně výrobního nebo pracovního prostředku, změně technologického nebo pracovního
postupu, nebo v případě, který má nebo může mít podstatný vliv na ochranu zdraví při práci,
svému zaměstnanci nebo zaměstnanci agentury práce, který byl dočasně k zaměstnavateli
přidělen, informaci nebo pokyn o ochraně zdraví nebo nezabezpečí, aby zaměstnanec jiného
zaměstnavatele obdržel informaci nebo pokyn o ochraně zdraví, anebo neinformuje
zaměstnankyni o expozici rizikovému faktoru nebo potřebném opatření k ochraně jejího
zdraví nebo zdraví jejího dítěte,
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t) nezajistí při přijetí zaměstnance, jeho převedení, přeložení nebo změně pracovní podmínky,
změně pracovního zařazení nebo druhu práce, zavedení nové technologie nebo změně
výrobního nebo pracovního prostředku, změně technologického nebo pracovního postupu,
nebo v případě, který má nebo může mít podstatný vliv na ochranu zdraví při práci, školení
svého zaměstnance o riziku plynoucím z fyzikálního, chemického nebo biologického faktoru
pracovních podmínek, z nepříznivých mikroklimatických podmínek, fyzické anebo psychické
zátěže,
u) nevede dokumentaci o informaci, pokynu nebo školení,
v) nezajistí dodržení zákazu kouření na pracovišti,
w) neuzavře dohodu ke koordinaci provádění opatření k ochraně zdraví zaměstnanců více
zaměstnavatelů nebo jako dohodou pověřený zaměstnavatel nekoordinuje provádění opatření
k ochraně zdraví zaměstnanců,
x) zaměstná zaměstnankyni, těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni, která kojí, nebo
zaměstnankyni-matku do konce devátého měsíce po porodu prací nebo na pracovišti, které
jsou těmto zaměstnankyním zakázané,
y) zaměstná mladistvého zaměstnance prací nebo na pracovišti, které jsou zakázané
mladistvým zaměstnancům, nebo nedodrží podmínku, za níž může mladistvý zaměstnanec
výjimečně tuto práci konat z důvodu přípravy na povolání, nebo
z) nevede seznam mladistvých zaměstnanců.
(5) Právnická Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako uživatel, k
němuž je dočasně přidělen zaměstnanec agentury práce, nebo zaměstnavatel, k němuž je
vyslán zaměstnanec zaměstnavatele z jiného členského státu Evropské unie, se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že nezajistí tomuto zaměstnanci ochranu zdraví při práci
před rizikem plynoucím z fyzikálního, chemického nebo biologického faktoru pracovních
podmínek, z nepříznivých mikroklimatických podmínek, fyzické anebo psychické zátěže,
ačkoli k tomu má povinnost podle zákoníku práce.
(6) Podnikající Fyzická nebo podnikající fyzická osoba, která provádí činnosti nebo
poskytuje služby mimo pracovněprávní vztahy 84), se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že nepřijme s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb
přiměřené opatření k ochraně zdraví při práci, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního
právního předpisu o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci84).
(7) Právnická Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako zaměstnavatel
se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu se zákonem o specifických
zdravotních službách61)
a) neuzavře smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb,
b) nezajistí provedení pracovnělékařské prohlídky u poskytovatele pracovnělékařských služeb
nebo registrujícího poskytovatele zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání,
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c) neuzavře novou nebo nedoplní dosavadní písemnou smlouvu s poskytovatelem
pracovnělékařských služeb při změně zařazení práce do kategorie nebo změně činnosti o
pracovnělékařské služby, které dosud nepožadoval,
d) při zařazení zaměstnance k práci nepostupuje podle závěru lékařského posudku o zdravotní
způsobilosti, nebo
e) neodešle zaměstnance, který o to požádal, na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku.
(8) Poskytovatel pracovnělékařských služeb se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) nesdělí zaměstnavateli údaj podle § 39 odst. 3, nedodrží podmínky pro odběr biologického
materiálu, nebo
b) nesplní povinnost podle § 82 odst. 4.
(9) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), h), i) nebo j),
odstavce 3 písm. d), e), f), g), h), j), k), l), n) nebo p), odstavce 4 písm. a), b), n), x) nebo y)
nebo odstavce 5,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. c), d) nebo e),
odstavce 3 písm. a) nebo b), odstavce 4 písm. e), f), h), i), j), k), l), m), p) nebo r) nebo
odstavce 6,
c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2, odstavce 3 písm. c), m)
nebo o), odstavce 4 písm. g), odstavce 7 nebo odstavce 8 písm. a),
d) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. g), odstavce 4 písm.
w) nebo odstavce 8 písm. b),
e) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. f) nebo k), odstavce 3
písm. i), odstavce 4 písm. c), d), o), q), s), t), u) nebo v),
f) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 4
písm. z).
§ 92i
Správní delikty na úseku nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými
směsmi
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) při nakládání s nebezpečnou chemickou látkou nebo chemickou směsí poruší povinnost
podle § 44a odst. 2,
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b) poruší zákaz nabízet, darovat, prodávat, dodat, přenechat nebo obstarat nebezpečnou
chemickou látku nebo chemickou směs podle § 44a odst. 3, 4 nebo 5,
c) v rozporu s § 44a odst. 6 nezabezpečí nakládání s nebezpečnou chemickou látkou nebo
chemickou směsí fyzickou osobou odborně způsobilou nebo zaškolenou fyzickou osobou,
d) v rozporu s § 44a odst. 6 nevede nebo neuchovává záznam o školení nebo opakovaném
proškolení,
e) nesplní povinnost podle § 44a odst. 7,
f) při skladování nebezpečné chemické látky nebo chemické směsi nesplní povinnost podle §
44a odst. 8, nebo
g) nesplní povinnost při evidenci nebezpečné chemické látky nebo chemické směsi podle §
44a odst. 9.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),
b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c),
c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo f),
d) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e),
e) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. g),
f) 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d).
§ 92i
Přestupky na úseku nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými
směsmi
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že
a) při nakládání s nebezpečnou chemickou látkou nebo chemickou směsí poruší
povinnost podle § 44a odst. 2, nebo
b) poruší zákaz nabízet, darovat, prodávat, dodat, přenechat nebo obstarat nebezpečnou
chemickou látku nebo chemickou směs podle § 44a odst. 3 nebo 4.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) poruší zákaz prodávat nebezpečnou látku nebo chemickou směs podle § 44a odst. 5,

480

b) v rozporu s § 44a odst. 6 nezabezpečí nakládání s nebezpečnou chemickou látkou
nebo chemickou směsí fyzickou osobou odborně způsobilou nebo zaškolenou fyzickou
osobou,
c) v rozporu s § 44a odst. 6 nevede nebo neuchovává záznam o školení nebo opakovaném
proškolení,
d) nesplní povinnost podle § 44a odst. 7,
e) při skladování nebezpečné chemické látky nebo chemické směsi nesplní povinnost
podle § 44a odst. 8, nebo
f) nesplní povinnost při evidenci nebezpečné chemické látky nebo chemické směsi podle
§ 44a odst. 9.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a),
b) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b),
c) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 písm. a)
nebo e),
d) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. d),
e) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. f),
f) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c).
§ 92j
Správní delikty Přestupky na úseku provozu zdravotnických zařízení a zařízení sociálních
služeb
(1) Osoba poskytující péči se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) při výskytu infekce spojené se zdravotní péčí nebo podezření na její výskyt nesplní
povinnost podle § 16 odst. 1,
b) nesplní ohlašovací povinnost podle § 16 odst. 2 nebo § 62 odst. 1 nebo 2,
c) nedodrží hygienický požadavek pro příjem nebo ošetřování fyzické osoby, zásobování
vodou, úklid, výkon nebo kontrolu dezinfekce, sterilizace nebo vyššího stupně dezinfekce
nebo použije jiný způsob sterilizace bez povolení podle § 17 odst. 5,
d) v rozporu s § 17 odst. 5 nevede evidenci o sterilizaci,
e) nesplní povinnost podle § 62 odst. 3, nebo
f) nesplní povinnost podle § 75a odst. 4.
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(2) Osoba poskytující péči nebo právnická nebo podnikající fyzická osoba provozující
prádelnu, ve které se pere zdravotnické prádlo, se dopustí správního deliktu přestupku tím,
že nedodrží hygienický požadavek podle § 18 odst. 1 nebo postupuje v rozporu s rozhodnutím
podle § 84 odst. 1 písm. o).
(3) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c),
b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. f) nebo odstavce 2,
c) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. d),
d) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. e).
§ 92k
Správní delikty Přestupky na úseku předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a
předcházení vzniku jiného ohrožení zdraví
(1) Poskytovatel zdravotních služeb nebo poskytovatel sociálních služeb se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že nesplní povinnost podle § 75b odst. 1.
(2) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) jako poskytovatel určený podle § 46 odst. 5, § 53 odst. 4, § 67 odst. 12, § 70 odst. 2 nebo 4
nebo § 100f neprovede opatření k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění,
b) v rozporu s § 15 odst. 3 neposkytne součinnost při provádění prevalenční studie infekcí
spojených se zdravotní péčí,
c) nesplní povinnost podle § 45,
d) v rozporu s § 47a odst. 4 nesplní oznamovací povinnost,
e) provede očkování v rozporu s § 47 nebo § 47a,
f) neposkytne informaci podle § 51 odst. 1 písm. a) nebo b) nebo nesplní povinnost podle § 54
odst. 1 nebo 2,
g) nesplní povinnost podle § 74, nebo
h) provádí laboratorní vyšetřování na virus lidského imunodeficitu bez povolení vydaného
podle § 72 odst. 1.
(3) Právnická Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že neprovede opatření nařízené podle § 80 odst. 1 písm. h)
nebo y) nebo § 82 odst. 2 písm. l).
(4) Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině, mateřská škola, právnická osoba
nebo podnikající fyzická osoba jako osoba uvedená v § 50 se dopustí správního deliktu
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přestupku tím, že přijme dítě, které se nepodrobilo stanovenému pravidelnému očkování
nebo nemá stanovený doklad.
(5) Zařízení uvedené v § 46 odst. 4, do kterého je umístěna fyzická osoba, která
nedovršila patnáctý rok svého věku, nebo jemuž je taková fyzická osoba svěřena do péče na
základě rozhodnutí soudu, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 46 odst. 1 až 3
nezajistí, aby se tato fyzická osoba, u níž nebyla zjištěna imunita vůči infekci nebo zdravotní
stav, který brání podání očkovací látky (trvalá kontraindikace), podrobila stanovenému
pravidelnému očkování.
(5) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba uvedená v § 46
odst. 4 se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 46 odst. 1 až 3 nezajistí, aby se fyzická
osoba umístěná do zařízení uvedeného v § 46 odst. 4 podrobila stanovenému
pravidelnému očkování, nejde-li o fyzickou osobu, u níž byla zjištěna imunita vůči
infekci nebo zdravotní stav, který brání podání očkovací látky (trvalá kontraindikace).
(6) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) se nepodrobí stanovenému pravidelnému nebo mimořádnému očkování nebo se před
zařazením na pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčního onemocnění nepodrobí
stanovenému zvláštnímu očkování,
b) jako zákonný zástupce nezletilé fyzické osoby, nebo fyzická osoba, které byla nezletilá
fyzická osoba svěřena rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu do pěstounské péče nebo
do výchovy, nezajistí, aby se tato nezletilá fyzická osoba podrobila stanovenému
pravidelnému očkování, nejde-li o fyzickou osobu, u níž byla zjištěna imunita vůči
infekci nebo zdravotní stav, který brání podání očkovací látky (trvalá kontraindikace),
c) se v rozporu s § 70 nepodrobí léčení infekčního onemocnění,
d) neumožní pověřenému zaměstnanci orgánu ochrany veřejného zdraví
v mimořádných případech vstup do obydlí ke zjištění, zda nehrozí šíření nákazy,
zvýšený výskyt přenašečů infekčních onemocnění, škodlivých nebo epidemiologicky
významných členovců, hlodavců nebo dalších živočichů, ke zjištění ohniska nákazy nebo
k nařízení, provedení anebo kontrole protiepidemického opatření, nebo
e) nesplní povinnost stanovenou k ochraně veřejného zdraví podle § 53.
(6) (7) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. a) nebo c) nebo
odstavce 3,
b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. e), g) nebo h),
odstavce 4 nebo 5,
c) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1, odstavce 2 písm. b), d)
nebo f).,
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d) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6.
§ 92l
Správní delikty Přestupky na úseku dezinfekce, dezinsekce a deratizace
(1) Právnická Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že
a) nesplní při provádění ochranné dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace povinnost podle §
56,
b) v rozporu s § 57 odst. 1 neprovede běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci nebo
deratizaci, nebo
c) neprovede speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci nebo deratizaci nařízenou podle § 61
odst. 2 nebo nedodrží podmínku provedení speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce nebo
deratizaci stanovenou podle § 61 odst. 4.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je oprávněna provádět speciální
ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nezajistí výkon této činnosti fyzickou osobou splňující požadavky podle § 58 odst. 1, 2
nebo 3,
b) nezajistí řízení nebo dohled nad výkonem speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce nebo
deratizace podle § 58 odst. 2 nebo 4,
c) nesplní povinnost podle § 61 odst. 1,
d) nedodrží podmínku uloženou podle § 61 odst. 4, nebo
e) nepodá oznámení podle § 61 odst. 3.
(3) Právnická Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba uvedená v § 57
odst. 2 se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 57 odst. 2 nezajistí
provedení speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje kurs k získání znalostí
pro výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že nezajistí obsah nebo rozsah kursu podle § 59.
(5) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. c), odstavce 2 písm.
a), b) nebo d) nebo odstavce 3,
b) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b), odstavce
2 písm. c) nebo e) nebo odstavce 4.
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§ 92m
Správní delikty Přestupky na úseku provozních řádů
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) vykonává činnost, k níž je třeba podle tohoto zákona vypracovat provozní řád nebo jeho
změnu, bez takového provozního řádu schváleného příslušným orgánem ochrany veřejného
zdraví,
b) neseznámí zaměstnance nebo další osobu, která pracuje na jejím pracovišti, s provozním
řádem,
c) nezajistí dodržení provozního řádu,
d) neprovede úpravu provozního řádu uloženou podle § 84 odst. 1 písm. j), nebo
e) nesplní povinnost odstranit závadu v dodržování provozního řádu uloženou podle § 84
odst. 1 písm. j).
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
1 000 000 Kč.
§ 92n
Správní delikty Přestupky na úseku zajištění plnění oprávnění orgánu ochrany veřejného
zdraví
(1) Právnická Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že
a) nesplní povinnost podle právního předpisu krajské hygienické stanice vydaného podle § 85,
b) nesplní povinnost uloženou mimořádným opatřením vydaným podle § 80 odst. 1 písm. g)
nebo podle § 82 odst. 2 písm. m) k ochraně zdraví fyzických osob při epidemii, nebezpečí
jejího vzniku, živelné pohromě nebo jiné mimořádné události,
c) poruší dočasný zákaz používání výrobku uložený podle § 80 odst. 5 nebo nedodrží dočasné
pozastavení nebo omezení zvláštního opatření nebo jiného přímo použitelného předpisu
Evropské unie podle § 80 odst. 7,
d) postupuje v rozporu s rozhodnutím vydaným podle § 84 odst. 1 písm. l),
e) v rozporu s rozhodnutím podle § 84 odst. 1 písm. y) pokračuje v protiprávním jednání,
které poškozuje nebo může poškodit společný zájem spotřebitelů,
f) nezajistí zpracování hodnocení zdravotních rizik uložené podle § 84 odst. 1 písm. q),
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g) nesplní povinnost pozastavit výkon činnosti uloženou podle § 84 odst. 1 písm. b) nebo
obnoví činnost, která byla pozastavena, zakázána nebo omezena v rozporu s § 84 odst. 2,
h) nesplní povinnost okamžitého uzavření provozovny uloženou podle § 84 odst. 1 písm. r)
nebo otevře provozovnu v rozporu s § 84 odst. 3,
i) v rozporu s § 62a nesdělí okolnost důležitou v zájmu epidemiologického šetření,
j) se nepodrobí opatření uloženému podle § 82 odst. 2 písm. l), nebo
k) neumožní zaměstnanci orgánu ochrany veřejného zdraví nebo přizvané fyzické osobě
realizaci oprávnění podle § 51 odst. 1 písm. c) nebo § 88 odst. 6, 7 nebo 8.
(2) Osoba, Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba, která má ve
vlastnictví, správě nebo užívání prostor, zařízení nebo pozemek, na nichž má být prováděno
ochranné opatření podle § 68 odst. 1, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v
nezbytném rozsahu neposkytne příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví součinnost při
organizování nebo provádění ochranného opatření.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), g),
h), i) nebo j),
b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. f),
c) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. k) nebo odstavce 2.
§ 93
Společná ustanovení ke správním deliktům k přestupkům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména k jeho následkům a okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona projednává krajská hygienická
stanice, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra. Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra
projednává správní delikty přestupky podle své působnosti stanovené v § 83.
(5) Proti právnické osobě nelze zahájit řízení u orgánu příslušného podle předchozího
odstavce ani uložit pokutu či jinou sankci, bylo-li již ve vztahu k témuž jednání či opomenutí
zahájeno řízení u jiného správního orgánu anebo za ně uložena pokuta či jiná sankce.
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(6) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(7) (2) Pokuty vybírá orgán, který je uložil; vymáhá je celní úřad. Příjem z pokut je
příjmem státního rozpočtu.
§ 94
Použití správního řádu a účastníci řízení
(1) Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně plánovací
dokumentaci nejsou správním rozhodnutím. Stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako
podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas anebo
ohlášení stavby jsou závazným stanoviskem podle správního řádu56a) a nejsou samostatným
rozhodnutím ve správním řízení.
(2) Účastníkem řízení podle § 4 odst. 3, § 5 odst. 5 a 9, § 6c odst. 1 písm. g), § 6e, §
14, § 15 odst. 2, § 17 odst. 5, § 18 odst. 2, § 21 odst. 2 a 4, § 21a, § 31 odst. 1 a 3 a § 72 odst.
1 je pouze žadatel. Účastníkem řízení podle § 37 odst. 2, 5 a 6, § 39 odst. 2 a § 82 odst. 2
písm. c) až f) a n) je pouze zaměstnavatel. Účastníkem řízení před orgánem ochrany
veřejného zdraví o uložení nápravného opatření (§ 84) nebo pokuty v případě porušení právní
povinnosti uložené nebo stanovené k ochraně veřejného zdraví tímto nebo zvláštním
zákonem, přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo rozhodnutím, popřípadě
opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví na základě tohoto nebo zvláštního zákona anebo
přímo použitelného předpisu Evropské unie, fyzickou osobou, která je podnikatelem nebo
právnickou osobou, je pouze osoba, které tuto povinnost stanoví zákon nebo přímo použitelný
předpis Evropské unie nebo je jí uložena na základě zákona nebo přímo použitelného předpisu
Evropské unie.
(3) Účastníkem řízení podle § 46 odst. 3, § 53 odst. 3, § 67 odst. 1 a 11, § 70 odst. 2 a
§ 84 odst. 1 písm. v) a x) je fyzická osoba, které je opatření k předcházení vzniku a šíření
infekčního onemocnění nařizováno.
(4) Prvním úkonem v řízení podle § 82 odst. 2 písm. l), m), p) a q) a § 84 odst. 1 písm.
c) části textu před středníkem, písmen e) části textu před středníkem, g), n), r), u), v) a x) je
vydání rozhodnutí. Místní příslušnost orgánu ochrany veřejného zdraví se v případě postupu
podle § 53 odst. 3 řídí místem, kde se fyzická osoba v době zjištění rozhodných skutečností
zdržuje.
____________________
26a)

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon
o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb.
27b)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004
o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS
a 89/109/EHS.
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35f)

§ 98 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
35g)
§ 82 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých
souvisejících zákonů.
35h)
Položka 22 Sazebníku správních poplatků zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů.
45)
Vyhláška č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání
a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají.
46)
§ 29 písm. a) až f), h) až j) a písm. n) a o) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.
47a)
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
56)
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
56a)
§ 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
57)
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 20/2004 Sb.
61)
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
63)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009.
66)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004
o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na
ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“).
67)
Článek 2 bod 6 a článek 10 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 882/2004.
78)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, v platném znění.
84)
§ 12 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
86)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, v platném znění.
87)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1935/2004, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 10/2011.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 321/2011.
Nařízení Komise (EU) č. 284/2011.
Nařízení Komise (ES) č. 282/2008.
Nařízení Komise (ES) č. 2023/2006.
Nařízení Komise (ES) č. 1895/2005.
88)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, v platném znění.

Část stá
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb., zákona č. 165/2004 Sb.,
zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006
Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,
zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 312/2013
Sb., zákona č. 101/2014 Sb. a zákona č. 15/2015 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
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HLAVA II
JMÉNO A PŘÍJMENÍ
…
HLAVA III
PŘESTUPKY
§ 79a
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad, vysvědčení o právní
způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu
do partnerství a osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření
církevního sňatku,
b) nesplní oznamovací povinnost matričnímu úřadu při narození, úmrtí, uzavření
manželství nebo registrovaném partnerství stanovenou tímto zákonem nebo úmyslně
uvede při plnění oznamovací povinnosti nesprávné údaje,
c) v rozporu s § 61 odst. 1 a § 68 odst. 1 úmyslně neužívá v úředním styku jméno,
popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena
na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice, nebo
d) určí otcovství souhlasným prohlášením rodičů k témuž dítěti opakovaně před jiným
matričním úřadem nebo před soudem.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

HLAVA III
HLAVA IV
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ
…

Část sto první
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001
Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb.,
zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006
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Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011
Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č.
18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 197/2012 Sb., zákona
č. 390/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 101/2013 Sb., zákona č. 233/2013, zákona
č. 239/2013 Sb., zákona č. 300/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 230/2014 Sb.,
zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 329/2011 Sb. a zákona
č. 341/2011 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 10
Povinnosti provozovatele vozidla
(1) Provozovatel vozidla nesmí
a) přikázat ani dovolit, aby bylo v provozu na pozemních komunikacích užito vozidlo, které
nesplňuje podmínky stanovené zvláštním právním předpisem,2) pokud nejde o přípojný
podvozek (vozidlo) k záchrannému vozidlu Horské služby podle § 5 odst. 3,
b) svěřit řízení vozidla osobě, která nesplňuje podmínky § 3 odst. 2,
c) svěřit řízení motorového vozidla osobě, která nesplňuje podmínky podle § 3 odst. 3,
d) přikázat nebo svěřit samostatné řízení vozidla osobě, o které nezná údaje potřebné k určení
její totožnosti.
(2) Provozovatel vozidla je povinen zajistit, aby barevné provedení a označení
vozidla nebylo zaměnitelné se zvláštním barevným provedením vozidel Vojenské policie
podle zvláštního právního předpisu,12) policie podle zvláštního právního předpisu,13) celní
správy podle zvláštního právního předpisu,14) obecní policie podle zvláštního právního
předpisu,14a) Vězeňské služby České republiky (dále jen "Vězeňská služba") podle zvláštního
právního předpisu14b) a vozidel jednotek požární ochrany podle zvláštního právního
předpisu.14c)
(3) Provozovatel vozidla zajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly
dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená
tímto zákonem.
(4) Provozovatel vozidla a osoba, které provozovatel svěřil vozidlo, s výjimkou, kdy
provozovatelem vozidla je zpravodajská služba, jsou povinni na výzvu policie, krajského
úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností sdělit skutečnosti potřebné k určení
totožnosti řidiče vozidla podezřelého z porušení ustanovení tohoto zákona; tímto ustanovením
není dotčeno ustanovení zvláštního právního předpisu14d) zvláštního právního předpisu
upravující právo odepřít výpověď nebo podání vysvětlení.
(5) Provozovatel vozidla kategorie M2 a M32), které je vybaveno zádržným
bezpečnostním systémem, je povinen zajistit, aby přepravované osoby starší 3 let nebo osoby
490

je doprovázející byly poučeny o povinnosti použít tento zádržný bezpečnostní systém.
Způsoby informování stanoví prováděcí právní předpis.
§ 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 obvyklé bydliště nebo zde alespoň 6 měsíců studuje,
e) splnila další podmínky stanovené tímto zákonem,
f) není ve výkonu sankce správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu
řízení motorových vozidel, není povinným v exekuci pozastavením řidičského oprávnění
osobě, které nebylo uloženo v trestním řízení přiměřené omezení spočívající ve zdržení se
řízení motorových vozidel, nebo osobě, která nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
g) není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem,
h) není ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo
podmíněného zastavení trestního stíhání, pokud se zavázala zdržet se řízení motorových
vozidel během této zkušební doby.
(2) Řidičské oprávnění nelze udělit osobě, jejíž řidičské oprávnění bylo v jiném
členském státě pozastaveno nebo odejmuto, nebo jí byl uložen zákaz činnosti spočívající v
zákazu řízení motorových vozidel, pokud neuplynula lhůta pro opětovné udělení řidičského
oprávnění.
(3) Podmínky podle odstavce 1 písm. b), c) a e) musí splňovat držitel řidičského
oprávnění po celou dobu držení řidičského oprávnění.
(4) Studiem se rozumí základní vzdělávání, střední vzdělávání a vyšší odborné
vzdělávání v denní formě v oborech vzdělání v základní škole, střední škole, konzervatoři
nebo vyšší odborné škole, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení, a prezenční studium
v akreditovaných studijních programech na vysoké škole. Místem studia se rozumí adresa
místa, kde probíhá výuka nebo její podstatná část.
(5) 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.
491

§ 87a
Dopravně psychologické vyšetření
(1) Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobovat
a) držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1+E, C nebo C+E, pokud řídí nákladní
automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o
největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z
nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného
vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg,
b) držitel řidičského oprávnění pro skupinu D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo
zařazené do některé z těchto skupin vozidel.
(2) Dopravně psychologickému vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený v
odstavci 1 povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, a
dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a
nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.
(3) Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o
vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku
a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,
b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových
vozidel,
c) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající uloženého správního trestu
zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce
uložena byl-li tento správní trest uložen na dobu nejméně 6 měsíců, nebo
d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního
stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.
(4) Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog, kterému ministerstvo
udělilo akreditaci.
(5) Ministerstvo udělí akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření na
žádost fyzické osobě, která
a) absolvovala akreditované magisterské studium v oboru psychologie,
b) absolvovala postgraduální studium v oboru dopravní psychologie akreditovaného
studijního programu nebo programu celoživotního vzdělávání prováděného vysokou školou,
c) má alespoň 3 roky praxe v oblasti dopravní psychologie a
d) má k dispozici vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického
vyšetření.
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(6) Ministerstvo odejme akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření,
nesplňuje-li její držitel podmínku pro její udělení uvedenou v odstavci 5 písm. d) nebo
porušil-li opakovaně nebo zvlášť závažným způsobem svou povinnost podle tohoto zákona,
která se vztahuje k činnosti držitele akreditace.
(7) Náklady na dopravně psychologické vyšetření osob uvedených v odstavci 1 hradí
u osob v pracovněprávním vztahu zaměstnavatel. U osob uvedených v odstavci 1, které
nejsou v pracovněprávním vztahu, a u osob uvedených v odstavci 3 hradí náklady na
dopravně psychologické vyšetření tyto osoby.
(8) Povinnost dopravně psychologického vyšetření podle odstavce 1 se netýká řidiče,
který provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu, a dále
řidičů vozidel požární ochrany, řidičů vozidel policie, Vězeňské služby České republiky,
zpravodajských služeb a řidičů vozidel ozbrojených sil České republiky.
(9) Vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření
stanoví prováděcí právní předpis.
§ 94a
Pozbytí řidičského oprávnění
(1) Držitel řidičského oprávnění pozbývá řidičské oprávnění dnem právní moci
rozhodnutí, kterým mu byl soudem uložen trest nebo příslušným správním úřadem30) uložena
sankce příslušným správním úřadem uložen správní trest zákazu činnosti spočívajícího v
zákazu řízení motorových vozidel, kterým bylo uloženo v trestním řízení přiměřené omezení
spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel nebo kterým bylo rozhodnuto o
podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněném zastavení trestního
stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se držitel řidičského oprávnění zavázal zdržet se řízení
motorových vozidel.
(2) Řidičský průkaz je povinen odevzdat držitel řidičského průkazu příslušnému
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí podle odstavce 1.
(3) Pro odevzdání řidičského průkazu platí obdobně § 113 odst. 5.
(4) Pokud řidičské oprávnění, které držitel pozbyl podle odstavce 1 nebo kterého se
vzdal, podmiňuje udělení řidičského oprávnění pro jinou skupinu vozidel, pozbývá držitel
současně i řidičské oprávnění pro tuto skupinu vozidel.
§ 102
(1) Po výkonu trestu nebo sankce správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v
zákazu řízení motorových vozidel nebo po upuštění nebo podmíněném upuštění od výkonu
zbytku trestu nebo sankce správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení
motorových vozidel podle zvláštních právních předpisů31b), po výkonu trestu nebo po uplynutí
zkušební doby podmíněného upuštění od potrestání s dohledem, v jehož rámci bylo uloženo
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přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo po rozhodnutí o
upuštění od tohoto přiměřeného omezení, nebo po rozhodnutí o osvědčení nebo neosvědčení
ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného
zastavení trestního stíhání, nebo poté, kdy se má za to, že v této době došlo k osvědčení,
rozhodne o vrácení řidičského oprávnění příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností
na žádost osoby, která pozbyla řidičské oprávnění podle § 94a.
(2) Žádost o vrácení řidičského oprávnění podává osoba uvedená v odstavci 1 u
příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Žádost musí mít písemnou formu a
musí v ní být uvedeno:
a) jméno a příjmení žadatele,
b) adresa obvyklého bydliště žadatele na území České republiky nebo místo studia,
c) datum, místo narození a rodné číslo žadatele, pokud mu bylo přiděleno,
d) datum ukončení výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti správního trestu zákazu
činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo datum právní moci
rozhodnutí o upuštění nebo usnesení o podmíněném upuštění od výkonu zbytku této sankce
nebo tohoto tohoto správního trestu nebo trestu, datum ukončení výkonu trestu, v jehož
rámci bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel,
datum nabytí právní moci rozhodnutí o upuštění od tohoto přiměřeného omezení, datum
nabytí právní moci rozhodnutí o osvědčení ve zkušební době podmíněného upuštění od
potrestání s dohledem, v jehož rámci bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení
se řízení motorových vozidel, nebo datum, ke kterému se má za to, že v této době došlo k
osvědčení, datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvědčení nebo neosvědčení ve zkušební
době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení
trestního stíhání nebo datum, ke kterému se má za to, že v této době došlo k osvědčení,
e) skupina vozidel, pro kterou se žádá o vrácení řidičského oprávnění.
(3) K žádosti podle odstavce 2 musí být přiložen
a) platný doklad totožnosti žadatele,
b) rozhodnutí, kterým byla žadateli uložena sankce byl žadateli uložen správní trest, nebo
rozsudek, kterým byl žadateli uložen trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení
motorových vozidel, trest, v jehož rámci bylo žadateli uloženo přiměřené omezení spočívající
ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo jímž bylo upuštěno od potrestání s dohledem, v
jehož rámci bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových
vozidel, popřípadě ověřená kopie rozhodnutí nebo usnesení, kterým bylo rozhodnuto o
upuštění nebo o podmíněném upuštění od výkonu zbytku této sankce nebo tohoto tohoto
správního trestu nebo trestu nebo od přiměřeného omezení spočívajícího ve zdržení se řízení
motorových vozidel, nebo rozhodnutí o osvědčení nebo neosvědčení ve zkušební době
podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního
stíhání, a v případě, že toto rozhodnutí nebylo vydáno, rozhodnutí o podmíněném odložení
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podání návrhu na potrestání nebo podmíněném zastavení trestního stíhání,
c) v případě žádosti podle odstavce 5 doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel zařazených do příslušné skupiny vozidel, který nesmí být ke dni podání žádosti starší
než 60 dní.
(4) Po podání žádosti příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností
bezodkladně ověří podle dokladu totožnosti údaje žadatele a doklad totožnosti vrátí žadateli.
(5) Pokud ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu
nebo sankce zákazu činnosti spočívající správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v
zákazu řízení motorových vozidel, trestu, v jehož rámci bylo žadateli uloženo přiměřené
omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo jímž bylo upuštěno od
potrestání s dohledem, v jehož rámci bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení
se řízení motorových vozidel, nebo rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na
potrestání nebo podmíněném zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se
zavázal zdržet se řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok, musí žadatel
prokázat zdravotní a odbornou způsobilost.
(6) Žadatel musí prokázat psychickou způsobilost, pokud žádá vrácení řidičského
oprávnění, které pozbyl v důsledku
a) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových
vozidel,
b) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající uloženého správního trestu
zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce
uložena byl-li tento správní trest uložen na dobu nejméně 6 měsíců, nebo
c) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního
stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázal zdržet se řízení motorových vozidel.
§ 113
Odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu
(1) Řidičský průkaz je povinen odevzdat držitel řidičského průkazu, jehož řidičský
průkaz je neplatný nebo kterému bylo
a) podmíněno nebo omezeno řidičské oprávnění nebo který se vzdal řidičského oprávnění pro
některou skupinu vozidel,
b) odňato řidičské oprávnění nebo který se vzdal řidičského oprávnění podle § 94, nebo
kterému byl uložen trest nebo sankce správní trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu
řízení motorových vozidel, trest, v jehož rámci bylo uloženo přiměřené omezení spočívající
ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo upuštěno od potrestání s dohledem, v jehož
rámci bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel,
nebo který se zavázal zdržet se řízení motorových vozidel během zkušební doby
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podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního
stíhání,
c) pozastaveno řidičské oprávnění podle § 95,
d) zrušeno podmínění nebo omezení řidičského oprávnění podle § 98 nebo § 99,
e) pozastaveno řidičské oprávnění v řízení podle exekučního řádu.
(2) Držitel řidičského průkazu je povinen odevzdat řidičský průkaz podle odstavce 1
příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do pěti pracovních dnů ode dne,
kdy nabylo právní moci rozhodnutí o omezení řidičského oprávnění nebo rozhodnutí o odnětí
řidičského oprávnění nebo rozhodnutí o pozastavení řidičského oprávnění nebo rozhodnutí o
zrušení omezení řidičského oprávnění.
(3) V případě vzdání se řidičského oprávnění pro některou skupinu vozidel nebo
vzdání se řidičského oprávnění podle § 94 odst. 2 je držitel řidičského průkazu povinen
odevzdat řidičský průkaz příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností zároveň s
oznámením o vzdání se některé skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění podle § 93
odst. 3 nebo s oznámením o vzdání se řidičského oprávnění podle § 94 odst. 3.
(4) Zemřel-li držitel řidičského oprávnění, jsou pozůstalí nebo osoba, která
pozůstalost zemřelého vyřizuje, povinni odevzdat bez zbytečného odkladu řidičský průkaz
zemřelého obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa posledního
obvyklého bydliště zemřelého.
(5) Při odevzdání řidičského průkazu vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností doklad o odevzdání řidičského průkazu. V dokladu musí být uvedeno
a) jméno a příjmení držitele řidičského průkazu,
b) obec obvyklého bydliště držitele na území České republiky,
c) datum a místo narození a rodné číslo držitele řidičského průkazu,
d) série, číslo a datum vydání odevzdaného řidičského průkazu,
e) datum odevzdání řidičského průkazu.
(6) Při odevzdání řidičského průkazu podle odstavce 1 písm. a) a d) předloží držitel
řidičského průkazu zároveň svůj platný doklad totožnosti a jednu fotografii, aby mu mohl
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydat řidičský průkaz podle § 109 odst. 2
písm. b) a c) a § 110 odst. 2 písm. b).
(7) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě uvedeném v
odstavci 6 bezodkladně ověří podle dokladu totožnosti údaje podle odstavce 5, které jsou v
něm uvedeny, a doklad totožnosti vrátí držiteli řidičského průkazu.
(8) Odstavce 1 až 7 platí i pro odevzdání mezinárodního řidičského průkazu nebo pro
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odevzdání Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu.
(9) Prováděcí právní předpis upraví postup obecního úřadu obce s rozšířenou
působností při odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu, nakládání s
odevzdanými řidičskými průkazy a mezinárodními řidičskými průkazy a stanoví vzor dokladu
o odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu.
§ 118a
Zabránění v jízdě
(1) Policista může při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních
komunikacích přikázat řidiči motorového vozidla jízdu na nejbližší, z hlediska bezpečnosti a
plynulosti provozu na pozemních komunikacích, vhodné místo k odstavení vozidla a zabránit
mu v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (dále jen "technický
prostředek") nebo odtažením vozidla, jestliže řidič
a) je podezřelý, že bezprostředně předtím zavinil dopravní nehodu, při které došlo k usmrcení
nebo těžké újmě na zdraví,
b) ujel z místa dopravní nehody, na které měl bezprostředně předtím účast a kterou byl
povinen oznámit policii podle § 47 odst. 3 písm. b),
c) je podezřelý, že požil alkoholický nápoj nebo užil jinou návykovou látku během jízdy,
d) je podezřelý, že řídil motorové vozidlo bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo
užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné
návykové látky, kdy ještě byl pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
e) se přes výzvu podle § 5 odst. 1 písm. f) odmítl podrobit vyšetření podle zvláštního právního
předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem,
f) se přes výzvu podle § 5 odst. 1 písm. g) odmítl podrobit vyšetření podle zvláštního
právního předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou,
g) řídil motorové vozidlo, aniž by byl držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu
vozidel,
h) řídil motorové vozidlo, přestože mu byl soudem uložen trest nebo správním orgánem30)
uložena sankce uložen správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových
vozidel.
(2) Policista může při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních
komunikacích zabránit v jízdě motorovému vozidlu použitím technického prostředku nebo
odtažením vozidla, jestliže,
a) je důvodné podezření, že vozidlo bylo odcizeno,
b) vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích34a) tak závažným
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způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích,
c) vozidlo svými rozměry, rozměry jízdní soupravy nebo nákladu, nebo největší povolenou
hmotností, nebo největší povolenou hmotností jízdní soupravy, nebo největší povolenou
hmotností na nápravu vozidla, zjištěnými při kontrolním vážení podle zvláštního právního
předpisu1), překračuje hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem, nebo
d) je důvodné podezření, že vozidlo bylo užito v rozporu s § 47a.
(3) Policista může při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních
komunikacích zabránit v jízdě vozidlu autoškoly použitím technického prostředku k zabránění
odjezdu vozidla nebo odtažením vozidla, jestliže učitel autoškoly
a) požil alkoholický nápoj nebo užil jinou návykovou látku během jízdy nebo bezprostředně
před jízdou anebo v takové době před zahájením jízdy, že by v době jízdy ještě mohl být pod
vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
b) se přes výzvu podle § 8a odst. 2 písm. a) odmítl podrobit vyšetření podle zvláštního
právního předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem,
c) se přes výzvu podle § 8a odst. 2 písm. b) odmítl podrobit vyšetření podle zvláštního
právního předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou.
(4) Strážník obecní policie je povinen v případech uvedených v odstavcích 1 a 2
přivolat policii a řidič je povinen setrvat na místě do příchodu policie.
(5) Policista zajistí zabránění v jízdě vozidla na náklady řidiče nebo provozovatele
vozidla.
(6) Policie zajistí uvolnění vozidla, jestliže pominuly důvody pro zabránění v jízdě
vozidla. Pokud důvody pro zabránění v jízdě byly na straně řidiče, může s vozidlem
pokračovat v jízdě jiný způsobilý řidič. Došlo-li k zabránění v jízdě podle odstavce 2 písm. d),
policie uvolní vozidlo teprve v okamžiku, kdy odpadne nebezpečí jeho dalšího užití v rozporu
s § 47a, nejpozději však po uplynutí 48 hodin od zabránění v jízdě.
(7) Technický prostředek k zabránění v jízdě nelze použít, pokud by vozidlo tvořilo
překážku provozu na pozemních komunikacích.
(8) Při nesprávném postupu policisty může poškozený postupovat podle zákona 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).
§ 118c
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne doručení
oznámení o zadržení řidičského průkazu podle § 118b zahájí řízení, na základě něhož lze
rozhodnout o zadržení řidičského průkazu do doby pravomocného rozhodnutí o přestupku
nebo o trestném činu; jde-li o podezření ze spáchání trestného činu, zahájí řízení po
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předchozím souhlasu státního zástupce. Rozhodl-li obecní úřad obce s rozšířenou působností
o zadržení řidičského průkazu, oznámí to bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností příslušnému k vedení registru řidičů držitele řidičského oprávnění a
postoupí mu zadržený řidičský průkaz k úschově.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vrátí zadržený řidičský průkaz bez
zbytečného odkladu jeho držiteli, jestliže
a) nerozhodne o zadržení řidičského průkazu podle odstavce 1,
b) v pravomocně skončeném řízení o skutku, pro který byl řidičský průkaz zadržen, nebyl
uložen trest nebo sankce správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení
motorových vozidel.
(3) Doba zadržení řidičského průkazu se započítává do doby výkonu sankce
správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových
vozidel, pokud byla tato sankce nebo tento byl tento správní trest nebo trest řidiči uložen za
skutek, za který mu byl zadržen řidičský průkaz.
§ 119
(1) Evidence údajů o řidičích je vedena v registru řidičů, který je informačním
systémem, jehož správcem je obecní úřad obce s rozšířenou působností. Registr řidičů je
informačním systémem veřejné správy podle zvláštního zákona.34a) Obecní úřad obce s
rozšířenou působností je vkladatelem údajů do evidence vydaných, odcizených, ztracených a
vadných paměťových karet řidiče32b).
(2) Registr řidičů obsahuje
a) osobní údaje o řidiči uvedené v řidičském průkazu a v mezinárodním řidičském průkazu,
b) evidenci vydaných řidičských průkazů,
c) evidenci skupin vozidel, pro které byla udělena řidičská oprávnění,
d) evidenci vydaných mezinárodních řidičských průkazů,
e) evidenci řidičských průkazů vydaných výměnou za řidičský průkaz vydaný cizím státem
nebo řidičský průkaz členského státu,
f) evidenci odevzdaných řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů,
g) evidenci spáchaných přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích podle tohoto zákona,
h) záznamy o počtu bodů dosažených řidičem v bodovém hodnocení a záznamy o odečtu
bodů,
i) údaje o odnětí řidičských oprávnění pro ztrátu zdravotní nebo odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel a jejich navrácení,
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j) údaje o zákazech činnosti spočívajících v zákazu řízení motorových vozidel uložených
soudem za spáchané trestné činy nebo správním orgánem za spáchané přestupky, o
přiměřených omezeních spočívajících ve zdržení se řízení motorových vozidel uložených v
trestním řízení a údaje o zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání
nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, pokud se řidič zavázal zdržet se řízení
motorových vozidel během této zkušební doby,
k) evidenci ztracených, odcizených, poškozených a zničených řidičských průkazů a
mezinárodních řidičských průkazů,
l) evidenci vyrobených a nevydaných tiskopisů mezinárodních řidičských průkazů a
vyrobených a nevydaných tiskopisů potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo
zničení řidičského průkazu,
m) evidenci vydaných řidičských průkazů za průkazy ztracené, zničené nebo neupotřebitelné,
n) údaje o pozbytí řidičského oprávnění a údaje o vrácení řidičského oprávnění,
o) údaje o pozbytí práva k řízení motorového vozidla na území České republiky po dobu
jednoho roku dosažením počtu 12 bodů v bodovém hodnocení, jedná-li se o řidiče, který je
držitelem řidičského průkazu členského státu, řidičského průkazu vydaného cizím státem,
mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem,
p) evidenci vydaných průkazů profesní způsobilosti řidiče podle zvláštního právního
předpisu4),
q) evidenci vydaných osvědčení pro učitele výuky a výcviku podle zvláštního právního
předpisu4),
r) záznamy o účasti na pravidelném školení řidičů,
s) údaje o exekučním příkazu v exekuci pozastavením řidičského oprávnění doručeném
správci registru řidičů,
t) záznamy o provedených dopravně psychologických vyšetřeních.
§ 123b
(1) Řidiči motorového vozidla, kterému byla příslušným orgánem uložena sankce za
přestupek, sankce byl příslušným správním orgánem uložen správní trest za přestupek
nebo za jednání vojáka označené za přestupek ve zvláštním právním předpise, nebo mu byl
uložen kázeňský trest za jednání mající znaky přestupku anebo mu byl soudem uložen trest za
trestný čin nebo jehož trestní stíhání bylo podmíněně zastaveno nebo u něhož bylo rozhodnuto
o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání, a přestupek, jednání vojáka označené za
přestupek ve zvláštním právním předpise, jednání mající znaky přestupku anebo trestný čin,
za který mu byl uložen trest nebo pro nějž bylo trestní řízení vedeno, spáchal jednáním
zařazeným do bodového hodnocení, se zaznamená v registru řidičů stanovený počet bodů.
(2) Záznam v registru řidičů provede příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
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působností ke dni uložení pokuty za přestupek v blokovém řízení nebo ke dni nabytí právní
moci rozhodnutí o uložení sankce za přestupek, rozhodnutí o uložení sankce za jednání vojáka
ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o uložení správního trestu za přestupek nebo za
jednání vojáka označené za přestupek ve zvláštním právním předpise, rozhodnutí o uložení
kázeňského trestu za jednání mající znaky přestupku anebo rozhodnutí, kterým se ukládá trest
za trestný čin, nebo ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o podmíněném odložení podání
návrhu na potrestání nebo podmíněném zastavení trestního stíhání, a to nejpozději do 5
pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno
a) oznámení o uložení pokuty za přestupek v blokovém řízení příkazem na místě,
b) rozhodnutí o uložení sankce za přestupek, rozhodnutí o uložení sankce správního trestu
za přestupek nebo za jednání vojáka označené za přestupek ve zvláštním právním předpise
anebo rozhodnutí o uložení kázeňského trestu za jednání mající znaky přestupku, nebo
c) rozhodnutí, kterým byl uložen trest za trestný čin,
d) rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněném
zastavení trestního stíhání.
(3) Oznámení nebo rozhodnutí uvedená v odstavci 2 příslušnému obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností doručí
a) policie nebo obecní policie, jde-li o oznámení uvedené v odstavci 2 písm. a), a to do 3
pracovních dnů ode dne uložení pokuty v blokovém řízení příkazem na místě,
b) orgán, který uložil sankci za přestupek, sankci správní trest za přestupek nebo za jednání
vojáka označené za přestupek ve zvláštním právním předpise anebo trest za kázeňský
přestupek v prvním stupni řízení, jde-li o rozhodnutí uvedená v odstavci 2 písm. b), a to do
1. 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, nabylo-li rozhodnutí právní moci
v prvním stupni řízení, nebo
2. 5 pracovních dnů ode dne, kdy obdržel rozhodnutí opatřené doložkou právní moci od
orgánu, který věc projednal ve druhém stupni řízení,
c) soud nebo státní zástupce, který rozhodl v prvním stupni řízení, jde-li o rozhodnutí uvedená
v odstavci 2 písm. c) a d), a to do
1. 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, nabylo-li rozhodnutí právní moci
v prvním stupni řízení, nebo
2. 5 pracovních dnů ode dne, kdy obdržel rozhodnutí opatřené doložkou právní moci od
orgánu, který věc projednal ve druhém stupni řízení.
(4) Oznámení nebo rozhodnutí uvedená v odstavci 2 se považují za doručená dnem,
kdy je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností obdrží. Není-li rozhodnutí opatřeno
doložkou právní moci, považuje se za nedoručené. Místo rozhodnutí lze doručit oznámení o
nabytí právní moci rozhodnutí, které má být doručeno. Neobsahuje-li oznámení podle věty
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třetí údaje potřebné k provedení záznamu do registru řidičů, obecní úřad obce s rozšířenou
působností požádá o doručení rozhodnutí.
(5) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá na žádost řidiče výpis z
registru řidičů o jeho záznamech bodového hodnocení.
(6) Kontaktní místo veřejné správy vydá na žádost řidiče ověřený výstup z registru
řidičů o jeho záznamech bodového hodnocení podle zvláštního právního předpisu35g).
(7) Jde-li o řidiče, který je příslušníkem zpravodajské služby, odstavce 1 až 4 se
nepoužijí.
§ 123c
(1) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zaznamenává řidičem
dosažený počet bodů pouze do celkového počtu 12 bodů.
(2) Dopustil-li se řidič více přestupků nebo trestných činů, spáchaných jednáním
zařazeným do bodového hodnocení a projednaných ve společném řízení, zaznamená příslušný
obecní úřad obce s rozšířenou působností počet bodů stanovených pro nejzávažnější z nich.
(3) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností při provedení záznamu bodů,
kterým řidič dosáhl celkového počtu 12 bodů, neprodleně písemně nebo elektronickou cestou
oznámí tuto skutečnost řidiči a vyzve jej k odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního
řidičského průkazu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Řidič
pozbývá řidičské oprávnění uplynutím 5 pracovních dnů ode dne, v němž mu bylo toto
oznámení doručeno.
(4) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností při provedení záznamu bodů,
kterým řidič, který je držitelem řidičského průkazu členského státu, řidičského průkazu
vydaného cizím státem, mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem, dosáhl
celkového počtu 12 bodů, neprodleně písemně oznámí tuto skutečnost řidiči a ministerstvu.
(5) Řidič, který pozbyl odbornou způsobilost podle odstavce 3, je povinen výzvu
podle odstavce 3 splnit.
(6) Pro odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu podle
odstavce 3 platí obdobně § 113 odst. 5.
(7) Dosáhne-li řidič, který je držitelem řidičského průkazu členského státu,
řidičského průkazu vydaného cizím státem, mezinárodního řidičského průkazu vydaného
cizím státem, celkového počtu 12 bodů, pozbývá právo k řízení motorového vozidla na území
České republiky po dobu jednoho roku. Ministerstvo sdělí, po obdržení podkladů zaslaných
příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností, tuto skutečnost orgánu, který
řidičský průkaz vydal.
(8) Lhůta jednoho roku uvedená v odstavci 7 počíná běžet ode dne uložení pokuty
v blokovém řízení nebo nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku nebo trestném činu,
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spáchaným jednáním zařazeným do bodového hodnocení, na jehož základě řidič dosáhl
celkového počtu 12 bodů.
§ 123d
Vrácení řidičského oprávnění
(1) Řidič, který podle § 123c odst. 3 pozbyl řidičské oprávnění, je oprávněn požádat
o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského
oprávnění podle § 123c odst. 3.
(2) Byl-li řidiči za přestupek nebo trestný čin, spáchaný jednáním zařazeným do
bodového hodnocení, na základě kterého dosáhl celkového počtu 12 bodů, uložen trest nebo
sankce trest nebo správní trest zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových
vozidel, je řidič oprávněn požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po vykonání trestu
nebo sankce trestu nebo správního trestu zákazu činnosti, pokud je uložená doba zákazu
činnosti delší než doba podle odstavce 1.
(3) Žádost o vrácení řidičského oprávnění podává žadatel písemně u příslušného
obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Podmínkou vrácení řidičského oprávnění je
prokázání, že se žadatel podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti podle zvláštního
právního předpisu4) a dále prokázání zdravotní a psychické způsobilosti. Pro vrácení
řidičského oprávnění platí přiměřeně § 101.
(4) Ode dne vrácení řidičského oprávnění podléhá řidič novému bodovému
hodnocení; obecní úřad obce s rozšířenou působností ke dni vrácení řidičského oprávnění
zaznamená v registru řidičů odečtení všech 12 bodů.
§ 123e
Odečítání bodů
(1) Řidiči, kterému nebyla ode dne uložení pokuty v blokovém řízení nebo nebyl ode
dne nabytí právní moci rozhodnutí, na jehož základě mu byl v registru řidičů zaznamenán
naposled stanovený počet bodů, pravomocně uložena sankce uložen správní trest za
přestupek nebo za jednání vojáka označené za přestupek ve zvláštním právním předpise,
kázeňský trest za jednání mající znaky přestupku nebo trest za trestný čin, spáchaný
jednáním zařazeným do bodového hodnocení,
a) po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se odečtou 4 body z celkového počtu
dosažených bodů,
b) po dobu 24 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se odečtou 4 body z celkového počtu
dosažených bodů zbývajících po odečtení bodů podle písmene a),
c) po dobu 36 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se odečtou všechny zbývající body.
K tomuto dni provede příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností záznam
v registru řidičů o odečtení bodů z dosaženého počtu stanovených bodů řidiči, a to nejpozději
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do 3 pracovních dnů ode dne, kdy vznikl řidiči nárok na odečtení bodů.
(2) Řidiči se rovněž odečtou body, které mu byly zaznamenány na základě
pravomocného rozhodnutí o
a) přestupku nebo trestném činu po pravomocném zrušení tohoto rozhodnutí, nebo
b) podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněném zastavení trestního
stíhání, pokud v trestním řízení, ve kterém se pokračovalo, nedošlo k odsouzení řidiče pro
trestný čin, který spáchal jednáním zařazeným do bodového hodnocení.
(3) Po dobu výkonu trestu nebo sankce správního trestu zákazu činnosti,
spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, nebo ve zkušební době podmíněného
odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, během
které se řidič zavázal zdržet se řízení motorových vozidel, neběží doba pro odečítání bodů
podle odstavce 1.
(4) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností rovněž provede záznam v
registru řidičů o odečtení 3 bodů z dosaženého počtu bodů řidiči, který podal písemnou žádost
o odečtení bodů a
a) doložil žádost potvrzením o ukončeném školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy
podle zvláštního právního předpisu4), které není starší než 1 měsíc od podání žádosti, a
b) neměl ke dni ukončení školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy v registru řidičů
zaznamenáno více než 10 bodů za porušení právních předpisů ohodnocená méně než 6 body.
(5) Příslušný úřad obce s rozšířenou působností provede záznam o odečtení bodů ke
dni ukončení školení ve středisku bezpečné jízdy, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od
podání žádosti. Příslušný úřad obce s rozšířenou působností může provést záznam o odečtení
bodů řidiči na základě potvrzení o ukončeném školení bezpečné jízdy pouze jednou za
kalendářní rok.
(6) Odečtení všech 12 zaznamenaných bodů oznámí příslušný obecní úřad obce s
rozšířenou působností písemně řidiči nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, ke kterému byl
záznam o odečtení bodů proveden v registru řidičů.
§ 124
Působnost
(1) Státní správu ve věcech provozu na pozemních komunikacích vykonává
ministerstvo, které je ústředním orgánem státní správy ve věcech provozu na pozemních
komunikacích, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, Ministerstvo vnitra
a policie.
(2) Ministerstvo
a) povoluje výjimky podle § 43 odst. 5 a § 83 odst. 5,
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b) stanoví po písemném vyjádření Ministerstva vnitra místní a přechodnou úpravu provozu na
pozemních komunikacích na dálnici a užití zařízení pro provozní informace na dálnici,
c) schvaluje na žádost a náklady výrobce nebo výhradního dovozce provedení a používání
dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení pro
provozní informace,
d) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí krajského úřadu vydaného podle tohoto zákona,
e) vede centrální registr řidičů,
f) zabezpečuje výrobu a distribuci řidičských průkazů, mezinárodních řidičských průkazů
a dalších dokladů stanovených tímto zákonem,
g) zabezpečuje výrobu a na základě požadavků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
i distribuci paměťových karet řidiče a vede jejich centrální evidenci,
h) provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,
i) na žádost příslušného orgánu jiného členského státu ověřuje a sděluje údaje o platnosti
a rozsahu řidičských oprávnění.
(3) Ministerstvo nebo jím pověřená osoba zajišťuje informovanost veřejnosti
o situacích v provozu na pozemních komunikacích, které mají vliv na bezpečnost a plynulost
provozu na pozemních komunikacích. Za tím účelem jsou policie, obecní policie, silniční
správní úřady, správci pozemních komunikací a Hasičský záchranný sbor povinni poskytovat
ministerstvu aktuální informace, které mají vliv na bezpečnost a plynulost provozu na
pozemních komunikacích. Prováděcí právní předpis stanoví druh informací, které mají vliv na
bezpečnost a plynulost silničního provozu, způsob předávání informací, způsob sběru
informací a způsob zveřejňování informací pro potřeby dopravní veřejnosti.
(4) Krajský úřad
a) povoluje výjimky podle § 43 odst. 5,
b) stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici I. třídy
a užití zařízení pro provozní informace na silnici I. třídy; místně příslušný je krajský úřad,
v jehož územním obvodu se silnice I. třídy nachází,
c) provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
(5) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
a) pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel podle § 79 odst. 1 písm. j),
b) uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo
omezení řidičského oprávnění,
c) nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění,
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d) nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění,
e) vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává duplikáty
řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů,
f) vyměňuje řidičské průkazy členského státu, řidičské průkazy vydané cizím státem podle
§ 116,
g) zapisuje do mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem skutečnosti podle
§ 107 a oznamuje je orgánu cizího státu, který tento mezinárodní řidičský průkaz vydal,
h) vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů,
i) vydává speciální označení vozidel podle § 67,
j) projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
podle zvláštního právního předpisu,30)
j) projednává přestupky podle tohoto zákona,
k) provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení
a o odečtu bodů,
l) projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů
v bodovém hodnocení,
m) provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,
n) informuje orgán činný v trestním řízení, který rozhodl o podmíněném odložení podání
návrhu na potrestání nebo o podmíněném zastavení trestního stíhání,
1. o odevzdání řidičského průkazu držitelem řidičského průkazu, který se zavázal zdržet se
řízení motorových vozidel během zkušební doby tohoto podmíněného odložení podání návrhu
na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání,
2. o žádosti o řidičské oprávnění osoby, která se zavázala během zkušební doby tohoto
podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního
stíhání zdržet se řízení motorových vozidel, pokud nebyl příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností vyrozuměn o tom, zda se tato osoba ve zkušební době osvědčila, nebo
o tom, že se má za to, že se osvědčila; zároveň obecní úřad obce s rozšířenou působností
informuje orgán činný v trestním řízení o tom, zda žadatel doložil odbornou způsobilost.
(6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností stanoví místní a přechodnou úpravu
provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně
přístupné účelové komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy,
místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci. Místně příslušný je obecní úřad
obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu se pozemní komunikace nachází.
(7) K činnostem uvedeným v odstavci 5 písm. b) až h) a k) a l) je příslušný obecní
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úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu se nachází obvyklé bydliště
žadatele o řidičské oprávnění, žadatele o vrácení řidičského oprávnění, držitele řidičského
oprávnění nebo držitele řidičského průkazu nebo, jde-li o osoby bez obvyklého bydliště na
území České republiky, místo studia.
(8) Ministerstvo vnitra spolupracuje s ministerstvem při provádění prevence v oblasti
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
(9) Policie vykonává dohled na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních
komunikacích tím, že
a) kontroluje dodržování povinností účastníků a pravidel provozu na pozemních
komunikacích a podílí se na jeho řízení,
b) objasňuje dopravní nehody,
c) vede evidenci dopravních nehod,
d) projednává v blokovém řízení přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu,30)
d) projednává příkazem na místě přestupky podle tohoto zákona,
e) provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
(10) Při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
jsou příslušníci Policie ve služebním stejnokroji oprávněni zejména
a) dávat pokyny k řízení provozu na pozemních komunikacích,
b) zastavovat vozidla,
c) zabránit v jízdě řidiči podle § 118a,
d) zadržet řidičský průkaz podle § 118b,
e) zakázat řidiči jízdu na nezbytně nutnou dobu nebo mu přikázat směr jízdy, vyžaduje-li to
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, popřípadě jiný veřejný zájem,
f) vyzvat řidiče a učitele autoškoly k vyšetření podle zvláštního právního předpisu 7) ke
zjištění, zda není ovlivněn alkoholem,
g) vyzvat řidiče a učitele autoškoly k vyšetření podle zvláštního právního předpisu 7) ke
zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou,
h) vyzvat řidiče motorového vozidla k předložení dokladů k řízení a provozu vozidla,
i) vyzvat řidiče motorového vozidla ke kontrole maximální přípustné hmotnosti na nápravu,
maximální přípustné hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy nebo technického stavu vozidla
nebo jízdní soupravy,
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j) rozhodnout o odstranění vozidla, je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci,
postupem dle § 45 odst. 4, nebo vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti,
k) použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla podle zvláštního právního
předpisu,37)
l) vybírat kauce podle § 124a,
m) zadržet osvědčení o registraci vozidla podle § 6b,
n) zajistit vozidlo nebo osvědčení o registraci vozidla podle § 124c.
(11) Příkazem na místě může obecní policie projednat přestupek podle § 125c
odst. 1 písm. f) bodů 1, 3 až 6 a 8 až 10. Příkazem na místě může obecní policie dále
projednat přestupek podle tohoto zákona spáchaný
a) porušením místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,
b) nedovoleným zastavením nebo stáním vozidla na pozemní komunikaci, nebo
c) porušením pravidel pro chůzi, jízdu na jízdním kole, jízdu nemotorových vozidel,
jízdu na zvířatech, vedení a hnaní zvířat nebo užívání osobního přepravníku.
Správní delikty
Přestupky
§ 125c
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních
komunikacích
a) řídí vozidlo,
1. na němž v rozporu s jiným právním předpisem38b) není umístěna tabulka státní poznávací
značky (dále jen „registrační značka“) nebo je umístěna tabulka registrační značky, která
nebyla vozidlu přidělena,
2. jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že
je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost,
3. které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích34a) tak závažným
způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích,
nebo
4. jehož osvědčení o registraci bylo zadrženo,
b) v rozporu s § 5 odst. 2 písm. b) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití
alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití
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alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod vlivem alkoholu
nebo jiné návykové látky,
c) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodila požitím
alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky,
d) se v rozporu s § 5 odst. 1 písm. f) a g) odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla
nebo jízdě na zvířeti nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou,
e) řídí motorové vozidlo a
1. v rozporu s § 3 odst. 3 písm. a) není držitelem příslušného řidičského oprávnění,
2. byl jí zadržen řidičský průkaz podle § 118b odst. 1,
3. v rozporu s § 3 odst. 4 není k jeho řízení profesně způsobilá podle zvláštního právního
předpisu4) nebo na základě rozhodnutí příslušného orgánu jiného členského státu nebo
Švýcarské konfederace,
4. není držitelem platného posudku o zdravotní způsobilosti,
5. pozbyla jako řidič, který je držitelem řidičského průkazu Evropské unie, řidičského průkazu
vydaného cizím státem nebo mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem, právo
k řízení motorového vozidla na území České republiky podle § 123c odst. 7, nebo
6. řidičské oprávnění jí bylo pozastaveno podle § 95 nebo exekučním příkazem podle
exekučního řádu,
f) při řízení vozidla
1. v rozporu s § 7 odst. 1 písm. c) drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo
jiné hovorové nebo záznamové zařízení,
2. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km.h-1 a více nebo mimo obec o 50 km.h1 a více,
3. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km.h-1 a více nebo mimo obec o 30 km.h1 a více,
4. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o méně než 20 km.h-1 nebo mimo obec o méně
než 30 km.h -1,
5. v rozporu s § 4 písm. b) a c) nezastaví vozidlo na signál, který jí přikazuje zastavit vozidlo
nebo na pokyn „Stůj“ daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích
anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou
k tomu oprávněnou,
6. v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) neumožní chodci na přechodu pro chodce nerušené
a bezpečné přejití vozovky nebo nezastaví vozidlo před přechodem pro chodce v případech,
kdy je povinna tak učinit, nebo ohrozí chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou
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odbočuje, nebo v rozporu s § 5 odst. 2 písm. g) ohrozí chodce při odbočování na místo ležící
mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání,
7. předjíždí vozidlo v případech, kdy je to obecnou, místní nebo přechodnou úpravou provozu
na pozemních komunikacích zakázáno,
8. nedá přednost v jízdě v případech, ve kterých je povinna dát přednost v jízdě,
9. v rozporu s § 29 odst. 1 vjíždí na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno,
10. v provozu na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla se otáčí, jede v protisměru nebo
couvá v místě, kde to není dovoleno podle § 36 odst. 1 písm. b), nebo
11. neoprávněně stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím
průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo v rozporu s § 67 odst. 4 neoprávněně
použije parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě,
g) v rozporu s § 43 poruší omezení jízdy některých vozidel,
h) způsobí dopravní nehodu, při které je jinému ublíženo na zdraví,
i) při dopravní nehodě
1. v rozporu s § 47 odst. 2 písm. a) neprodleně nezastaví vozidlo,
2. v rozporu s § 47 odst. 3 písm. b) neohlásí dopravní nehodu policistovi,
3. v rozporu s § 47 odst. 3 písm. f) neprokáže totožnost ostatním účastníkům nehody včetně
sdělení údajů o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě, nebo
4. v rozporu s § 47 odst. 4 písm. c) nedovoleně opustí místo dopravní nehody nebo se
neprodleně nevrátí na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po
ohlášení dopravní nehody,
j) v rozporu s § 3 odst. 6 použije antiradar,
k) jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j), nesplní nebo poruší povinnost
stanovenou v hlavě II tohoto zákona.
(2) Fyzická osoba se dopustí jako provozovatel vozidla přestupku tím, že v rozporu
s § 10 odst. 1 písm. d) přikáže nebo svěří samostatné řízení vozidla osobě, o níž nezná údaje
potřebné k určení její totožnosti.
(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku jako učitel autoškoly při výkonu dohledu nad
řidičem motorového vozidla podle § 3 odst. 3 písm. b) nebo c) tím, že v provozu na
pozemních komunikacích
a) v rozporu s § 8a odst. 1 písm. a) požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku
během jízdy ve výcvikovém vozidle,
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b) v rozporu s § 8a odst. 1 písm. b) vykonává činnost učitele autoškoly bezprostředně po
požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití
alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy ještě je pod vlivem alkoholu nebo
jiné návykové látky,
c) v rozporu s § 8a odst. 1 písm. c) vykonává činnost učitele autoškoly, ačkoliv je jeho
schopnost k výkonu této činnosti snížena v důsledku jeho zdravotního stavu,
d) se přes výzvu dle § 8a odst. 2 písm. a) a b) odmítne podrobit vyšetření, zda při výkonu
činnosti učitele autoškoly nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou.
(4) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) se v rozporu s § 87a odst. 1 nebo 2 nepodrobí dopravně psychologickému vyšetření,
b) v rozporu s § 94a odst. 2, § 113 odst. 1 nebo 2 nebo § 123c odst. 5 neodevzdá řidičský
průkaz, mezinárodní řidičský průkaz nebo potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození
anebo zničení řidičského průkazu nebo v rozporu s § 6b odst. 4 neodevzdá osvědčení
o registraci vozidla.
(5) Za přestupek se uloží pokuta
a) od 25 000 Kč do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e) bodů 1 a 5,
a písm. h),
b) od 10 000 Kč do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 4 a odstavce
3,
c) od 2 500 Kč do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b),
d) od 5 000 Kč do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 až 3, písm.
e) bodů 2 až 4 a 6, písm. f) bodů 2, 7, 10 a 11, písm. j) a podle odstavce 2,
e) od 4 000 do 7 500 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodu 5 spáchaný v
období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát,
f) od 2 500 do 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 3, 5, 6, 8 a 9, písm.
g) a i) a podle odstavce 4,
g) od 1 500 Kč do 2 500 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 1 a 4 a písm.
k).
(6) Zákaz činnosti se uloží na dobu
a) od jednoho roku do dvou let za přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e) bodů 1 a 5,
a písm. h),
b) od šesti měsíců do jednoho roku za přestupek podle odstavce 1 písm. a), písm. b), písm. e)
bodů 2 až 4 a 6, písm. f) bodů 2, 7 a 10 a podle odstavce 3,
511

c) od jednoho měsíce do šesti měsíců
1. tomu, kdo spáchal přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 3, 5, 6 a 8, písm. g) a i)
v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát,
2. tomu, kdo spáchal přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodu 5 úmyslně tím, že nezastavil
vozidlo na pokyn „Stůj“ daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních
komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních
komunikacích osobou k tomu oprávněnou, nebo
3. za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodu 9.
(7) V blokovém řízení Příkazem na místě se uloží pokuta do
a) 2 000 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. k),
b) 1 000 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 1 a 4,
c) 2 500 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 3, 5, 6, 8, 9 a písm. g).
(8) Přestupek, za který se podle tohoto zákona ukládá zákaz činnosti, nelze projednat
v blokovém řízení příkazem na místě.
(9) Od uložení sankce správního trestu podle odstavců 5 až 8, s výjimkou odstavce
7 písm. a), odstavců 5 a 6 nelze v rozhodnutí o přestupku upustit.
(10) Od výkonu zbytku zákazu činnosti uloženého za přestupek podle odstavce 1
písm. b), c) nebo d) nelze upustit před uhrazením uložené pokuty nebo, bylo-li povoleno
uhrazení pokuty ve splátkách, pokud přestupce neuhradil všechny splátky splatné přede dnem
podání žádosti o upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti.
(10) Řízení o přestupku podle odstavce 1 písm. h) spáchaném mezi osobami
blízkými lze zahájit a v již zahájeném řízení pokračovat pouze se souhlasem osoby
přímo postižené spácháním přestupku.
§ 125d
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že jako provozovatel vozidla
a) v rozporu s § 10 odst. 1 písm. a) přikáže nebo dovolí, aby bylo v provozu na pozemních
komunikacích použito vozidla, které nesplňuje podmínky stanovené jiným právním
předpisem2),
b) v rozporu s § 10 odst. 1 písm. b) svěří řízení vozidla osobě, která nesplňuje podmínky
podle § 3 odst. 2 a § 5 odst. 2 písm. b) a c),
c) v rozporu s § 10 odst. 1 písm. c) svěří řízení motorového vozidla osobě, která nesplňuje
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podmínky podle § 3 odst. 3,
d) v rozporu s § 10 odst. 2 nezajistí, aby barevné provedení a označení vozidla bylo
provedeno tak, aby nebylo zaměnitelné se zvláštním barevným provedením a označením
vozidel Vojenské policie12x), policie 13), celní správy14), obecní policie14a) a Vězeňské služby,
e) v rozporu s § 10 odst. 1 písm. d) přikáže řízení vozidla nebo svěří vozidlo osobě, o níž
nezná údaje potřebné k určení její totožnosti,
f) v rozporu s § 3 odst. 4 použije antiradar.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) až f) se uloží pokuta lze
uložit pokutu do 100 000 Kč.
§ 125e
Společná ustanovení o správních deliktech k přestupkům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
správní delikt spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm příslušný
orgán nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 4 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává
v přenesené působnosti projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností podle
působnosti stanovené v § 124 odst. 5 písm. j).
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby38c) nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby; obdobně to platí pro odpovědnost fyzické osoby za správní delikt podle § 125f.
(6) (2) Pokuty vybírá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze
kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.
(7) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo
právní moci.
§ 125f
Správní delikt Přestupek provozovatele vozidla
(1) Právnická nebo fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako
provozovatel vozidla Provozovatel vozidla se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 10
nezajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a
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pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem.
(2) Právnická nebo fyzická osoba za správní delikt Provozovatel vozidla za
přestupek podle odstavce 1 odpovídá, pokud
a) porušení pravidel bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku
používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
nebo se jedná o neoprávněné zastavení nebo stání,
b) porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje
znaky přestupku podle tohoto zákona a
c) porušení pravidel nemá za následek dopravní nehodu.
(3) K odpovědnosti fyzické osoby za přestupek podle odstavce 1 se nevyžaduje
zavinění.
(3) (4) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit
pokutu. Pro určení výše pokuty se použije rozmezí pokuty pro přestupek, jehož znaky
porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje;
pokuta však nepřevýší 10 000 Kč.
(4) (5) Obecní úřad obce s rozšířenou působností správní delikt přestupek podle
odstavce 1 projedná, pouze pokud učinil nezbytné kroky ke zjištění pachatele přestupku,
jehož znaky porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje, a
a) nezahájil řízení o přestupku a věc odložil, protože nezjistil skutečnosti odůvodňující
zahájení řízení proti určité osobě, nebo
b) řízení o přestupku zastavil, protože obviněnému z přestupku nebylo spáchání skutku
prokázáno.
(5) (6) Provozovatel vozidla za správní delikt přestupek podle odstavce 1
neodpovídá, jestliže prokáže, že v době před porušením povinnosti řidiče nebo pravidel
provozu na pozemních komunikacích
a) bylo vozidlo, jehož je provozovatelem, odcizeno nebo byla odcizena jeho tabulka
s přidělenou státní poznávací značkou, nebo
b) podal žádost o zápis změny provozovatele vozidla v registru silničních vozidel.
§ 125g
(1) Je-li zahájeno řízení o uložení pokuty za správní delikt přestupek podle § 125f,
nelze již zahájit řízení o přestupku pro stejné porušení povinností řidiče nebo pravidel
provozu na pozemních komunikacích. Řízení o přestupku lze zahájit, pokud se provozovatel
vozidla zprostí odpovědnosti za správní delikt přestupek podle § 125f odst. 5 podle § 125f
odst. 6.
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(2) Dopustil-li se provozovatel vozidla více správních deliktů podle § 125f, o kterých
je příslušný vést řízení týž obecní úřad obce s rozšířenou působností, vede se o těchto
deliktech společné řízení.
(3) Za více správních deliktů provozovatele vozidla podle § 125f, projednaných ve
společném řízení, se uloží pouze jedna pokuta podle § 125f odst. 3. Pro určení výše pokuty se
použije sazba pokuty za přestupek nejpřísněji postižitelný.
§ 125h
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně po zjištění nebo oznámení
přestupku vyzve provozovatele vozidla, s nímž došlo ke spáchání přestupku, k uhrazení
určené částky, pokud
a) jsou splněny podmínky podle § 125f odst. 2,
b) totožnost řidiče vozidla není známa nebo není zřejmá z podkladu pro zahájení řízení
o přestupku a
c) porušení je možné projednat uložením pokuty v blokovém řízení příkazem na místě.
(2) Určená částka se stanoví ve stejné výši jako pokuta v blokovém řízení, kterou lze
uložit příkazem na místě. Při stanovení určené částky obecní úřad obce s rozšířenou
působností přihlédne k závažnosti porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na
pozemních komunikacích.
(3) Určená částka je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy podle odstavce 1.
(4) Výzva podle odstavce 1 musí obsahovat popis skutku s označením místa a času
jeho spáchání, označení přestupku, jehož znaky skutek vykazuje, výši určené částky, datum
splatnosti určené částky a další údaje nezbytné pro provedení platby a poučení podle odstavců
6 a 7.
(5) Je-li určená částka uhrazena nejpozději v den splatnosti, obecní úřad obce
s rozšířenou působností věc odloží. V opačném případě obecní úřad s rozšířenou působností
pokračuje v šetření přestupku. O tomto postupu poučí obecní úřad obce s rozšířenou
působností provozovatele vozidla ve výzvě podle odstavce 1.
(6) Neuhradí-li provozovatel vozidla určenou částku, může obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností, který jej vyzval k uhrazení určené částky, písemně sdělit údaje
o totožnosti řidiče vozidla v době spáchání přestupku ve lhůtě podle odstavce 3. Toto sdělení
se považuje za podání vysvětlení. O tomto postupu poučí obecní úřad obce s rozšířenou
působností provozovatele vozidla ve výzvě podle odstavce 1.
(7) Je-li určená částka uhrazena po dni splatnosti, obecní úřad ji bezodkladně vrátí
provozovateli vozidla.
(8) Určená částka je příjmem obce, jejíž obecní úřad vyzval provozovatele vozidla
k uhrazení určené částky.
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§ 125i
Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne o uložení sankce
správního trestu za jiný správní delikt přestupek podle § 125d odst. 1 písm. a) nebo c)
spáchaný některým z porušení pravidel uvedených v seznamu podle čl. 6 odst. 2 písm. b)
nebo příloze IV přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se zavádějí společná
pravidla pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě43) osobě, která je podnikatelem v
silniční dopravě provozované velkými vozidly podle zvláštního právního předpisu21), nebo
jeho odpovědnému zástupci, zašle kopii pravomocného rozhodnutí dopravnímu úřadu podle
zvláštního právního předpisu 21), v jehož územním obvodu je sídlo této osoby, jde-li o
právnickou osobu, nebo místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu.
§ 125j
(1) Pokud je podezřelým z přestupku osoba s bydlištěm v jiném členském státě
Evropské unie, zašle obecní úřad obce s rozšířenou působností této osobě spolu s oznámením
o zahájení řízení informační formulář v úředním jazyce členského státu Evropské unie, ve
kterém má podezřelý bydliště. Tento postup se použije v případě, že se jedná o přestupek
a) podle § 125c odst. 1 písm. b), c), d) nebo písm. f) bodů 1 až 5, nebo
b) podle § 125c odst. 1 písm. k) v případě, že byla porušena povinnost stanovená v § 6 odst. 1,
byl užit vyhrazený jízdní pruh v rozporu s § 14 nebo § 27 odst. 1 písm. i) nebo byl porušen
zákaz užít jízdní pruh stanovený v § 71 odst. 2.
(2) Informační formulář musí obsahovat popis skutku s označením místa a času jeho
spáchání, označení přestupku, jehož znaky skutek vykazuje, vymezení sankcí správních
trestů, které lze za přestupek uložit, a odkaz na tento zákon. V případě, že jde o skutek
zjištěný prostřednictvím automatizovaného technického prostředku, musí informační formulář
obsahovat identifikační údaje o tomto prostředku.
(3) Vzor informačního formuláře stanoví prováděcí právní předpis.
§ 128
(1) Kopii nebo opis pravomocného rozsudku, kterým byl uložen trest zákazu činnosti
spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, jsou povinny soudy všech stupňů zaslat
příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
(2) Kopii nebo opis pravomocného rozhodnutí správního orgánu, kterým byl uložen
trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, jsou povinny správní
orgány, které je vydaly, zaslat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
(3) Oznámení o uložení pokuty v blokovém řízení za přestupek proti bezpečnosti a
plynulosti provozu na pozemních komunikacích příkazem na místě za přestupek podle
tohoto zákona, za který byla uložena pokuta vyšší než 1 000 Kč nebo za který lze uložit body
v bodovém hodnocení řidičů, jsou orgány policie, Vojenské policie nebo obecní policie
povinny zaslat do pěti 3 pracovních dnů po projednání přestupku příslušnému obecnímu
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úřadu obce s rozšířenou působností.
____________________
1)

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška
č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.
4)
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7)
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění
zákona č. 225/2006 Sb.
12)
Vyhláška č. 58/1996 Sb., kterou se stanoví zevní označení a služební průkaz vojenského
policisty a barevné provedení a označení dopravních prostředků Vojenské policie.
13)
Vyhláška č. 25/1998 Sb., o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii,
ve znění vyhlášky č. 246/2002 Sb.
13a)
§ 1 odst. 3 a § 2 písm. d) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších
předpisů.
§ 86 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
14)
Vyhláška č. 197/2001 Sb., o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech
služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní
správy, ve znění vyhlášky č. 246/2002 Sb.
14a)
Vyhláška č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii.
14b)
§ 24b zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve
znění zákona č. 436/2003 Sb.
14c)
Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.
14d)
§ 60 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
21)
Zákon č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
27a)
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
30)
Zákon č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
31b)
§ 14 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb.
32b)
Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů.
§ 61 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
34a)
§ 37 zákona č. 56/2001 Sb.
35g)
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
37)
Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
38b)
Zákon č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
38c)
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
43)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým
se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele
v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES.
2)
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Část sto druhá
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb.,
zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 223/2009
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona
č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. …/2016 Sb.,
s vyznačením navrhovaných změn:
§4
Ministerstvo
(1) Ministerstvo ve spolupráci s orgány veřejné správy
a) vyhledává, zpracovává, ukládá a vytváří nové informace, které jsou znalostní základnou
pro kvalitní vytváření a rozvoj informačních systémů veřejné správy
b) zpracovává návrhy strategických dokumentů v oblasti informačních systémů veřejné
správy, a to i z hlediska bezpečnosti těchto systémů, a předkládá tyto dokumenty vládě,
sleduje a analyzuje informační potřeby veřejné správy a stav informačních systémů veřejné
správy;
c) připravuje nebo koordinuje přípravu záměrů pro budování nebo přetváření informačních
systémů veřejné správy určených pro účely výkonu státní správy vyvolané společnou
potřebou více správců informačních systémů veřejné správy;
d) připravuje nebo koordinuje přípravu záměrů pro budování nebo přetváření informačních
systémů veřejné správy určených pro účely výkonu státní správy vyvolané potřebou
spolupráce a koordinace na mezinárodní úrovni;
e) se vyjadřuje k návrhům dokumentací programů obsahujících pořízení nebo technické
zhodnocení informačních systémů veřejné správy vypracovaných podle zvláštního právního
předpisu7a) s předpokládanou hodnotou přesahující částku 6 000 000 Kč bez daně z přidané
hodnoty za kalendářní rok nebo částku 30 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty
vynaložených za 5 let. Ministerstvo přitom přihlíží zejména k oprávněným zájmům
předkladatele dokumentace programu a k potřebám zajištění řádného výkonu veřejné správy;
f) zajišťuje tvorbu metodických pokynů pro výkon odborných činností spojených s
vytvářením, správou, provozem, užíváním a rozvojem informačních systémů veřejné správy;
g) stanoví a spravuje referenční rozhraní a stanoví prováděcím právním předpisem technické a
funkční náležitosti uskutečňování vazeb mezi informačními systémy veřejné správy
prostřednictvím referenčního rozhraní;
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h) vytváří a spravuje veřejně přístupný informační systém veřejné správy, který obsahuje
základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné
správy; informační systém o datových prvcích je informačním systémem veřejné správy;
i) vytváří a spravuje veřejně přístupný informační systém o datových prvcích, jeho
prostřednictvím vyhlašuje datové prvky, a stanoví prováděcím právním předpisem formu a
technické náležitosti předávání údajů do něj;
j) koordinuje a vytváří podmínky pro podporu rozvoje elektronického obchodu;
k) koordinuje a vytváří podmínky pro činnost veřejné správy prostřednictvím veřejně
přístupných informačních systémů veřejné správy, včetně dálkového přístupu,
l) koordinuje a vytváří podmínky pro činnost kontaktních míst veřejné správy.
(2) Ministerstvo
a) kontroluje u orgánů veřejné správy dodržování povinností stanovených tímto zákonem,
b) se vyjadřuje k investičním záměrům akcí pořízení nebo technického zhodnocení
informačních systémů veřejné správy s předpokládanou hodnotou přesahující částku 6 000
000 Kč bez daně z přidané hodnoty za kalendářní rok nebo částku 30 000 000 Kč bez daně z
přidané hodnoty vynaložených za 5 let. Ministerstvo přitom přihlíží zejména k oprávněným
zájmům předkladatele investičních záměrů akcí a k potřebám zajištění řádného výkonu
veřejné správy;
c) vykonává působnost stanovenou tímto zákonem v oblasti akreditace a atestací;
d) stanoví pravidla pro vazby mezi jednotlivými informačními systémy veřejné správy
prostřednictvím referenčního rozhraní a pravidla pro zápis datových prvků do informačního
systému o datových prvcích. Postupy ministerstva a orgánů veřejné správy při vedení a zápisu
datových prvků do informačního systému o datových prvcích, včetně postupů ministerstva při
vyhlašování datových prvků, stanoví prováděcí právní předpis;
e) ukládá sankce za správní delikty správní tresty za přestupky podle § 7;
f) ukládá opatření směřující k nápravě nedostatků;
g) vyjadřuje se k projektům informačních systémů veřejné správy určených k výkonu státní
správy s předpokládanou hodnotou přesahující částku 6 000 000 Kč bez daně z přidané
hodnoty za kalendářní rok nebo částku 30 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty
vynaložených za 5 let;
h) vydává Věstník ministerstva, v němž uveřejňuje metodické pokyny [odstavec 1 písm. f)],
seznam atestačních středisek, udělení osvědčení o akreditaci a udělení atestů a další
dokumenty vztahující se k informačním systémům veřejné správy. Vydávání Věstníku
zabezpečuje ministerstvo prostřednictvím portálu veřejné správy;
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i) konzultuje návrhy metodických pokynů zejména s dotčenými osobami nebo jejich
součástmi formou veřejné konzultace, jejímž cílem je získání stanovisek a připomínek
dotčených osob nebo jejich součástí k předmětnému návrhu, a za tímto účelem zřídí a
spravuje informační systém, kde způsobem umožňujícím dálkový přístup uveřejňuje návrhy
metodických pokynů, umožňuje předkládání připomínek a uveřejňuje výsledek konzultace,
j) kontroluje výkon působnosti kontaktních míst veřejné správy,
k) spravuje centrální místo služeb komunikační infrastruktury veřejné správy (dále jen
„centrální místo služeb“).
§7
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Akreditující osobě, která
a) neprovádí akreditaci podle akreditačních pravidel, s nimiž ministerstvo vyslovilo souhlas
[§ 6 odst. 4 písm. a)],
b) vydá osvědčení o akreditaci, aniž by splňovala personální požadavky [§ 6 odst. 4 písm. d)],
c) neohlásí bezodkladně ministerstvu, že nemá po dobu delší než 3 měsíce zajištěné zdroje
potřebné pro výkon svých činností [§ 6 odst. 4 písm. f)],
d) nepostupuje při provádění akreditace nestranně [§ 6 odst. 4 písm. e)], nebo
e) nesplní ve stanovené lhůtě povinnost předání informací ministerstvu (§ 6a odst. 3),
se uloží pokuta lze uložit pokutu do 100 000 Kč.
(2) Atestační středisko se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) neprovádí atestaci podle postupů atestačního střediska schválených ministerstvem (§ 6b
odst. 3),
b) vyhodnotilo způsobilost žadatele o atestaci (§ 6b) k realizaci vazeb informačního systému
veřejné správy s jinými informačními systémy prostřednictvím referenčního rozhraní nebo
způsob dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy v rozporu s osvědčením
o akreditaci (§ 6a) nebo tímto zákonem,
c) vydá atest na způsobilost k realizaci vazeb informačního systému veřejné správy s jinými
informačními systémy prostřednictvím referenčního rozhraní nebo na dlouhodobé řízení
informačních systémů veřejné správy, na jejichž vývoji, přípravě, výrobě nebo na obchodu se
jakkoliv podílelo samo nebo s ním ekonomicky nebo personálně spojená osoba (§ 6d odst. 2),
d) nesplní ve stanovené lhůtě povinnost vydání protokolu o provedené zkoušce (§ 6d odst. 4),
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e) nesplní ve stanovené lhůtě povinnost předání informací ministerstvu (§ 6d odst. 7), nebo
f) nesplní ve stanovené lhůtě povinnost zveřejnění atestačních podmínek (§ 6e odst. 1).
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel informačního
systému veřejné správy dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nepředá data a provozní údaje na vyžádání správce informačního systému veřejné správy
podle § 9e odst. 1, nebo
b) v rozporu s § 9e odst. 2
1. nepředá data a provozní údaje po ukončení provozování informačního systému veřejné
správy,
2. nezlikviduje kopie dat a provozních údajů, nebo
3. neumožní správci informačního systému veřejné správy dohled nad průběhem
likvidace kopií dat a provozních údajů.
(4) Za správní delikt se uloží pokuta přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. a) až c) nebo
odstavce 3 písm. b) bodu 1 nebo 2,
b) 200 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 3 písm. a) nebo písm. b) bodu
3,
c) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. d) až f).
§ 7a
Společná ustanovení
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává Ministerstvo vnitra.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby12) nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
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(6) Pokuty vybírá Ministerstvo vnitra. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
§ 7a
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává ministerstvo.
(2) Pokuty vybírá ministerstvo.
Kontaktní místa veřejné správy
§ 8a
(1) Podání správním orgánům lze činit v rozsahu a za podmínek stanovených jinými
právními předpisy prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Českého podacího
ověřovacího informačního národního terminálu - Czech POINT). Kontaktní místo veřejné
správy může dále doručovat dokumenty veřejných orgánů.
__________________________
7a)

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
12)
§ 2 obchodního zákoníku.
Část sto třetí
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona
č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb.,
zákona č. 574/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona. 393/2007 Sb., zákona č. 124/2008
Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona
č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 103/2015 Sb.
a zákona č. 131/2015 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 10a
Odborná zkouška, průběžné vzdělávání a přezkušování energetických specialistů
(1) Odborná zkouška
a) se skládá z ústní a písemné části, jejichž obsah a rozsah je stanoven prováděcím právním
předpisem,
b) je pořádána Státní energetickou inspekcí a provádí se před zkušební komisí jmenovanou
Státní energetickou inspekcí podle pravidel stanovených prováděcím právním předpisem,
c) je zakončena protokolem o výsledku zkoušky, který vydává zkušební komise, a který Státní
energetická inspekce bezodkladně předává ministerstvu.
(2) Průběžné vzdělávání
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a) upevňuje, prohlubuje a aktualizuje odborné znalosti platných právních předpisů
upravujících hospodaření energií, energetické náročnosti budov a energetického hospodářství,
energetické účinnosti výroben energie včetně výroben energie využívající obnovitelné zdroje
energie a druhotné zdroje energie a kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, v rozsahu a podle
pravidel stanovených prováděcím právním předpisem,
b) pořádá organizace, popřípadě více organizací, která je pověřená ministerstvem,
c) je ukončeno písemným odborným testem energetického specialisty z oblastí uvedených v
písmenu a); test se vykonává za účasti člena zkušební komise nebo jiné osoby jmenované
ministerstvem,
d) je zakončeno protokolem o absolvování průběžného vzdělávání, který organizace předává
energetickému specialistovi a v kopii ministerstvu.
(3) Absolvování průběžného vzdělávání zahrnuje podání žádosti o účast v průběžném
vzdělávání v řádném termínu, účast na průběžném vzdělávání a úspěšné absolvování
písemného odborného testu.
(4) Přezkušování
a) se provádí na základě výzvy Státní energetické inspekce před zkušební komisí jmenovanou
Státní energetickou inspekcí, a to
1. na návrh ministerstva v případě neúspěšného absolvování písemného odborného testu podle
odstavce 2 písm. c), nebo
2. z vlastního podnětu v případě opakovaného spáchání správního deliktu přestupku podle
§ 12 odst. 1 písm. m) bodu 1, 2, 3 nebo 4 nebo podle § 12a odst. 1 písm. m) bodu 1, 2, 3 nebo
4; správní delikt přestupek je spáchán opakovaně, pokud před uplynutím 5 let ode dne, kdy
rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt přestupek nabylo právní moci, byl znovu
spáchán některý z těchto správních deliktů přestupků, a
b) je zakončeno protokolem o výsledku přezkoušení, který vydává zkušební komise a který
předává ministerstvu.
HLAVA V
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 12
Přestupky fyzických osob
…
§ 12a
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Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) vykonává bez příslušného oprávnění činnost energetického specialisty nebo osoby
oprávněné provádět instalaci,
b) jako vlastník energetického zařízení nebo držitel licence na podnikání v energetických
odvětvích neposkytne na výzvu podklady pro
1. zpracování nebo vyhodnocení státní energetické koncepce podle § 3 odst. 5,
2. zpracování územní energetické koncepce podle § 4 odst. 8, nebo
3. zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce v uplynulém období podle
§ 4 odst. 8,
c) jako stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie nezajistí minimální
účinnost užití energie podle § 6 odst. 1,
d) jako stavebník nebo vlastník zařízení na distribuci tepelné energie a vnitřní distribuci
tepelné energie a chladu nezajistí účinnost užití rozvodů energie podle § 6 odst. 2,
e) jako dodavatel zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů v rozporu s § 6 odst. 3
uvede v technické dokumentaci nebo návodu na použití nesprávné, zkreslené nebo neúplné
informace,
f) jako vlastník nebo společenství vlastníků jednotek vlastnící kotle se jmenovitým výkonem
nad 20 kW a rozvody tepelné energie nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 1,
g) jako vlastník nebo společenství vlastníků jednotek vlastnící klimatizační systém se
jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW nesplní některou z povinností podle § 6a
odst. 2,
h) jako stavebník při výstavbě nové budovy nesplní některou z povinností podle § 7 odst. 1,
i) jako stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek
1. nesplní některou z povinností při změnách dokončených budov podle § 7 odst. 2 nebo 3,
nebo
2. nesplní některou z povinností podle § 7 odst. 4 nebo § 7a odst. 1,
j) jako vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nesplní některou z povinností
podle § 7a odst. 2,
k) jako stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického
hospodářství
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1. nepodrobí budovu nebo energetické hospodářství energetickému auditu podle § 9 odst. 1,
2. nesplní některou z povinností podle § 9 odst. 4,
3. nezajistí energetický posudek pro některý z účelů podle § 9a odst. 1, nebo
4. neoznámí ministerstvu provedení energetického posudku podle § 9a odst. 4 písm. a),
l) jako vlastník jednotky nesplní některou z povinností podle § 7a odst. 3 nebo 7,
m) jako energetický specialista
1. v rozporu s § 6a odst. 3 písm. e) zpracuje neobjektivní, nesprávnou nebo neúplnou zprávu o
kontrolách provozovaných kotlů, příslušných rozvodů tepelné energie nebo klimatizačních
systémů,
2. v rozporu s § 7a odst. 4 písm. d) zpracuje neobjektivně, nesprávně nebo neúplně průkaz,
3. v rozporu s § 9 odst. 3 písm. b) zpracuje neobjektivně, nesprávně nebo neúplně energetický
audit,
4. v rozporu s § 9a odst. 3 písm. b) zpracuje neobjektivně, nesprávně nebo neúplně
energetický posudek,
5. nesplní některou z povinností podle § 10 odst. 6,
6. neabsolvuje průběžné vzdělávání podle § 10 odst. 7, nebo
7. okamžitě neukončí činnost podle § 10b odst. 4,
n) jako zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neuvede klasifikační třídu ukazatele
energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech podle § 7a odst. 2 písm. e)
nebo § 7a odst. 3 písm. d),
o) jako podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem,
1. nezpracuje energetický audit podle § 9 odst. 2, nebo
2. nesplní některou z povinností podle § 9 odst. 4,
p) v rozporu s § 10d nezajistí výkon odborných činností spočívajících v instalaci vybraných
zařízení pouze fyzickými osobami, které jsou držiteli příslušného osvědčení o získání profesní
kvalifikace,
q) jako poskytovatel energetických služeb neoznámí bez zbytečného odkladu změny
v evidovaných údajích podle § 10f odst. 5,
r) jako zadavatel nesplní některou z povinností podle § 9b odst. 1.
(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu
přestupku dále tím, že
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a) jako dodavatel výrobků spojených se spotřebou energie uvedených v § 8 odst. 1 poruší
některou z povinností podle § 8 odst. 2,
b) jako obchodník obchodující s výrobky spojenými se spotřebou energie uvedenými v § 8
odst. 1 poruší některou z povinností podle § 8 odst. 4,
c) jako dodavatel výrobků spojených se spotřebou energie uvedených v § 8 odst. 1 nebo jako
obchodník obchodující s těmito výrobky poruší některou z povinností podle § 8 odst. 5,
d) jako výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce uvádějící na trh nebo do provozu
výrobky spojené se spotřebou energie uvedené v § 8a odst. 1 poruší některou z povinností
podle § 8a odst. 2,
e) jako výrobce, zplnomocněný zástupce nebo dovozce uvádějící na trh nebo do provozu
výrobky spojené se spotřebou energie uvedené v § 8a odst. 1 poruší některou z povinností
podle § 8a odst. 3,
f) jako dodavatel výrobků spojených se spotřebou energie uvedených v § 8 odst. 1 nesplní
opatření podle § 13c odst. 2 písm. c), d) nebo e), nebo
g) jako výrobce, zplnomocněný zástupce nebo dovozce výrobků spojených se spotřebou
energie uvedených v § 8a odst. 1 nesplní opatření podle § 13c odst. 2 písm. c), d) nebo e)
(3) Za správní delikt se uloží pokuta přestupek lze uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), e), f), g), k)
bodu 2 nebo 4, písm. l) nebo m) bodů 5, 6 nebo 7), písm. n), písm. o) bodu 2, písm. p) nebo
q),
b) 200 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. h), i) nebo j) nebo
podle odstavce 1 písm. k) bodu 2 nebo 4,
c) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), k) bodu 1 nebo
3, odstavce 1 písm. m) bodů 1, 2, 3 nebo 4 nebo odstavce 1 písm. o) bodu 1 nebo písm. r)
nebo podle odstavce 2.
§ 12b
Společná ustanovení ke správním deliktům k přestupkům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
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(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona projednává Státní energetická
inspekce. V prvním stupni územní inspektorát, v jehož územní působnosti se nachází místo
spáchání správního deliktu přestupku. O odvolání rozhoduje ústřední inspektorát.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby7b) nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(6) (2) Pokuty vybírá a vymáhá Státní energetická inspekce.
(7) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
__________________
7b)

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

Část sto čtvrtá
Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996
Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů (zákon
o ochraně práv k odrůdám), ve znění zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb.,
zákona č. 219/2003 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 554/2005 Sb., zákona č. 184/2008
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
§1
(1) Tento zákon upravuje
a) práva a povinnosti k odrůdám rostlin chráněným podle tohoto zákona,
b) pravomoc a působnost orgánů vykonávajících státní správu v oblasti ochranných práv k
odrůdám,
c) řízení o udělení ochranných práv,
d) kontrolu udržování odrůd, a
e) ukládání sankcí správních trestů za nedodržení povinností stanovených tímto zákonem,
které přímo použitelný předpis Evropských společenství1) svěřuje do působnosti jednotlivým
členským státům Evropské unie (dále jen "členský stát").
(2) Tento zákon dále upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských
společenství1a) ukládání sankcí za porušení odrůdových práv Evropských společenství1a) (dále

527

jen "odrůdové právo Společenství") a zapracovává příslušný předpis Evropských
společenství1b).
HLAVA V
SANKCE
PŘESTUPKY
§ 22
Správní delikty
(1) Pěstitel nebo zpracovatel se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nesdělí držiteli šlechtitelských práv na jeho žádost údaje uvedené v § 19a odst. 4, nebo
b) neposkytne držiteli šlechtitelských práv doklady uvedené v § 19a odst. 10.
(2) Zpracovatel se dopustí správního deliktu přestupku tím, že nesdělí držiteli
šlechtitelských práv na jeho žádost údaje uvedené v § 19a odst. 5.
(3) Zpracovatel, který provádí úpravu rozmnožovacího materiálu chráněných odrůd
podle § 19a odst. 2 písm. b) se dopustí správního deliktu přestupku tím, že tuto činnost
neohlásí Ústavu.
(4) Pěstitel se dopustí správního deliktu přestupku tím, že nesdělí písemně držiteli
šlechtitelských práv na jeho žádost údaje uvedené v § 19a odst. 6.
(5) Držitel šlechtitelských práv se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
neposkytne pěstiteli písemně informace uvedené v § 19a odst. 7.
(6) Za správní delikt podle odstavců 1 až 5 se uloží pokuta do výše 500 000 Kč.
(6) Za přestupek podle odstavců 1 až 5 lze uložit pokutu do 500 000 Kč.
§ 22a
Společná ustanovení
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
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(4) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává
Ústav.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby12) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(6) (2) Pokuty vybírá Ústav. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
____________________
1)

Čl. 3 nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech
Společenství, v platném znění.
1a)
Nařízení Rady (ES) č. 2100/94.
1b)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování
práv duševního vlastnictví.
12)
§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

Část sto pátá
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění
zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003
Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011
Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona
č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb.
a zákona č. 131/2015 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 18
Dozor v energetických odvětvích
(1) Energetický regulační úřad vykonává dozor nad dodržováním
a) tohoto zákona v odvětvích elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství a povinností
stanovených zákonem o ochraně spotřebitele v elektroenergetice a plynárenství,
b) zákona o cenách v rozsahu podle zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti
cen,
c) Nařízení o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou, Nařízení
o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a Nařízení o opatřeních na
zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a Nařízení o velkoobchodním trhu s energií
a přímo použitelných předpisů vydaných na jejich základě nebo k jejich provedení,
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d) povinností vyplývajících z rozhodnutí Komise nebo Agentury vydaných na základě
právních předpisů podle písmene c) nebo povinností vyplývajících z rozhodnutí
Energetického regulačního úřadu vydaného podle § 18 odst. 3 nebo § 18a odst. 3,
e) zákona o podporovaných zdrojích energie28).
(2) Energetický regulační úřad provádí kontroly z vlastního podnětu nebo na návrh
ministerstva. Pokud Energetický regulační úřad vykonal kontrolu na návrh ministerstva, je
povinen jej seznámit s výsledky kontroly a předat mu protokol o kontrole.
(3) Energetický regulační úřad na základě zjištění porušení právních předpisů podle
odstavce 1 nebo porušení povinností z rozhodnutí Energetického regulačního úřadu nebo
rozhodnutí Komise nebo Agentury ukládá
a) pokuty,
b) opatření k nápravě, jejichž účelem je odstranění protiprávního stavu, a stanoví přiměřenou
lhůtu nebo jiné nutné podmínky k zajištění jejich splnění; povinnosti plynoucí z opatření
k nápravě původci protiprávního stavu přecházejí na jeho právního nástupce. Je-li právních
nástupců více, odpovídají za splnění povinnosti vyplývající z opatření k nápravě společně
a nerozdílně.
(4) Zaměstnanci Energetického regulačního úřadu vykonávající dozor v energetických
odvětvích se prokazují služebním průkazem vydaným Energetickým regulačním úřadem.
(5) Při výkonu kontroly podle Nařízení o velkoobchodním trhu s energií je
Energetický regulační úřad dále oprávněn
a) vyžadovat od osoby, která je v pracovněprávním nebo obdobném vztahu ke kontrolované
osobě, objasnění skutečností týkajících se údajů, dokumentů nebo věcí vztahujících se
k předmětu kontroly; tato osoba může takové objasnění odepřít, pokud by si tím způsobila
nebezpečí stíhání pro trestný čin nebo správní delikt přestupek,
b) vyžadovat od povinné osoby podle zákona o kontrole předložení existujících záznamů,
zpráv nebo s nimi spojených údajů přenášených prostřednictvím sítě elektronických
komunikací, záznamů o telefonních hovorech nebo záznamů dat na paměťových médiích,
a týkajících se předmětu kontroly,
c) pečetit obchodní prostory, popřípadě skříně, schránky nebo obchodní záznamy v nich se
nacházející na dobu a v rozsahu nezbytném k provedení kontroly.
HLAVA TŘETÍ
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 90
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Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) podniká v energetických odvětvích bez licence nebo bez oprávnění k podnikání uznaného
Energetickým regulačním úřadem podle § 7a,
b) poskytuje odebranou elektřinu, plyn nebo tepelnou energii jiné fyzické či právnické osobě
v rozporu s § 3 odst. 3 nebo poruší zákaz stanovený v § 3 odst. 6,
c) jako vlastník energetického zařízení neumožní určenému držiteli licence výkon licencované
činnosti podle § 12 odst. 1,
d) nepředá nezbytné údaje potřebné k dispečerskému řízení podle § 26 odst. 6,
e) poruší některou z povinností stanovených v § 22 odst. 3, § 28 odst. 2 písm. a) až f), h), j),
k) nebo v § 28 odst. 7 nebo některou z povinností stanovených v § 62 odst. 2 písm. b) až i)
nebo v § 62 odst. 4,
f) provede zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez
souhlasu provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy
v rozporu s § 28 odst. 3 nebo provede zásah na odběrném plynovém zařízení před měřicím
zařízením bez předchozího písemného souhlasu provozovatele přepravní nebo distribuční
soustavy v rozporu s § 71 odst. 11,
g) provozuje vlastní náhradní zdroj bez dohody s provozovatelem přenosové soustavy nebo
provozovatelem distribuční soustavy v rozporu s § 28 odst. 4 nebo provozuje výrobnu
elektřiny, která je propojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou v rozporu
s § 28 odst. 5 nebo 6,
h) jako provozovatel přímého vedení nebo přímého plynovodu poruší některou z povinností
stanovených v § 43 nebo § 65 odst. 3,
i) nezajistí provoz, údržbu nebo opravy elektrické nebo plynovodní přípojky podle § 45
odst. 5 nebo § 66 odst. 3 nebo nezajistí jako vlastník opravy nebo údržbu tepelné přípojky
nebo předávací stanice podle § 79 odst. 3,
j) jako vlastník či uživatel nemovitosti neumožní provozovateli přenosové soustavy,
provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy výkon činností
v ochranném pásmu podle § 46 odst. 4 nebo § 68 odst. 5 nebo jako vlastník nemovitosti
neumožní provozovateli zařízení přístup k zařízení pro rozvod tepelné energie podle § 87
odst. 6,
k) poruší některý ze zákazů stanovených v § 46 odst. 8, 9, 10 nebo v § 68 odst. 3 nebo 5,
l) nesplní některou z povinností stanovených v § 46 odst. 12 nebo 13 nebo § 68 odst. 5 nebo
umístí stavbu v ochranném pásmu v rozporu s ustanoveními § 68 odst. 4 nebo provede jinou
činnost v ochranném pásmu v rozporu s ustanoveními § 68 odst. 4 nebo vysadí trvalé porosty
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v rozporu s ustanoveními § 68 odst. 6 nebo umístí stavbu v bezpečnostním pásmu v rozporu
s ustanoveními § 69 odst. 3,
m) poruší zákaz neoprávněného přenosu elektřiny nebo neoprávněné distribuce elektřiny
uvedený v § 53 odst. 3 nebo zákaz neoprávněné přepravy plynu nebo neoprávněné distribuce
plynu uvedený v § 74 odst. 6,
n) neupraví odběrné místo pro instalaci měřicího zařízení podle § 49 odst. 2 nebo podle § 71
odst. 4,
o) neoznámí provozovateli přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy zjištěné závady na
měřicím zařízení nebo zajištění proti neoprávněné manipulaci neprodleně po jejich zjištění
podle § 49 odst. 4 nebo podle § 71 odst. 7 nebo neoznámí zjištěné porušení měřicího zařízení
nebo jeho zajištění podle § 78 odst. 4,
p) zasáhne do měřicího zařízení bez souhlasu provozovatele přenosové, přepravní nebo
distribuční soustavy v rozporu s § 49 odst. 4, § 71 odst. 5 nebo zasáhne do měřicího zařízení
bez souhlasu dodavatele tepelné energie v rozporu s § 78 odst. 3,
q) neumožní provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy přístup k měřicímu zařízení
nebo neměřeným částem odběrného elektrického zařízení podle § 49 odst. 6 nebo
provozovateli přepravní nebo distribuční soustavy přístup k měřicímu zařízení podle § 71
odst. 6 nebo neumožní dodavateli tepelné energie osazení měřicího zařízení nebo přístup k
němu podle § 78 odst. 4 nebo neumožní dodavateli tepelné energie přístup k částem
odběrného tepelného zařízení, kterými prochází neměřená tepelná energie, podle § 77 odst. 7,
r) nepodřídí se omezení spotřeby elektřiny, plynu nebo změně dodávek elektřiny nebo plynu
podle § 54 odst. 5 nebo § 73 odst. 5 nebo se nepodřídí omezení spotřeby tepelné energie podle
§ 88 odst. 3,
s) vysadí trvalé porosty bez souhlasu provozovatele přepravní soustavy, provozovatele
distribuční soustavy nebo provozovatele přípojky v rozporu s § 68 odst. 6,
t) neupraví odběrné tepelné zařízení nebo rozvodné tepelné zařízení při změně teplonosné
látky nebo jejích parametrů nebo neupraví odběrné tepelné zařízení pro instalaci měřicího
zařízení po předchozím projednání s dodavatelem tepelné energie podle § 77 odst. 3,
u) zřídí a provozuje náhradní či jiný zdroj tepelné energie, který je propojen s rozvodným
tepelným zařízením, nebo může ovlivnit provoz tohoto zařízení, teplonosnou látku
v rozvodném tepelném zařízení nebo její parametry bez písemné dohody s držitelem licence
na rozvod tepelné energie v rozporu s § 77 odst. 4,
v) jako vlastník nemovitosti nestrpí umístění nebo provozování rozvodného tepelného
zařízení nebo jeho části podle § 77 odst. 6,
w) provede úpravy na odběrném tepelném zařízení nebo jeho částech, kterými prochází
neměřená dodávka tepelné energie, bez souhlasu držitele licence na výrobu tepelné energie
nebo rozvod tepelné energie v rozporu s § 77 odst. 7,
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x) poruší zákaz stanovený v § 87 odst. 4 nebo provádí v ochranných pásmech činnosti bez
předchozího písemného souhlasu provozovatele zařízení, které slouží pro výrobu či rozvod
tepelné energie v rozporu s § 87 odst. 4,
y) jako vlastník dotčené stavby při provádění stavebních činností nezajistí bezpečnost zařízení
pro rozvod tepelné energie podle § 87 odst. 5,
z) jako člen statutárního orgánu, člen dozorčí rady nebo správní rady nebo zaměstnanec přímo
podřízený vedoucímu zaměstnanci v záležitostech týkajících se provozu, údržby nebo rozvoje
přepravní soustavy se účastní na podnikání jiné osoby, která je součástí téhož vertikálně
integrovaného plynárenského podnikatele jako nezávislý provozovatel přepravní soustavy,
nebo nabude vůči takové osobě právo na podíl na zisku nebo jiné obdobné plnění v rozporu
s § 58d odst. 4 nebo poruší povinnost uvedenou v § 58d odst. 5, nebo
aa) jako auditor programu poruší některou z povinností auditora programu stanovených
v § 25a odst. 5, § 58d odst. 4 nebo 5, § 58i odst. 4, § 58j odst. 6 až 8, § 59a odst. 5 nebo § 60a
odst. 5.
(2) Fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že
a) neposkytne v případech společné dodávky tepelné energie do více odběrných míst
dodavateli tepelné energie údaje ze stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo ze
zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění nebo další údaje potřebné pro rozdělování
nákladů na vytápění a dodávku teplé vody v rozporu s § 78 odst. 5,
b) poruší některou z povinností uvedenou v § 66 odst. 3,
c) jako člen statutárního orgánu nebo vedoucí zaměstnanec provozovatele distribuční
soustavy poruší zákaz v § 25a odst. 6 nebo v § 59a odst. 7,
d) neposkytne ministerstvu nebo Energetickému regulačnímu úřadu ve stanovené přiměřené
lhůtě požadované podklady nebo informace podle § 15a odst. 2,
e) manipuluje nebo se pokusí o manipulaci s trhem v rozporu s čl. 5 Nařízení
o velkoobchodním trhu s energií,
f) použije důvěrné informace v rozporu se zákazem podle čl. 3 Nařízení o velkoobchodním
trhu s energií,
g) nezajistí zveřejnění důvěrné informace podle čl. 4 bodu 3 Nařízení o velkoobchodním trhu
s energií,
h) neoznámí podezření podle čl. 15 Nařízení o velkoobchodním trhu s energií,
i) znemožní nebo závažně ztíží výkon dozoru podle § 18 odst. 1 tím, že neumožní
Energetickému regulačnímu úřadu výkon jeho oprávnění podle § 18 odst. 5 nebo nesplní
některou z povinností podle kontrolního řádu,
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j) neumožní Energetickému regulačnímu úřadu výkon jeho oprávnění podle § 18b nebo
neposkytne Energetickému regulačnímu úřadu součinnost, ač je k tomu podle tohoto zákona
povinen., nebo
k) neoprávněně zasáhne nebo neoprávněně odstraní zařízení elektrizační soustavy,
plynárenské soustavy nebo soustavu zásobování tepelnou energií.
(3) Fyzická osoba se jako zaměstnanec Energetického regulačního úřadu nebo po
skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu k Energetickému regulačnímu úřadu dopustí
přestupku tím, že poruší povinnost mlčenlivosti podle § 17 odst. 13.
(4) Za přestupek uvedený v odstavci 1 písm. a) až y) nebo odstavci 2 písm. c) nebo
odstavci 3 se uloží pokuta lze uložit pokutu až do výše 100 000 Kč. Za přestupek uvedený v
odstavci 1 písm. z) nebo aa) se uloží pokuta lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč. Za
přestupek uvedený v odstavci 2 písm. a), b), d) až h) a d) se uloží pokuta lze uložit pokutu až
do výše 50 000 Kč. Za přestupek uvedený v odstavci 2 písm. i) písm. e) až k) se uloží pokuta
lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.
§ 91
Správní delikty Přestupky držitele licence
(1) Držitel licence se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nenavrhne nového odpovědného zástupce ve stanovené lhůtě podle § 6 odst. 6,
b) neoznámí neprodleně změny podmínek pro udělení licence nebo změny týkající se údajů
a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence, nepředloží o nich
doklady nebo neoznámí nejpozději do 30. dubna Energetickému regulačnímu úřadu souhrnné
změny svých energetických zařízení za uplynulý kalendářní rok u nově vybudovaných nebo
získaných energetických zařízení na svých vymezených územích nebo nepožádá o změnu
rozhodnutí o udělení licence podle § 9 odst. 1,
c) nesplní některou z povinností podle § 11 odst. 1 až 4,
d) neuveřejní stanoveným způsobem a ve stanovené lhůtě uplatňované podmínky dodávek
plynu nebo elektřiny nebo ceny za dodávku plynu nebo elektřiny podle § 11a odst. 1 nebo
neumožní neznevýhodňující výběr způsobu platby za dodanou elektřinu nebo plyn podle
§ 11a odst. 6,
e) neposkytne ministerstvu nebo Energetickému regulačnímu úřadu ve stanovené lhůtě
požadované podklady nebo informace podle § 15a odst. 1 nebo neposkytne Komisi ve
stanovené lhůtě požadované podklady nebo informace podle § 15a odst. 3,
f) poruší některou z povinností podle § 20 odst. 1 až 3 nebo podle § 20 odst. 6 nebo 7,
g) poruší některý ze zákazů uvedených v § 53 odst. 3 nebo v § 74 odst. 6, nebo
h) zahájí výkon licencované činnosti v rozporu s § 9 odst. 5,
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i) nevede samostatné účty vztahující se k povinnosti nad rámec licence podle § 12 odst. 6,
j) nepředloží regulační výkazy podle § 20 odst. 6 ve struktuře, obsahu a termínech
stanovených prováděcím právním předpisem,
k) nesplní povinnost podle § 22 odst. 3,
l) při uplatňování záloh za dodávky elektřiny, plynu nebo tepelné energie nestanovil jejich
výši nejvýše v rozsahu důvodně předpokládané spotřeby elektřiny, plynu nebo tepelné energie
v následujícím zúčtovacím období podle § 11a odst. 7.
(2) Držitel licence na výrobu elektřiny se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) poruší opatření stanovené formou opatření obecné povahy podle § 18a odst. 3,
b) omezí, přeruší nebo ukončí dodávku elektřiny v rozporu s § 23 odst. 1 písm. e),
c) poruší některou z povinností uvedených v § 23 odst. 2 písm. a) až i) nebo písm. k) až r),
d) poruší některý ze zákazů uvedených v § 24a odst. 5 nebo v § 58n odst. 5,
e) nepředá nezbytné údaje potřebné k dispečerskému řízení podle § 26 odst. 6,
f) neoznámí ministerstvu změny údajů uvedených v rozhodnutí o udělení autorizace podle
§ 30c odst. 2,
g) neupraví na svůj náklad předávací místo pro instalaci měřicího zařízení podle § 49 odst. 2,
h) neoznámí provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy zjištěné závady na měřicím
zařízení nebo zajištění proti neoprávněné manipulaci neprodleně po jejich zjištění podle § 49
odst. 4 nebo zasáhne do měřicího zařízení bez souhlasu provozovatele přenosové nebo
distribuční soustavy v rozporu s § 49 odst. 4,
i) neumožní provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy přístup k měřicímu zařízení
podle § 49 odst. 6, nebo
j) nepodřídí se omezení spotřeby elektřiny nebo změně dodávky elektřiny podle § 54 odst. 5.
(3) Držitel licence na přenos elektřiny se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) poruší opatření stanovené formou opatření obecné povahy podle § 18a odst. 3,
b) provozuje přenosovou soustavu, aniž by byl držitelem certifikátu nezávislosti, podle § 10a
nebo nesplní oznamovací povinnost podle § 10a odst. 2 nebo 3,
c) neoznámí započetí nebo skončení omezení nebo přerušení dodávek elektřiny podle § 24
odst. 5 nebo neobnoví dodávku elektřiny bezprostředně po odstranění příčin, které vedly
k jejímu omezení nebo přerušení, podle § 24 odst. 6,
d) poruší některou z povinností uvedených v § 24 odst. 1 písm. a), c), d), e) nebo f) nebo
odst. 10 písm. a) až d), f) až l), o), s), t) nebo w) až z),
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e) poruší některou z povinností uvedených v § 24 odst. 10 písm. e), m), n), p), r), u) nebo v),
f) poruší některou z podmínek nezávislosti podle § 24a odst. 2,
g) při výkonu činností technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy poruší
některou z povinností technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy uvedených
v § 26 odst. 1, 3 nebo 5,
h) neseznámí toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, se způsobem jejího provedení nebo
předpokládanými náklady na její provedení podle § 47 odst. 2,
i) nezajistí na svůj náklad instalaci vlastního měřicího zařízení, jeho udržování nebo
pravidelné ověřování správnosti měření podle § 49 odst. 7,
j) nevymění měřicí zařízení nebo nezajistí ověření správnosti měření podle § 49 odst. 8,
k) poruší některou z povinností při stavu nouze uvedených v § 54 odst. 3,
l) překročí některé z oprávnění uvedených v § 24 odst. 3 písm. c) nebo d), nebo
m) nesplní některou z povinností provozovatele přenosové soustavy podle Nařízení
o podmínkách pro přístup k sítím pro přeshraniční obchod s elektřinou nebo podle přímo
použitelného předpisu vydaného na jeho základě nebo k jeho provedení.
(4) Držitel licence na distribuci elektřiny se dopustí správního deliktu přestupku tím,
že
a) poruší opatření stanovené formou opatření obecné povahy podle § 18a odst. 3,
b) nepředá dodavateli poslední instance identifikační údaje podle § 12a odst. 5,
c) neoznámí započetí nebo skončení omezení nebo přerušení dodávek elektřiny podle § 25
odst. 5 nebo neobnoví dodávku elektřiny bezprostředně po odstranění příčin, které vedly
k jejímu omezení nebo přerušení, podle § 25 odst. 6,
d) poruší některou z povinností uvedených v § 25 odst. 1 písm. a) nebo c), 10 nebo 11,
e) poruší některé z kritérií nebo poruší některou z povinností uvedených v § 25a odst. 2,
f) poruší některou z povinností uvedených v § 25a odst. 3 nebo 4, nebo neposkytne auditorovi
programu informace nebo podklady nebo jinou nezbytnou součinnost nebo neseznámí
s programem rovného zacházení členy statutárního orgánu, členy dozorčí rady nebo správní
rady nebo zaměstnance podle § 25a odst. 5,
g) jako nájemce nepřevezme propachtovaný obchodní závod nebo jeho část do svého
účetnictví nebo nesdělí pachtýři informace o hodnotě propachtovaného majetku v rozporu
s § 25a odst. 8,
h) jedná v rozporu s § 25a odst. 10,
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i) při výkonu činností technického dispečinku provozovatele distribuční soustavy poruší
některou z povinností technického dispečinku provozovatele distribuční soustavy uvedených
v § 26 odst. 2 až 5,
j) poruší povinnost vůči vlastníku elektrické přípojky uvedenou v § 45 odst. 6,
k) neseznámí toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, se způsobem jejího provedení nebo
předpokládanými náklady na její provedení podle § 47 odst. 2,
l) neupraví na svůj náklad předávací místo pro instalaci měřicího zařízení podle § 49 odst. 2,
m) neoznámí provozovateli přenosové soustavy nebo jinému provozovateli distribuční
soustavy zjištěné závady na měřicím zařízení nebo zajištění proti neoprávněné manipulaci
neprodleně po jejich zjištění podle § 49 odst. 4 nebo zasáhne do měřicího zařízení bez
souhlasu provozovatele přenosové soustavy nebo jiného provozovatele distribuční soustavy
v rozporu s § 49 odst. 4,
n) neumožní provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy přístup k měřicímu zařízení
podle § 49 odst. 6,
o) nezajistí na svůj náklad instalaci vlastního měřicího zařízení, jeho udržování a pravidelné
ověřování správnosti měření podle § 49 odst. 7,
p) nevymění měřicí zařízení nebo nezajistí ověření správnosti měření podle § 49 odst. 8,
q) poruší některou z povinností při stavu nouze uvedených v § 54 odst. 4, nebo
r) překročí některé z oprávnění uvedených v § 25 odst. 3 písm. b) až d).
(5) Držitel licence na obchod s elektřinou se dopustí správního deliktu přestupku tím,
že
a) poruší opatření stanovené formou opatření obecné povahy podle § 18a odst. 3,
b) jako dodavatel poslední instance nedodá elektřinu podle § 12a odst. 2 nebo 7 nebo
neoznámí dotčenému zákazníkovi nebo provozovateli distribuční soustavy zahájení dodávky,
výši ceny nebo jiné podmínky dodávky podle § 12a odst. 4,
c) poruší některý ze zákazů uvedených v § 24a odst. 5 nebo v § 58n odst. 5,
d) poruší některou z povinností uvedených v § 30 odst. 2, nebo
e) přeruší nebo ukončí dodávku elektřiny zákazníkovi v rozporu s § 30 odst. 1 písm. d).
(6) Držitel licence na výrobu plynu se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) poruší opatření stanovené formou opatření obecné povahy podle § 18a odst. 3,
b) omezí, přeruší nebo ukončí dodávku plynu v rozporu s § 57 odst. 1 písm. e),
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c) omezí nebo přeruší provoz výrobny plynu nebo těžebních plynovodů v rozporu s § 57
odst. 1 písm. c),
d) neoznámí započetí nebo skončení omezení nebo přerušení dodávky plynu podle § 57
odst. 5 nebo neobnoví dodávku plynu bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu
omezení nebo přerušení, podle § 57 odst. 6,
e) poruší některou z povinností uvedených v § 57 odst. 8 písm. b) až p),
f) poruší některý ze zákazů uvedených v § 24a odst. 5 nebo v § 58n odst. 5,
g) při výkonu činností technického dispečinku poruší některou z povinností uvedenou v § 64
odst. 2,
h) neoznámí ministerstvu změny údajů uvedených v rozhodnutí o udělení autorizace podle
§ 67 odst. 8,
i) neseznámí toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, se způsobem jejího provedení nebo
předpokládanými náklady na její provedení podle § 70 odst. 2,
j) neupraví na svůj náklad předávací místo pro instalaci měřicího zařízení podle § 71 odst. 4
nebo zasáhne do měřicího zařízení bez souhlasu provozovatele přepravní soustavy nebo
provozovatele distribuční soustavy v rozporu s § 71 odst. 5,
k) neumožní provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy
přístup k měřicímu zařízení podle § 71 odst. 6,
l) nepodřídí se omezení spotřeby plynu nebo změně dodávky plynu podle § 73 odst. 5,
m) nepodílí se na odstranění havárií nebo obnovení dodávek podle § 73 odst. 7 nebo
bezprostředně po vzniku havárie či vyhlášení stavu nouze nezahájí likvidaci následků podle
§ 73 odst. 8,
n) nezajistí bezpečnostní standard dodávky plynu podle § 73a odst. 1 nebo nepředá
operátorovi trhu a Energetickému regulačnímu úřadu údaje o rozsahu a způsobu zajištění
bezpečnostního standardu podle § 73a odst. 2, nebo
o) nesplní některou z povinností výrobce plynu podle Nařízení o opatřeních na zajištění
bezpečnosti dodávek zemního plynu.
(7) Držitel licence na přepravu plynu se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) poruší opatření stanovené formou opatření obecné povahy podle § 18a odst. 3,
b) provozuje přepravní soustavu, aniž by byl držitelem certifikátu nezávislosti podle § 10a
odst. 1, nebo nesplní oznamovací povinnost podle § 10a odst. 2 nebo 3,
c) neoznámí započetí nebo skončení omezení nebo přerušení přepravy plynu podle § 58
odst. 5 nebo podle § 58 odst. 6 neobnoví přepravu plynu bezprostředně po odstranění příčin,
které vedly k jejímu omezení nebo přerušení,
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d) poruší některou z povinností uvedených v § 58 odst. 8 písm. a) až e), g), m) nebo n), r) až
t), v), w) nebo aa) až dd),
e) poruší některou z povinností uvedených v § 58 odst. 8 písm. f), h) až l), o) až q), u), x), y)
nebo z),
f) poruší některou z podmínek nezávislosti podle § 58n odst. 2,
g) při výkonu činností technického dispečinku poruší některou z povinností uvedenou v § 64
odst. 2,
h) neoznámí ministerstvu změny údajů uvedených v rozhodnutí o udělení autorizace podle
§ 67 odst. 9,
i) neseznámí toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, se způsobem jejího provedení nebo
předpokládanými náklady na její provedení podle § 70 odst. 2,
j) nevybaví zákazníka, jehož odběrné plynové zařízení je připojeno k přepravní soustavě,
měřicím zařízením podle § 71 odst. 2,
k) nezajistí instalaci vlastního měřicího zařízení, jeho udržování nebo pravidelné ověřování
správnosti měření podle § 71 odst. 8,
l) nevymění měřicí zařízení nebo nezajistí ověření správnosti měření podle § 71 odst. 9,
m) poruší některou z povinností při stavu nouze uvedených v § 73 odst. 3,
n) nepodílí se na odstranění havárií nebo obnovení dodávek podle § 73 odst. 7 nebo
bezprostředně po vzniku havárie či vyhlášení stavu nouze nezahájí likvidaci následků podle
§ 73 odst. 8,
o) nekoordinuje odstranění havárií nebo obnovení dodávek plynu v případě stavu nouze
vyhlášeného pro celé území státu podle § 73 odst. 9,
p) překročí některé z oprávnění uvedených v § 58 odst. 1 písm. h) nebo i),
q) nesplní některou z povinností provozovatele přepravní soustavy podle Nařízení
o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám nebo podle přímo
použitelného předpisu vydaného na jeho základě nebo k jeho provedení, nebo
r) nesplní některou z povinností provozovatele přepravní soustavy podle Nařízení
o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu.
(8) Je-li provozovatel přepravní soustavy součástí vertikálně integrovaného
plynárenského podnikatele, dopustí se držitel licence na přepravu plynu dále správního
deliktu přestupku tím, že
a) nemá právní formu společnosti podle § 58b odst. 1,
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b) nevydá akcie na jméno jako cenný papír nebo akcie na jméno nebo na majitele jako
zaknihovaný cenný papír podle § 58b odst. 2 písm. a), nezřídí statutární orgán podle § 58b
odst. 2 písm. b) nebo nevydá stanovy podle § 58b odst. 2 písm. c),
c) nezřídí dozorčí radu podle § 58b odst. 3 písm. a), nejmenuje stanovený počet jednatelů
podle § 58b odst. 3 písm. b) nebo neupraví základní organizační strukturu, organizační
zajištění vnitřního řídícího a kontrolního systému podle § 58b odst. 3 písm. c),
d) nejmenuje nebo nezvolí členy statutárního orgánu podle § 58b odst. 4,
e) poskytne plnění ve prospěch člena statutárního orgánu v rozporu s § 58c odst. 6,
f) jmenuje nebo zvolí členem statutárního orgánu osobu v rozporu s § 58d odst. 1 nebo 2,
g) zvolí členem dozorčí rady, k jehož volbě je třeba schválení Energetického regulačního
úřadu, nebo zaměstnává v pracovněprávním vztahu na pozici přímo podřízené vedoucímu
zaměstnanci ve výkonné řídící funkci v nejvyšší linii řízení v záležitostech týkajících se
provozu, údržby nebo rozvoje přepravní soustavy, osobu, která nesplňuje podmínky podle
§ 58d odst. 1 až 3,
h) poskytne ve prospěch člena statutárního orgánu, člena dozorčí rady nebo správní rady,
k jehož volbě je třeba schválení Energetického regulačního úřadu, nebo zaměstnance přímo
podřízeného vedoucímu zaměstnanci ve výkonné řídící funkci v nejvyšší linii řízení
provozovatele přepravní soustavy v záležitostech týkajících se provozu, údržby nebo rozvoje
přepravní soustavy plnění v rozporu s § 58d odst. 4,
i) poruší zákaz uvedený v § 58e odst. 2,
j) sám nebo prostřednictvím ovládané osoby drží podíl v dceřiné společnosti, která vyrábí
plyn, obchoduje s plynem nebo vlastní zařízení na výrobu plynu, nebo vůči takové dceřiné
společnosti nabude právo na podíl na zisku nebo jiné obdobné plnění v rozporu s § 58g
odst. 2,
k) poruší některou z povinností uvedených v § 58g odst. 3 nebo 4,
l) poruší některou z povinností uvedených v § 58h odst. 1 nebo 2,
m) poruší některý ze zákazů uvedených v § 58h odst. 4, 5, 10 nebo 11 nebo některou
z povinností uvedených v § 58h odst. 9 nebo 12,
n) poskytne službu jiné osobě, která je součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského
podnikatele, v rozporu s § 58h odst. 6,
o) jedná v rozporu s § 58h odst. 8 nebo vykonává činnost v obchodních prostorách, ve kterých
vykonává činnost jiná osoba, která je součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského
podnikatele, v rozporu s § 58h odst. 8,
p) nepřijme program rovného zacházení nebo jej nezveřejní podle § 58i odst. 1 nebo nezajistí
řádné provádění programu rovného zacházení podle § 58i odst. 2,
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q) nejmenuje nebo jinak neustanoví do funkce auditora programu podle § 58j odst. 1 nebo
jmenuje nebo jinak ustanoví do funkce auditora programu osobu, která nesplňuje podmínky
podle § 58d odst. 1,
r) neposkytne auditorovi programu informace nebo podklady nebo jinou nezbytnou
součinnost nebo neseznámí s programem rovného zacházení statutární orgán nebo jeho členy,
členy dozorčí rady nebo zaměstnance podle § 58j odst. 8 nebo 9,
s) nezpracuje nebo nepředloží ministerstvu nebo Energetickému regulačnímu úřadu desetiletý
plán rozvoje přepravní soustavy podle § 58k odst. 1, nebo
t) nepřipojí k přepravní soustavě zařízení jiné přepravní soustavy, distribuční soustavy,
zásobníku plynu nebo odběrné plynové zařízení podle § 58m odst. 1,
u) poruší některou z povinností uvedenou v § 58g odst. 8.
(9) Držitel licence na distribuci plynu se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) poruší opatření stanovené formou opatření obecné povahy podle § 18a odst. 3,
b) nepředá dodavateli poslední instance identifikační údaje podle § 12a odst. 5,
c) neoznámí započetí nebo skončení omezení nebo přerušení distribuce plynu podle § 59 odst.
5 nebo neobnoví distribuci plynu bezprostředně po odstranění příčin podle § 59 odst. 6,
d) poruší některou z povinností uvedených v § 59 odst. 8 písm. a), b), d) až y) nebo z) až ff),
e) poruší některé z kritérií nebo poruší některou z povinností uvedených v § 59a odst. 2,
f) poruší některou z povinností uvedených v § 59a odst. 3 nebo 4, nebo neposkytne auditorovi
programu informace nebo podklady nebo jinou nezbytnou součinnost nebo neseznámí
s programem rovného zacházení členy statutárního orgánu, členy dozorčí rady nebo správní
rady nebo zaměstnance podle § 59a odst. 5,
g) jako nájemce nepřevezme propachtovaný obchodní závod nebo jeho část do svého
účetnictví nebo nesdělí pachtýři informace o hodnotě propachtovaného majetku v rozporu
s § 59a odst. 9,
h) jedná v rozporu s § 59a odst. 12,
i) při výkonu činností technického dispečinku poruší některou z povinností uvedenou v § 64
odst. 2,
j) neprovozuje, neudržuje nebo neopraví plynovodní přípojku na žádost jejího vlastníka podle
§ 66 odst. 4,
k) neoznámí ministerstvu změny údajů uvedených v rozhodnutí o udělení autorizace podle
§ 67 odst. 8,
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l) neseznámí toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, se způsobem jejího provedení nebo
předpokládanými náklady na její provedení podle § 70 odst. 2,
m) nevybaví všechny zákazníky, jejichž odběrné plynové zařízení je připojeno k jím
provozované soustavě, měřicím zařízením podle § 71 odst. 2,
n) nezajistí instalaci vlastního měřicího zařízení, jeho udržování nebo pravidelné ověřování
správnosti měření podle § 71 odst. 8,
o) nevymění měřicí zařízení nebo nezajistí ověření správnosti měření podle § 71 odst. 9,
p) poruší některou z povinností při stavu nouze uvedených v § 73 odst. 4,
q) nepodílí se na odstranění havárií nebo obnovení dodávek podle § 73 odst. 7 nebo
bezprostředně po vzniku havárie či vyhlášení stavu nouze nezahájí likvidaci následků podle §
73 odst. 8,
r) nekoordinuje odstranění havárií nebo obnovení dodávek plynu v případě stavu nouze
vyhlášeného pro část území státu podle § 73 odst. 9,
s) překročí některé z oprávnění uvedených v § 59 odst. 1 písm. i), j) nebo l), nebo
t) nesplní některou z povinností provozovatele distribuční soustavy podle Nařízení
o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu,
u) poruší povinnost uvedenou v § 59a odst. 6 nebo v § 59a odst. 8.
(10) Držitel licence na uskladňování plynu se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) poruší opatření stanovené formou opatření obecné povahy podle § 18a odst. 3,
b) neoznámí započetí nebo skončení omezení nebo přerušení činností spojených
s uskladňováním plynu podle § 60 odst. 5 nebo neobnoví činnosti spojené s uskladňováním
plynu bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu omezení nebo přerušení, podle
§ 60 odst. 6,
c) poruší některou z povinností uvedených v § 60 odst. 8 písm. a), b) nebo d) až u),
d) poruší některé z kritérií nebo poruší některou z povinností uvedených v § 60a odst. 2,
e) poruší některou z povinností uvedených v § 60a odst. 3 nebo 4, nebo neposkytne auditorovi
programu informace nebo podklady nebo jinou nezbytnou součinnost nebo neseznámí
s programem rovného zacházení členy statutárního orgánu, členy dozorčí rady nebo správní
rady nebo zaměstnance podle § 60a odst. 5,
f) při výkonu činností technického dispečinku poruší některou z povinností uvedenou v § 64
odst. 2,
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g) neoznámí ministerstvu změny údajů uvedených v rozhodnutí o udělení autorizace podle
§ 67 odst. 8,
h) neupraví na svůj náklad předávací místo pro instalaci měřicího zařízení podle § 71 odst. 4
nebo zasáhne do měřicího zařízení bez souhlasu provozovatele přepravní nebo distribuční
soustavy v rozporu s § 71 odst. 5,
i) neumožní provozovateli přepravní nebo distribuční soustavy přístup k měřicímu zařízení
podle § 71 odst. 6,
j) nepodřídí se omezení spotřeby plynu nebo změně dodávky plynu podle § 73 odst. 5,
k) nepodílí se na odstranění havárií nebo obnovení dodávek podle § 73 odst. 7 nebo
bezprostředně po vzniku havárie či vyhlášení stavu nouze nezahájí likvidaci následků podle
§ 73 odst. 8,
l) omezí nebo přeruší činnosti spojené s uskladňováním plynu v rozporu s § 60 odst. 1 písm.
f),
m) nesplní některou z povinností provozovatele zásobníku plynu podle Nařízení
o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám nebo podle přímo
použitelného předpisu vydaného na jeho základě nebo k jeho provedení, nebo
n) nesplní některou z povinností provozovatele zásobníku plynu podle Nařízení o opatřeních
na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu.
(11) Držitel licence na obchod s plynem se dopustí správního deliktu přestupku tím,
že
a) poruší opatření stanovené formou opatření obecné povahy podle § 18a odst. 3,
b) jako dodavatel poslední instance nedodává plyn podle § 12a odst. 2 nebo 7 nebo neoznámí
dotčenému zákazníkovi nebo provozovateli distribuční soustavy zahájení dodávky, výši ceny
nebo ostatní podmínky dodávky podle § 12a odst. 4,
c) poruší některý ze zákazů stanovených v § 24a odst. 5 nebo § 58n odst. 5,
d) poruší některou z povinností uvedených v § 61 odst. 2,
e) nezajistí bezpečnostní standard dodávky plynu podle § 73a odst. 1 nebo nepředá
operátorovi trhu a Energetickému regulačnímu úřadu údaje o rozsahu a způsobu zajištění
bezpečnostního standardu podle § 73a odst. 2,
f) omezí nebo přeruší dodávku plynu zákazníkovi v rozporu s § 61 odst. 1 písm. d), nebo
g) nesplní některou z povinností obchodníka s plynem podle Nařízení o opatřeních na
zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu.
(12) Držitel licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie
se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
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a) neuzavře smlouvu o dodávce tepelné energie, ačkoli mu odběratel poskytne nezbytné
technické údaje, nebo nezajistí dodávku tepelné energie podle § 76 odst. 1,
b) překročí některé z oprávnění uvedených v § 76 odst. 4,
c) poruší některou z povinností uvedených v § 76 odst. 9,
d) neměří, nevyhodnocuje nebo neúčtuje dodávku tepelné energie podle skutečných hodnot
teplonosné látky nebo údajů měřicího zařízení nebo neosadí, nezapojí nebo neudržuje měřicí
zařízení nebo pravidelně neověřuje správnost měření podle § 78 odst. 1,
e) neověří správnost měření nebo nevymění měřicí zařízení podle § 78 odst. 2,
f) neseznámí toho, kdo potřebu přeložky vyvolal se způsobem jejího provedení nebo náklady
na její provedení, podle § 86 odst. 2,
g) neinformuje vlastníka nebo správce nemovitosti o rozsahu nebo době trvání provádění
nezbytných prací na zařízení pro rozvod tepelné energie podle § 87 odst. 6,
h) nepodřídí se omezení spotřeby tepelné energie při předcházení stavu nouze nebo při stavu
nouze podle § 88 odst. 3, nebo
i) nepřezkoumal účinky výpadku zdroje nebo nezřídil vstupy do tepelné sítě pro připojení
náhradních zdrojů podle § 88 odst. 5.
(13) Držitel licence na činnosti operátora trhu se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že poruší některou z povinností podle § 20a odst. 3.
(14) Za správní delikt se uloží pokuta přestupek lze uložit pokutu do
a) 100 000 000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého provozovatelem přenosové
soustavy nebo provozovatelem přepravní soustavy za poslední ukončené účetní období, jde-li
o správní delikt přestupek uvedený v odstavci 3 písm. b), d), nebo m), odstavci 7 písm. b),
d), q) nebo r), nebo odstavci 8,
b) 50 000 000 Kč nebo 1 % z čistého obratu dosaženého držitelem licence za poslední
ukončené účetní období, jde-li o správní delikt přestupek uvedený v odstavci 2, 3 písm. a),
c), e) až l), odstavci 4 až 6, odstavci 7 písm. a), c), e) až p) nebo odstavci 9 až 11,
c) 15 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek uvedený v odstavci 1 nebo odstavci 12,
d) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek uvedený v odstavci 13.
§ 91a
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
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a) podniká v energetických odvětvích bez licence nebo bez oprávnění k podnikání uznaného
Energetickým regulačním úřadem podle § 7a nebo neoznámí Energetickému regulačnímu
úřadu zánik oprávnění podle § 7a odst. 3,
b) poskytuje odebranou elektřinu, plyn nebo tepelnou energii jiné osobě v rozporu s § 3
odst. 3,
c) poruší zákaz stanovený v § 3 odst. 6,
d) jako vlastník energetického zařízení neumožní určenému držiteli licence výkon
licencované činnosti podle § 12 odst. 1,
e) neposkytne ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu nebo Státní energetické
inspekci ve stanovené lhůtě požadované podklady nebo informace podle § 15a odst. 1,
f) jako vlastník nebo propachtovatel energetického zařízení nevede v účtovém rozvrhu účty
pro účtování o nákladech a výnosech z vlastnictví nebo pachtu energetického zařízení podle
§ 20 odst. 5,
g) neposkytne operátorovi trhu údaje nezbytné pro plnění jeho povinností nebo neposkytne
informace o změnách dodavatele plynu podle § 20a odst. 5 písm. a) nebo f) nebo nepředá
nezbytné údaje potřebné k dispečerskému řízení podle § 26 odst. 6,
h) poruší povinnost podle § 22 odst. 3,
i) poruší některou z povinností stanovených v § 28 odst. 2 písm. a) až f), h), j), k) nebo odst. 7
nebo některou z povinností stanovených v § 62 odst. 2 písm. b) až i), v § 62 odst. 3 nebo 4,
j) provede zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez
souhlasu provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy v
rozporu s § 28 odst. 3 nebo provede zásah na odběrném plynovém zařízení před měřicím
zařízením bez předchozího písemného souhlasu provozovatele přepravní nebo distribuční
soustavy v rozporu s § 71 odst. 11,
k) v rozporu s § 28 odst. 5 nebo 6 provozuje výrobnu elektřiny, která je propojena
s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou,
l) jako vlastník přímého vedení nebo provozovatel přímého plynovodu poruší některou
z povinností stanovených v § 43 nebo § 65 odst. 3 nebo jako vlastník příslušné části
elektrizační soustavy nebo osoba provozující plynárenské zařízení bezdůvodně nestanoví
písemně podmínky pro realizaci veřejně prospěšné stavby nebo neudělí bezdůvodně písemný
souhlas s jinou stavbou nebo stavební nebo jinou činností v ochranném pásmu podle § 46
odst. 11 nebo § 68 odst. 4,
m) nezajistí provoz, údržbu nebo opravy elektrické nebo plynovodní přípojky podle § 45
odst. 5 nebo § 66 odst. 3 nebo nezajistí jako vlastník opravy nebo údržbu tepelné přípojky
nebo předávací stanice podle § 79 odst. 3,
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n) jako vlastník či uživatel nemovitosti neumožní provozovateli přenosové soustavy,
provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy výkon činností
v ochranném pásmu podle § 46 odst. 4 nebo § 68 odst. 5 nebo jako vlastník nemovitosti
neumožní provozovateli zařízení přístup k zařízení pro rozvod tepelné energie podle § 87
odst. 6,
o) poruší některý ze zákazů stanovených v § 46 odst. 8, 9, 10 nebo § 68 odst. 3 nebo 5,
p) nesplní některou z povinností stanovených v § 46 odst. 12 nebo 13 nebo § 68 odst. 5 nebo
umístí stavbu v ochranném pásmu v rozporu s ustanoveními § 68 odst. 4 nebo provede jinou
činnost v ochranném pásmu v rozporu s ustanoveními § 68 odst. 4 nebo vysadí trvalé porosty
v rozporu s ustanoveními § 68 odst. 6 nebo umístí stavbu v bezpečnostním pásmu v rozporu
s ustanoveními § 69 odst. 3,
q) neupraví odběrné místo pro instalaci měřicího zařízení podle § 49 odst. 2 nebo § 71 odst. 4,
r) neoznámí provozovateli přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy zjištěné závady na
měřicím zařízení nebo zajištění proti neoprávněné manipulaci neprodleně po jejich zjištění
podle § 49 odst. 4 nebo § 71 odst. 7 nebo neoznámí zjištěné porušení měřicího zařízení nebo
jeho zajištění podle § 78 odst. 4,
s) zasáhne do měřicího zařízení bez souhlasu provozovatele přenosové, přepravní nebo
distribuční soustavy v rozporu s § 49 odst. 4, § 71 odst. 5 nebo zasáhne do měřicího zařízení
bez souhlasu dodavatele tepelné energie v rozporu s § 78 odst. 3,
t) neumožní provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy přístup k měřicímu zařízení
nebo neměřeným částem odběrného elektrického zařízení podle § 49 odst. 6 nebo
provozovateli přepravní nebo distribuční soustavy přístup k měřicímu zařízení podle § 71
odst. 6 nebo neumožní dodavateli tepelné energie osazení měřicího zařízení a přístup k němu
podle § 78 odst. 4 nebo neumožní dodavateli tepelné energie přístup k částem odběrného
tepelného zařízení, kterými prochází neměřená tepelná energie, podle § 77 odst. 7,
u) poruší zákaz neoprávněného přenosu elektřiny nebo neoprávněné distribuce elektřiny
uvedený v § 53 odst. 3 nebo zákaz neoprávněné přepravy plynu nebo neoprávněné distribuce
plynu uvedený v § 74 odst. 6,
v) nepodřídí se omezení spotřeby elektřiny, plynu nebo změně dodávek elektřiny nebo plynu
podle § 54 odst. 5 nebo § 73 odst. 5 nebo se nepodřídí omezení spotřeby tepelné energie podle
§ 88 odst. 3,
w) vysadí trvalé porosty bez souhlasu provozovatele přepravní soustavy, provozovatele
distribuční soustavy nebo provozovatele přípojky v rozporu s § 68 odst. 6,
x) neupraví odběrné tepelné zařízení nebo rozvodné tepelné zařízení při změně teplonosné
látky nebo jejích parametrů nebo neupraví odběrné tepelné zařízení pro instalaci měřicího
zařízení po předchozím projednání s dodavatelem tepelné energie podle § 77 odst. 3,
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y) zřídí a provozuje náhradní či jiný zdroj tepelné energie, který je propojen s rozvodným
tepelným zařízením nebo může ovlivnit provoz tohoto zařízení, teplonosnou látku
v rozvodném tepelném zařízení nebo její parametry bez písemné dohody s držitelem licence
na rozvod tepelné energie v rozporu s § 77 odst. 4,
z) jako vlastník nemovitosti nestrpí umístění nebo provozování rozvodného tepelného zařízení
nebo jeho části podle § 77 odst. 6.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) provede úpravy na odběrném tepelném zařízení nebo jeho částech, kterými prochází
neměřená dodávka tepelné energie, bez souhlasu držitele licence na výrobu tepelné energie
nebo rozvod tepelné energie v rozporu s § 77 odst. 7,
b) poruší zákaz stanovený v § 87 odst. 4 nebo provádí v ochranných pásmech činnosti bez
předchozího písemného souhlasu provozovatele zařízení, které slouží pro výrobu či rozvod
tepelné energie v rozporu s § 87 odst. 4,
c) jako vlastník dotčené stavby při provádění stavebních činností nezajistí bezpečnost zařízení
pro rozvod tepelné energie podle § 87 odst. 5,
d) neposkytne v případech společné dodávky tepelné energie do více odběrných míst
dodavateli tepelné energie údaje ze stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo ze
zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a další údaje podle § 78 odst. 5,
e) jako člen statutárního orgánu provozovatele distribuční soustavy poruší zákaz v § 25a
odst. 6 nebo v § 59a odst. 6,
f) znemožní nebo závažně ztíží výkon dozoru podle § 18 odst. 1 tím, že neumožní
Energetickému regulačnímu úřadu výkon jeho oprávnění podle § 18 odst. 5 nebo nesplní
některou z povinností podle kontrolního řádu,
g) neumožní Energetickému regulačnímu úřadu výkon jeho oprávnění podle § 18b nebo
neposkytne Energetickému regulačnímu úřadu součinnost, ač je k tomu podle tohoto zákona
povinen.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že jako auditor programu poruší některou z povinností auditora programu stanovených
v § 25a odst. 5, § 58i odst. 8 až 10, § 59a odst. 5 nebo § 60a odst. 5.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dodavatel tepelné energie, který
není držitelem licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie,
dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) omezí nebo přeruší dodávku tepelné energie v rozporu s § 76 odst. 4 písm. i),
b) neprovozuje, neudržuje nebo neopravuje tepelnou přípojku na žádost jejího vlastníka podle
§ 79 odst. 4,
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c) nedodává tepelnou energii na základě smlouvy nebo nevyúčtuje dodávku tepelné energie
podle § 76 odst. 2,
d) v rozporu s § 11a odst. 7 při uplatňování záloh za dodávky tepelné energie nestanovil jejich
výši nejvýše v rozsahu důvodně předpokládané spotřeby tepelné energie v následujícím
zúčtovacím období,
e) neměří, nevyhodnocuje nebo nevyúčtuje dodávku tepelné energie podle skutečných hodnot
teplonosné látky nebo údajů měřicího zařízení nebo neosadí, nezapojí nebo neudržuje měřicí
zařízení nebo pravidelně neověřuje správnost měření podle § 78 odst. 1.
(5) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že neposkytne Energetickému regulačnímu úřadu vysvětlení, nepředloží
požadované doklady nebo se neúčastní jednání nebo neumožní Energetickému regulačnímu
úřadu nahlédnout do svých obchodních záznamů podle § 96a, je-li účastníkem sporu
rozhodovaného Energetickým regulačním úřadem.
(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako účastník trhu podle Nařízení
REMIT26) dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) neposkytne ministerstvu nebo Energetickému regulačnímu úřadu ve stanovené lhůtě
požadované podklady nebo informace podle § 15a odst. 2,
b) poruší povinnost uloženou opatřením obecné povahy podle § 18a odst. 4,
c) manipuluje nebo se pokusí o manipulaci s trhem v rozporu s čl. 5 Nařízení
o velkoobchodním trhu s energií,
d) použije důvěrné informace v rozporu se zákazem podle čl. 3 Nařízení o velkoobchodním
trhu s energií,
e) nezveřejní nebo neposkytne důvěrné informace podle čl. 4 bodu 3 Nařízení
o velkoobchodním trhu s energií,
f) neposkytne záznamy nebo informace podle čl. 8 Nařízení o velkoobchodním trhu s energií,
g) provádí transakce bez registrace podle čl. 9 Nařízení o velkoobchodním trhu s energií,
h) neoznámí podezření podle čl. 15 Nařízení o velkoobchodním trhu s energií,
i) nesplní povinnost podle § 15b.
(7) Za správní delikt přestupek uvedený v odstavcích 1 až 4 se uloží pokuta lze uložit
pokutu do 15 000 000 Kč s výjimkou správního deliktu přestupku podle odstavce 1 písm. v)
a odstavce 6, kdy lze uložit pokutu až do 50 000 000 Kč s výjimkou správního deliktu
přestupku podle odstavce 2 písm. f) nebo g), kdy lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.
Za správní delikt přestupek uvedený v odstavci 5 lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.
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§ 91b
Správní delikty Přestupky osoby, která je součástí vertikálně integrovaného podnikatele nebo
vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele nebo koncernu
(1) Osoba, která je součástí vertikálně integrovaného podnikatele nebo vertikálně
integrovaného plynárenského podnikatele nebo koncernu, se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) sama nebo prostřednictvím ovládané osoby drží podíl v provozovateli přepravní soustavy
a současně vyrábí plyn nebo obchoduje s plynem v rozporu s § 58g odst. 1,
b) nezdrží se jednání nebo udělování pokynů ohledně každodenních činností provozovatele
přepravní soustavy a provozu přepravní soustavy v rozporu s § 58g odst. 5,
c) jako mateřská společnost udělí provozovateli distribuční soustavy pokyn ohledně běžného
provozu nebo údržby distribuční soustavy nebo jiným způsobem zasáhne do rozhodování
o výstavbě či modernizaci částí distribuční soustavy v rozporu s § 25a odst. 2 písm. c) nebo
§ 59a odst. 2 písm. c), nebo
d) jako mateřská společnost v rozporu s § 60a odst. 2 písm. c) udělí provozovateli zásobníku
plynu pokyn ohledně běžného provozu nebo údržby zásobníku plynu nebo jiným způsobem
zasáhne do rozhodování o výstavbě či modernizaci částí zásobníku plynu.
(2) Za správní delikt přestupek uvedený v odstavci 1 písm. a) nebo b) se ukládá
pokuta lze uložit pokutu až do výše 100 000 000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého
osobou, která je součástí vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele nebo koncernu
společně s provozovatelem přepravní soustavy, za poslední ukončené účetní období. Za
správní delikt přestupek uvedený v odstavci 1 písm. c) nebo d) se ukládá pokuta lze uložit
pokutu až do výše 50 000 000 Kč nebo 1 % z čistého obratu dosaženého osobou, která je
součástí vertikálně integrovaného podnikatele nebo vertikálně integrovaného plynárenského
podnikatele nebo koncernu společně s provozovatelem distribuční soustavy nebo zásobníku
plynu, za poslední ukončené účetní období.
§ 91d
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila.
(2) Při stanovení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, době trvání a okolnostem, za
kterých byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode
dne, kdy byl spáchán.
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(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Energetický
regulační úřad. Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu a jejich správu vykonává Energetický
regulační úřad podle daňového řádu.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(6) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt přechází na kteréhokoliv jejího
právního nástupce; tím není dotčena odpovědnost původní právnické osoby, pokud
v důsledku přeměny nezanikla.
(7) Má-li zaniklá právnická osoba více právních nástupců, odpovídá za správní delikt
každý z nich. Při výměře pokuty se přihlédne též k tomu, v jakém rozsahu přešly na právního
nástupce výnosy, užitky a jiné výhody ze spáchaného správního deliktu, a k tomu, pokračujeli některý z právních nástupců v činnosti, při které byl správní delikt spáchán.
(8) Zanikla-li právnická osoba, která správní delikt spáchala, až po nabytí právní moci
rozhodnutí, jímž jí byla za tento správní delikt uložena pokuta, přechází povinnost tuto pokutu
zaplatit na právního nástupce zaniklé právnické osoby. Je-li právních nástupců více,
odpovídají za zaplacení pokuty společně a nerozdílně.
§ 91d
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává Energetický regulační úřad.
(2) Pokuty vybírá a vymáhá Energetický regulační úřad.
____________________
28)

Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
Část sto šestá
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona
č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb.,
zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 411/2005
Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 30/2011
Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona
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č. 18/2012 Sb., zákona č. 169/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 243/2013 Sb.
a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§5
(1) Ministerstvo zapisuje v registru silničních vozidel údaje a jejich změny do
evidence podle § 4 odst. 1 písm. b), e) a f). Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapisuje
v registru silničních vozidel údaje a jejich změny do evidence podle § 4 odst. 1 písm. a), c)
a d).
(2) K provedení úkonů podle odstavce 6 a podle § 6 až 7f, § 8 až 11, § 12 odst. 1, §
13a a § 14 je příslušný kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností. Údaje do
evidence podle § 4 odst. 1 písm. d) zapisuje obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož
správním obvodu má držitel zvláštní registrační značky sídlo, nebo, jde-li o zvláštní
registrační značku podle § 38d, obecní úřad obce s rozšířenou působností, který tuto zvláštní
registrační značku vydal.
(3) Ministerstvo zajistí Policii České republiky a Vojenské policii výdej údajů
z registru silničních vozidel s výjimkou evidence podle § 4 odst. 1 písm. b) způsobem
umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.
(4) Ministerstvo zajistí způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup výdej
údajů z registru silničních vozidel s výjimkou evidence podle § 4 odst. 1 písm. b)
a) obecní policii v rozsahu nezbytném ke zjištění totožnosti provozovatele vozidla, kterým byl
na území obce spáchán přestupek,
b) krajským úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností v rozsahu nezbytném pro
účely provádění kontroly a vedení řízení o správním deliktu přestupku podle tohoto zákona,
zákona o pozemních komunikacích nebo zákona o silničním provozu a
c) Hasičskému záchrannému sboru České republiky pro účely záchranných a likvidačních
prací a plánování a realizace krizových opatření.
(5) Ministerstvo zajistí způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup výdej
údajů z registru silničních vozidel s výjimkou evidence podle § 4 odst. 1 písm. b) v rozsahu
a) podle § 4 odst. 2 písm. a), § 4 odst. 3 písm. b), h) a i) a § 4 odst. 4 písm. a)
1. provozovateli systému elektronického mýtného pro účely vymáhání dlužného mýtného a
2. Celní správě České republiky pro účely výkonu dozoru nad plněním povinností
provozovatele vozidel v systému elektronického mýtného,
b) podle § 4 odst. 2 písm. a) a b) a § 4 odst. 4 písm. a) České inspekci životního prostředí pro
účely provádění kontroly a vedení řízení o správním deliktu přestupku podle zvláštního
zákona a
c) podle § 4 odst. 2 písm. a), b), e) a f) a § 4 odst. 3 písm. b), f), k) a n) Ministerstvu životního
prostředí pro účely distribuce emisních plaket podle zvláštního zákona.
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§ 48a
Informační systém stanic technické kontroly
(1) Informační systém stanic technické kontroly slouží k evidenci a vyhodnocování
činnosti stanic technické kontroly, k sestavení protokolů o technické prohlídce a k evidenci
kontrolních nálepek. V informačním systému stanic technické kontroly jsou obsaženy údaje
dokumentující přítomnost vozidel na stanici technické kontroly, údaje o zahájení a provedení
technické prohlídky, o vozidlech, na kterých byla technická prohlídka provedena, o závadách
zjištěných v průběhu technické prohlídky a údaje o kontrolních technicích provádějících
technické prohlídky.
(2) Informační systém stanic technické kontroly je informačním systémem veřejné
správy podle zvláštního právního předpisu17).
(3) Správcem informačního systému stanic technické kontroly je ministerstvo.
(4) Provozovatelé stanic technické kontroly předávají údaje podle odstavce 1 správci
informačního systému stanic technické kontroly. Formu, obsah a způsob předávání údajů
správci informačního systému stanic technické kontroly stanoví prováděcí právní předpis.
(5) Správce informačního systému stanic technické kontroly zřídí přístup do
informačního systému stanic technické kontroly provozovateli stanice technické kontroly do 3
pracovních dnů ode dne doručení
a) kopie osvědčení k provozování stanice technické kontroly zaslaného krajským úřadem
podle § 57 odst. 4, nebo
b) žádosti provozovatele stanice technické kontroly o zřízení přístupu s přiloženou kopií
osvědčení, pokud byla žádost doručena dříve než kopie osvědčení podle písmene a).
(6) Správce informačního systému stanic technické kontroly po zřízení přístupu
podle odstavce 5 doručí zaměstnancům provozovatele stanice technické kontroly, kteří
absolvovali školení pro používání tohoto systému, do vlastních rukou přístupové údaje pro
přístup do informačního systému stanic technické kontroly. Školení pro používání
informačního systému stanic technické kontroly zajišťuje jeho správce.
(7) Ministerstvo umožní nepřetržitý dálkový přístup k informacím z informačního
systému stanic technické kontroly
a) Policii České republiky a Vojenské policii,
b) krajským úřadům v rozsahu nezbytném pro účely provádění kontroly a vedení řízení
o správním deliktu přestupku podle tohoto zákona nebo pro účely vedení jiného řízení podle
tohoto zákona a
c) obecním úřadům obcí s rozšířenou působností v rozsahu údajů o zahájení a provedení
technické prohlídky a údajů o vozidlech, na kterých byla technická prohlídka provedena.
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Správní delikty
Přestupky
§ 83
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které v rozporu s § 6 odst. 1 není
zapsáno v registru silničních vozidel,
b) nepožádá v rozporu s § 8 odst. 2 o zápis změny vlastníka silničního vozidla,
c) nepožádá v rozporu s § 11 odst. 1 o zápis změny jiného údaje v registru silničních vozidel,
d) jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 3 nezabezpečí vyřazené silniční
vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, nebo
odstraní některou z jeho podstatných částí,
e) jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 4 neoznámí adresu místa, kde je
vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití,
f) jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 6 neodevzdá osvědčení o registraci
silničního vozidla a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou, nepředloží
technický průkaz nebo neoznámí adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno
a účel jeho využití,
g) jako vlastník silničního vozidla nepožádá v rozporu s § 13 odst. 3 o zápis zániku silničního
vozidla,
h) jako zaměstnanec technické zkušebny v rozporu s § 27 odst. 3 nezachová mlčenlivost,
i) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. a) provozuje na
pozemních komunikacích vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k provozu,
j) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. b) provozuje na
pozemních komunikacích silniční vozidlo, které není zapsáno v registru silničních vozidel
nebo v registru silničních vozidel jiného státu,
k) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. c) provozuje na
pozemních komunikacích silniční vozidlo, na němž není způsobem umožňujícím identifikaci
vozidla umístěna tabulka s registrační značkou, přidělenou k tomuto vozidlu obecním úřadem
obce s rozšířenou působností nebo příslušným orgánem jiného státu,
l) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. f) provozuje na
pozemních komunikacích vozidlo, které nemá identifikační údaje v souladu s údaji
uvedenými v registru silničních vozidel, nebo v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo
technickém průkazu zvláštního vozidla,
m) v rozporu s § 60 odst. 1 provádí technické prohlídky silničních vozidel bez profesního
osvědčení kontrolního technika,
n) jako kontrolní technik v rozporu s § 61a odst. 1 písm. a) neprovede technickou prohlídku
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ve stanoveném rozsahu, způsobem a v souladu s technickými podmínkami pro hodnocení
výsledku technických prohlídek,
o) jako kontrolní technik v rozporu s § 61a odst. 1 písm. b) nevyznačí zjištěné závady a jejich
hodnocení stupněm závad do záznamníku závad,
p) jako kontrolní technik v rozporu § 61a odst. 1 písm. b) nevloží údaje o výsledku technické
prohlídky do informačního systému stanic technické kontroly nebo nepředá dokumentaci
osobě určené provozovatelem stanice technické kontroly,
q) jako kontrolní technik v rozporu s § 61a odst. 2 neoznámí skutečnosti týkající se výkonu
funkce kontrolního technika,
r) jako mechanik v rozporu s § 67a písm. a) nepostupuje stanoveným způsobem nebo ve
stanoveném rozsahu při měření emisí nebo při vyznačování měření emisí,
s) jako mechanik v rozporu s § 67a písm. b) neoznámí skutečnosti týkající se výkonu funkce
mechanika nebo jejich změny, nebo
t) v rozporu s § 69 odst. 1 provádí měření emisí silničních vozidel bez profesního osvědčení
mechanika.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. l) lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč a za
přestupek podle odstavce 1 písm. a) až k) a m) až t) lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
V blokovém řízení Příkazem na místě lze za přestupky podle odstavce 1 písm. b) a i) uložit
pokutu do 5 000 Kč. Ostatní přestupky nelze projednat v blokovém řízení příkazem na
místě.
§ 83a
Správní delikty Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) jako provozovatel vozidla vybaveného záznamovým zařízením podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie1a) nebo jako držitel paměťové karty dílny v rozporu s přímo
použitelným předpisem Evropské unie1a) poškodí nebo pozmění údaje v tomto záznamovém
zařízení,
b) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které v rozporu s § 6 odst. 1 není
zapsáno v registru silničních vozidel,
c) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. c) provozuje na
pozemních komunikacích silniční vozidlo, na němž není způsobem umožňujícím identifikaci
vozidla umístěna tabulka s registrační značkou, přidělenou k tomuto vozidlu obecním úřadem
obce s rozšířenou působností nebo příslušným orgánem jiného státu,
d) nepožádá v rozporu s § 8 odst. 2 o zápis změny vlastníka silničního vozidla,
e) nepožádá v rozporu s § 11 odst. 1 o zápis změny jiného údaje v registru silničních vozidel,
f) jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 3 nezabezpečí vyřazené silniční
vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, nebo
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odstraní některou z jeho podstatných částí,
g) jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 4 neoznámí adresu místa, kde je
vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití,
h) jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 6 neodevzdá osvědčení o registraci
silničního vozidla a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou, nepředloží
technický průkaz nebo neoznámí adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno
a účel jeho využití,
i) jako vlastník silničního vozidla nepožádá v rozporu s § 13 odst. 3 o zápis zániku silničního
vozidla,
j) jako držitel paměťové karty dílny v rozporu s § 14a odst. 4 nenahlásí změny údajů,
poškození, odcizení nebo ztrátu paměťové karty dílny,
k) jako držitel paměťové karty dílny v rozporu s § 14a odst. 5 neodevzdá tuto kartu,
l) v rozporu s § 15 uvede na trh silniční vozidlo, systém vozidla, konstrukční část vozidla,
samostatný technický celek vozidla nebo nedokončené silniční vozidlo, jejichž technická
způsobilost nebyla schválena,
m) v rozporu s § 37 odst. 2 písemně neupozorní provozovatele vozidla na skutečnost, že
změna provedená na vozidle bude mít za následek jeho technickou nezpůsobilost k provozu,
n) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. a) provozuje na
pozemních komunikacích vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k provozu,
o) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. b) provozuje na
pozemních komunikacích silniční vozidlo, které není zapsáno v registru silničních vozidel
nebo v registru silničních vozidel jiného státu,
p) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. f) provozuje na
pozemních komunikacích vozidlo, které nemá identifikační údaje v souladu s údaji
uvedenými v registru silničních vozidel, nebo v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo
technickém průkazu zvláštního vozidla,
q) provozuje stanici technické kontroly v rozporu s § 57 odst. 1 bez osvědčení k provozování
stanice technické kontroly, nebo
r) provozuje stanici měření emisí v rozporu s § 66 odst. 1 bez osvědčení.
(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel stanice
technické kontroly dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 48 odst. 4 nepředá protokol o technické prohlídce,
b) v rozporu s § 48a odst. 4 nepředá správci informačního systému stanic technické kontroly
údaje podle § 48a odst. 1,
c) v rozporu s § 58 odst. 1 písm. a) nezajistí, aby technické prohlídky vozidel byly prováděny
osobami, které jsou držiteli platného profesního osvědčení kontrolního technika a nebyla jim
zakázána činnost podle § 82 odst. 3,
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d) v rozporu s § 58 odst. 1 písm. b) nezajistí, aby technické kontroly jednotlivých druhů
vozidel a výměnných nástaveb nebo malých sérií vozidel před schválením jejich technické
způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích byly prováděny osobami, které jsou
držiteli platného osvědčení k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich
technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích,
e) v rozporu s § 58 odst. 1 písm. c) neprovozuje stanici technické kontroly v souladu
s rozhodnutím o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly a s podmínkami
podle § 54,
f) v rozporu s § 58 odst. 1 písm. d) nezajistí, aby přístroje a zařízení používané k provádění
technických prohlídek vozidel byly schváleny a metrologicky navázány,
g) v rozporu s § 58 odst. 1 písm. e) nezajistí, aby technické prohlídky jednotlivých kategorií
vozidel byly prováděny v rozsahu, způsobem a v souladu s technickými podmínkami pro
hodnocení výsledku technických prohlídek a se stanoveným způsobem vyznačování
technických prohlídek,
h) v rozporu s § 58 odst. 1 písm. f) nezajistí, aby údaje o zahájení technické prohlídky a údaje
ze záznamníku závad byly neprodleně po jejich pořízení vloženy do informačního systému,
i) v rozporu s § 58 odst. 1 písm. g) nezajistí řádné zpracování záznamníku závad a protokolu o
technické prohlídce vozidla,
j) v rozporu s § 58 odst. 2 neoznámí změny údajů nebo dokladů, nebo
k) v rozporu s § 58 odst. 3 nepředloží písemnou zprávu o výsledku vnitřní kontroly.
(3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel stanice
měření emisí dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) provozuje stanici měření emisí v rozporu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí
o oprávnění k jejímu provozování podle § 65 odst. 1 písm. c), e) a f), nebo
b) v rozporu s § 67 odst. 1 písm. a) nezajistí, aby měření emisí vozidel byla prováděna
osobami, které jsou držiteli platného profesního osvědčení mechanika,
c) v rozporu s § 67 odst. 1 písm. b) nezajistí, aby technické vybavení a uspořádání druhu
stanice měření emisí, včetně manipulačních prostor, zařízení na odsávání výfukových plynů,
větrání, vytápění, bylo v souladu s osvědčením vydaným podle § 66 a prováděcím právním
předpisem,
d) v rozporu s § 67 odst. 1 písm. c) nezajistí, aby přístroje a zařízení používané k provádění
měření emisí vozidel byly schváleny a metrologicky navázány,
e) v rozporu s § 67 odst. 1 písm. d) nezajistí, aby bylo postupováno stanoveným způsobem
a ve stanoveném rozsahu při měření emisí a při vyznačování měření emisí.
(4) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, které byla přidělena zvláštní
registrační značka, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 38a odst. 5 písm. b) nezajistí, aby při zkušebním provozu nebyla ohrožena
bezpečnost silničního provozu, životní prostředí a život a zdraví člověka,
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b) v rozporu s § 38a odst. 5 písm. c) použije tabulky s přidělenými zvláštními registračními
značkami za jiným účelem, než je zkušební provoz,
c) v rozporu s § 38a odst. 5 písm. d) nevede záznam o každé provedené zkušební jízdě
silničního vozidla v knize jízd,
d) v rozporu s § 38a odst. 5 písm. g) nemá sjednáno pojištění odpovědnosti za škody
způsobené při zkušebním provozu,
e) v rozporu s § 38b odst. 4 písm. a) použije tabulky s přidělenými zvláštními registračními
značkami za jiným účelem, než je manipulační provoz,
f) v rozporu s § 38b odst. 4 písm. b) nevede záznam o každé provedené jízdě silničního
vozidla v knize jízd, nebo
g) v rozporu s § 38b odst. 4 písm. e) nemá sjednáno pojištění odpovědnosti za škody
způsobené při manipulačním provozu.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce, zástupce výrobce,
dovozce nebo distributor dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s přímo
použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování dvoukolových a tříkolých
vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem29) nebo s přímo použitelným předpisem Evropské unie
upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem30)
a) uvede v řízení o schválení typu, v řízení o odejmutí schválení typu nebo v řízení o stažení
z oběhu nepravdivé údaje, nebo zamlčí podstatné údaje nezbytné pro vydání rozhodnutí,
b) použije odpojovací zařízení,
c) dodá na trh vozidlo, systém vozidla, konstrukční část vozidla, samostatný technický celek
vozidla nebo neúplné vozidlo, jejichž technická způsobilost nebyla schválena,
d) neoprávněně opatří vozidlo štítkem nebo neoprávněně opatří konstrukční část vozidla nebo
samostatný technický celek vozidla značkou schválení typu, nebo
e) padělá nebo neoprávněně pozmění prohlášení o shodě, jímž bylo opatřeno vozidlo nebo
neúplné vozidlo, nebo značku schválení typu, jíž byla opatřena konstrukční část vozidla nebo
samostatný technický celek vozidla.
(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce nebo zástupce výrobce
dopustí správního deliktu přestupku tím, že neposkytne v rozsahu a způsobem stanoveným
přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování dvoukolových a
tříkolých vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem29) nebo přímo použitelným předpisem
Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad
trhem30)
a) pokyny nebo jiné technické údaje určené pro uživatele nebo jiné výrobce, nebo
b) údaje nezbytné pro opravu a údržbu výrobků určené pro samostatné provozovatele,
autorizované obchodní zástupce, opravny nebo jiné výrobce.
(7) Za správní delikt přestupek se uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. l) nebo odstavce 5
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písm. c),
b) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. p), odstavce 2
písm. e) nebo g) anebo odstavce 3 písm. c) nebo e),
c) 500 000, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), j), k), m), o), q) nebo
r), odstavce 2 písm. c), d), f) nebo h), odstavce 3 písm. a), b) nebo d), odstavce 5 písm. a), b),
d) nebo e) anebo odstavce 6, nebo
d) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b) až i) nebo n),
odstavce 2 písm. a), b), i), j) nebo k) anebo odstavce 4.
(8) Jestliže je správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. l) spáchán
hromadným uváděním na trh silničních vozidel, systému vozidla, konstrukční části vozidla,
samostatných technických celků vozidla nebo nedokončených vozidel, uloží se pokuta do 50
000 000 Kč.

Společná ustanovení
§ 84
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě se
přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům
a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm příslušný
orgán nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dověděl, nejpozději však do 4 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává
a) ministerstvo, jde-li o přestupky podle § 83 odst. 1 písm. h), q) a s) a správní delikty podle
§ 83a odst. 1 písm. l) a § 83a odst. 5 a 6,
b) krajský úřad, jde-li o přestupky podle § 83 odst. 1 písm. m) až p) a správní delikty podle,
§ 83a odst. 1 písm. q) a § 83a odst. 2, a
c) obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o přestupky podle § 83 odst. 1 písm. a) až
g), i) až l), r) a t) a správní delikty podle, § 83a odst. 1 písm. a) až k) a m) až p) a r) a § 83a
odst. 3 a 4.
(5) (2) Přestupky podle § 83 odst. 1 písm. b) a i) mohou projednat orgány Celní
správy České republiky v blokovém řízení příkazem na místě.
(6) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby13a) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(7) (3) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Pokuty uložené obecním
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úřadem obce s rozšířenou působností jsou příjmem obce s rozšířenou působností a pokuty
uložené krajským úřadem jsou příjmem kraje. Pokuty uložené ministerstvem a pokuty
uložené v blokovém řízení jsou příjmem státního rozpočtu.
____________________
1a)

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů.
13a)
§ 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
17)
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
18)
Čl. 12 rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční
spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti. Čl. 4 směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2011/82/EU ze dne 25. října 2011 o usnadnění přeshraniční
výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu.
29)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o
schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly.
30)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 127/2013 ze dne 5. února 2013 o
schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly.

Část sto sedmá
Zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění
zákona č. 180/2003 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 358/2015 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
§ 19
Sankce
(1) Ústřední orgán může uložit právnické nebo fyzické osobě, včetně vlastníka nebo
držitele, pokutu za porušení povinností stanovených v § 17 odst. 2 až do výše 500 000 Kč.
(2) Ústřední orgán může dále vlastníku nebo držiteli uložit pokutu
a) za porušení povinnosti stanovené v § 4 odst. 4 až do výše 3 000 000 Kč,
b) za nesplnění povinnosti uložené v rozhodnutí vydaném podle § 5 odst. 1, 2 a 3 až do výše 3
000 000 Kč.
(3) Za opakované porušení povinností podle odstavců 1 a 2 může ústřední orgán uložit
pokutu až do výše dvojnásobku horní hranice stanovených částek. Porušení povinnosti se
považuje za opakované, pokud se jej právnická nebo fyzická osoba, vlastník nebo držitel
dopustí opětovně v době do 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty
podle tohoto zákona.
(4) Při stanovení výše pokuty ústřední orgán přihlíží k závažnosti, způsobu jednání,
rozsahu a následkům protiprávního jednání.
(5) Pokutu lze uložit do 1 roku ode dne, kdy se ústřední orgán o porušení povinnosti
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dozvěděl, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.
(6) Pokuty vybírá a vymáhá ústřední orgán.
(7) Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu České republiky.
§ 19
Přestupky
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba, včetně vlastníka nebo
držitele, se dopustí přestupku tím, že poruší některou z povinností podle § 17 odst. 2.
(2) Vlastník nebo držitel se dopustí přestupku tím, že
a) poruší některou z povinností podle § 4 odst. 4, nebo
b) nesplní povinnost uloženou v rozhodnutí vydaném podle § 5 odst. 1 až 3.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, nebo
b) 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.
(4) Je-li přestupek podle odstavce 1 nebo 2 spáchán opakovaně po nabytí právní
moci rozhodnutí o přestupku, uloží se pokuta do výše dvojnásobku horní hranice sazeb
uvedených v odstavci 3. Přestupek je spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní moci
rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho spáchání
neuplynulo 12 měsíců.
(5) Přestupky podle tohoto zákona projednává a pokuty vybírá a vymáhá
ústřední orgán.

Část sto osmá
Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění zákona č. 146/2002 Sb.,
zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 378/2007
Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb. a zákona č. 423/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§8
Pokuty
(1) Orgán dozoru uloží pokutu až do výše 50 000 000 Kč tomu, kdo
a) uvede na trh výrobek, který je nebezpečný, nebo
b) nesplní povinnosti uvedené v § 4 odst. 1, 3 a 4 a v § 5 odst. 4 až 10 tohoto zákona.
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(2) Při ukládání pokuty se přihlíží k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům
protiprávního jednání.
(3) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se orgán oprávněný
k uložení pokuty o porušení povinností dozvěděl, nejpozději však do 2 let ode dne, kdy
k porušení povinnosti došlo. Pokutu nelze uložit, uplynuly-li od porušení povinnosti 3 roky.
(4) Pokuty uložené podle tohoto zákona jsou příjmem státního rozpočtu České
republiky.
§8
Přestupky
(1) Výrobce se dopustí přestupku tím, že
a) neopatří průvodní dokumentací výrobek uváděný na trh nebo jej neoznačí podle § 4
odst. 1,
b) neopatří výrobek v souladu se zvláštním právním předpisem7b) údaji potřebnými
k identifikaci výrobce a výrobku, popřípadě série výrobku podle § 4 odst. 3,
c) uvádí na trh nebezpečné výrobky,
d) neodebírá vzorky výrobků uváděných na trh a neprovádí zkoušky jejich bezpečnosti,
je-li to potřebné k zamezení existujících rizik,
e) nečiní opatření, která mu umožní být informován o bezpečnosti jím vyráběného
výrobku i po jeho dodání na trh a do oběhu.
(2) Distributor se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 5 odst. 4 distribuuje takové výrobky uvedené na trh, o nichž na základě
svých informací a odborných znalostí ví nebo může předpokládat, že neodpovídají
požadavkům na bezpečnost výrobků,
b) se neúčastní činností souvisejících se zajištěním bezpečnosti výrobků uváděných na
trh,
c) neudržuje a neposkytuje písemné informace nezbytné pro dohledání původu výrobku
a nespolupracuje při akcích prováděných výrobci, orgány dozoru a orgány, které konají
opatření v souladu s § 6.
(3) Výrobce nebo distributor se dopustí přestupku tím, že
a) neupozorní v průvodní dokumentaci na možná rizika spojená s určitým způsobem
užívání výrobku podle § 4 odst. 4,
b) neupozorní spotřebitele na skutečnost, že výrobek je nebezpečný a nestáhne
nebezpečný výrobek z trhu a z oběhu,
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c) neumožní osobě, která vlastní nebo drží nebezpečný výrobek, aby jej mohla vrátit
zpět výrobci nebo distributorovi na jejich náklady,
d) neoznámí příslušnému orgánu dozoru, že uvedl na trh nebo do oběhu nebezpečný
výrobek, ihned poté, jakmile tuto skutečnost zjistil,
e) nespolupracuje s příslušnými orgány dozoru na opatřeních směřujících k odstranění
nebo omezení rizika plynoucího z nebezpečného výrobku podle § 5 odst. 8,
f) neuvede v případě vážného rizika v oznámení podle § 5 odst. 8 alespoň údaje
umožňující přesnou identifikaci daného výrobku nebo série výrobků, úplný popis rizika,
které dané výrobky představují, veškeré dostupné informace důležité pro dohledání
výrobku a popis opatření přijatých k zabránění rizikům pro spotřebitele.
(4) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do 50 000 000 Kč.
(5) Přestupky podle tohoto zákona projednává orgán dozoru.
(6) Pokuty vybírá správní orgán, který je uložil.
(7) U přestupků podle odstavce 1 až 3 nelze upustit od uložení správního trestu.

Část sto devátá
Zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 219/2005 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 183/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.
a zákona č. 230/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 7d
Přestupky
(1) Fyzická osoba se jako vlastník nebo jako provozovatel dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 7a odst. 1 nevydá návštěvní řád nebo jej nezveřejní,
b) v případech uvedených v § 7a odst. 2 nedá podnět k přerušení nebo ukončení probíhajícího
sportovního podniku anebo bez zbytečného odkladu nepožádá o spolupráci Policii České
republiky nebo
c) poruší rozhodnutí podle § 7b o tom, že konkrétní sportovní podnik se uskuteční bez účasti
návštěvníků.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 50 000 Kč, za
přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 500 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1
písm. c) pokutu do 1 000 000 Kč.
§ 7d
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Přestupky
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo jako
provozovatel dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 7a odst. 1 nevydá návštěvní řád nebo jej nezveřejní,
b) v případech uvedených v § 7a odst. 2 nedá podnět k přerušení nebo ukončení
probíhajícího sportovního podniku anebo bez zbytečného odkladu nepožádá
o spolupráci Policii České republiky nebo
c) poruší rozhodnutí podle § 7b o tom, že konkrétní sportovní podnik se uskuteční bez
účasti návštěvníků.
(2) Sportovní organizace se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 3a odst. 2
nesplní povinnost zapsat se do rejstříku anebo nesplní povinnost zapsat bez zbytečného
odkladu do rejstříku údaje a jejich změny v rozsahu stanoveném v § 3a odst. 3.
(3) Žadatel o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c určenou na
pořízení nebo technické zhodnocení sportovního zařízení se dopustí přestupku tím, že
nesplní povinnost zapsat bez zbytečného odkladu do rejstříku údaje v rozsahu
stanoveném v § 3a odst. 4.
(4) Fyzické osobě lze za přestupek podle odstavce 1 písm. a) uložit pokutu do 50
000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 500 000 Kč a za přestupek
podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 1 000 000 Kč.
(5) Právnické nebo podnikající fyzické osobě lze za přestupek podle odstavce 1
písm. a) uložit pokutu do 100 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do
1 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 2 000 000 Kč.
(6) Sportovní organizaci lze za přestupek podle odstavce 2 uložit pokutu do
100 000 Kč.
(7) Žadateli o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c určenou na
pořízení nebo technické zhodnocení sportovního zařízení lze za přestupek podle
odstavce 3 uložit pokutu do 100 000 Kč.
§ 7e
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo jako provozovatel
dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 7a odst. 1 nevydá návštěvní řád nebo jej nezveřejní,
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b) v případech uvedených v § 7a odst. 2 nedá podnět k přerušení nebo ukončení probíhajícího
sportovního podniku anebo bez zbytečného odkladu nepožádá o spolupráci Policii České
republiky, nebo
c) poruší rozhodnutí podle § 7b o tom, že konkrétní sportovní podnik se uskuteční bez účasti
návštěvníků.
(2) Sportovní organizace se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 3a odst. 2
nesplní povinnost zapsat se do rejstříku anebo nesplní povinnost zapsat bez zbytečného
odkladu do rejstříku údaje a jejich změny v rozsahu stanoveném v § 3a odst. 3. Žadatel o
podporu ze státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c určenou na pořízení nebo technické
zhodnocení sportovního zařízení se dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost zapsat
bez zbytečného odkladu do rejstříku údaje v rozsahu stanoveném v § 3a odst. 4.
(3) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 se uloží pokuta do 100
000 Kč, za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) pokuta do 1 000 000 Kč a za správní
delikt podle odstavce 1 písm. c) pokuta do 2 000 000 Kč.
§ 7f
Společná ustanovení ke správním deliktům k přestupkům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona, s výjimkou správních deliktů
přestupků uvedených v § 7e odst. 2 § 7d odst. 2 a 3, v prvním stupni projednává obecní
úřad.
(5) (2) Správní delikty Přestupky podle § 7e odst. 2 § 7d odst. 2 a 3 v prvním stupni
projednává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; ministerstvo pokutu za správní
delikt přestupek neuloží, jsou-li pro to důvody hodné zvláštního zřetele.
(6) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby3) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(7) (3) Pokuty, s výjimkou pokut za správní delikty přestupky uvedené v § 7e odst. 2
§ 7d odst. 2 a 3, vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut, s výjimkou pokut za
správní delikty přestupky uvedené v § 7e odst. 2 § 7d odst. 2 a 3, je příjmem obce. Pokuty
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za správní delikty přestupky uvedené v § 7e odst. 2 § 7d odst. 2 a 3 vybírá a vymáhá místně
příslušný celní úřad. Příjem z pokut za správní delikty přestupky uvedené v § 7e odst. 2 § 7d
odst. 2 a 3 je příjmem státního rozpočtu.
_______________________________
3)

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

Část sto desátá
Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon
o veřejných sbírkách), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 120/2012 Sb.,
zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 340/2013 Sb., zákona č. 344/2013
Sb. a zákona č. 375/2015 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 25a
(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) koná sbírku bez oznámení podle § 4 odst. 1,
b) nesplní oznamovací povinnost podle § 5 odst. 5 nebo § 8 odst. 5,
c) zahájí propagaci nebo konání sbírky v rozporu s § 7,
d) pokračuje v provádění sbírky po dni, kterým sbírka končí podle § 8 odst. 1,
e) nesplní oznamovací povinnost podle § 8 odst. 3,
f) nepředloží sběrací listiny k ověření jejich počtu a náležitostí podle § 10 odst. 2 nebo
v rozporu s § 10 odst. 4 nezajistí, aby fyzické osoby jako přispěvatelé ve sběrací listině
vyznačily poskytnutý příspěvek a podepsaly se,
g) nesplní některou z povinností při konání sbírky s pokladničkami podle § 11 odst. 1 až 5,
h) nevyvěsí v prostoru, kde se prodávají předměty, v jejichž ceně je zahrnut příspěvek na
sbírku, oznámení s informacemi o sbírce podle § 12 odst. 1,
i) nevede evidenci o prodeji předmětů určených k prodeji podle § 12 odst. 2,
j) v rozporu s § 13 odst. 1 neuvede výši příspěvku a pořadové číslo na vstupenkách na veřejné
kulturní nebo sportovní vystoupení nebo jiné všeobecně přístupné akce pořádané za účelem
získání příspěvku nebo nevyvěsí u vchodu do prostoru, kde se vystoupení nebo akce koná,
oznámení anebo údaje obsažené v tomto oznámení neuvede na veřejných oznámeních
o konání vystoupení nebo akce,
k) nevede evidenci o vstupenkách určených k prodeji podle § 13 odst. 2,
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l) pověří prováděním sbírky fyzickou osobu v rozporu s § 14 odst. 2,
m) koná sbírku sběracími listinami nebo prodejem předmětů nebo vstupenek v rozporu s § 15,
n) poskytne nebo zveřejní údaje o osobách, které poskytly příspěvek, v rozporu s § 17,
o) pokračuje v konání sbírky po změně jejího účelu v rozporu s § 19 odst. 1, 4 nebo 5,
p) nesplní některou z povinností podle § 20 odst. 1 v případech, kdy nepokračuje v konání
sbírky po zániku jejího účelu,
q) koná sbírku přesto, že podle § 21 odst. 1 nebo 2 bylo rozhodnuto o tom, že sbírku konat
nelze, nebo o tom, že její konání je dočasně zastaveno,
r) v rozporu s § 21 odst. 4 nezveřejní rozhodnutí o tom, že sbírku nelze konat, nebo o tom, že
konání sbírky je dočasně zastaveno, anebo o způsobu zveřejnění těchto rozhodnutí
neinformuje příslušný krajský úřad,
s) využije příspěvky získané sbírkou, konanou bez oznámení, v rozporu s rozhodnutím podle
§ 22 odst. 1,
t) v rozporu s § 23 odst. 1 nezřídí pro sbírku zvláštní bankovní účet, nebo na tento účet
nepřevede hrubý výtěžek sbírky anebo neúčtuje o nákladech, výnosech, aktivech a pasivech
jednotlivých sbírek tak, aby prokázala soulad účetních záznamů s vyúčtováním sbírky,
u) v rozporu s § 23 odst. 2 použije na úhradu nákladů spojených s konáním sbírky více jak
5 % hrubého výtěžku sbírky,
v) v rozporu s § 23 odst. 4 nevyužije čistý výtěžek sbírky výhradně ke stanovenému účelu
sbírky,
w) nepředloží průběžné vyúčtování sbírky podle § 24 odst. 2,
x) nepředloží celkové vyúčtování sbírky nebo nesplní některou z povinností podle § 24
odst. 3, nebo
y) v rozporu s § 24 odst. 4 neseznámí veřejnost s konečným vyúčtováním sbírky a jejím
využitím.
(2) Za správní delikt přestupek se uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b), f) a m),
b) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. j), k), l) nebo x),
c) 300 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. c), e), g), n), p), q)
nebo r),
d) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), d), h), i), o), s), t),
u), v), w) nebo y).
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§ 25b
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty právnické osoby podle tohoto zákona projednává v prvním stupni
příslušný krajský úřad. Je-li právnickou osobou kraj nebo hlavní město Praha, správní delikty
projednává v prvním stupni ministerstvo. Přestupky podle § 25 projednává v prvním stupni
příslušný krajský úřad.
§ 25b
Přestupky podle tohoto zákona projednává příslušný krajský úřad, v případě
konání sbírky bez oznámení ten krajský úřad, který by byl příslušný podle § 4 odst. 1.
Je-li právnickou osobou kraj nebo hlavní město Praha, přestupky projednává
ministerstvo.

Část sto jedenáctá
Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona
č. 360/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb.,
zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., 57/2006 Sb., zákona
č. 70/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb.,
zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 347/2007 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 259/2008
Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009
Sb., zákona č. 183/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb.,
zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 45/2013
Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 256/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného
opatření senátu č. 340/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona
č. 139/2015 Sb., zákona č. 164/2015 Sb. a zákona č. 375/2015 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
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HLAVA XIII
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 124a
Přestupky
Přestupky fyzických osob
…
§ 124b
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) v rozporu s § 4 odst. 1 použije označení „soudní exekutor“, „exekutorský úřad“ nebo od
nich odvozené tvary slov či jiné označení způsobilé vyvolat nebezpečí záměny, přestože
nevykonává exekutorský úřad,
b) v rozporu s § 4 odst. 2 označuje svoji činnost jako „výkon rozhodnutí“, „exekuci“ nebo
„exekuční činnost“ nebo tvary slov od nich odvozenými či jiným označením způsobilým
vyvolat nebezpečí záměny, přestože neprovádí nucený výkon exekučních titulů na základě
zákona.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 200 000 Kč.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 200 000 Kč.
§ 124c
Správní delikty Komory
Přestupky Komory
(1) Komora se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) neprovádí dohled nad činností exekutora nebo nad řízením činnosti exekutorského úřadu
nebo nad dodržováním povinností stanovených exekutorovi zákonem o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu anebo dohled provádí
v rozporu s § 7 odst. 5,
b) nepředloží ministerstvu stavovské předpisy podle § 8a odst. 1,
c) nevede seznam koncipientů nebo jej vede v rozporu s § 20 odst. 1 nebo 2,
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d) nevyškrtne koncipienta ze seznamu koncipientů podle § 22 odst. 1 nebo vyškrtnutí ze
seznamu koncipientů neoznámí podle § 22 odst. 2,
e) nevede seznam kandidátů nebo jej vede v rozporu s § 24 odst. 1 nebo 3,
f) nevydá exekutorovi průkaz exekutora, razítko nebo pečetidlo,
g) neustanoví exekutorovi zástupce nebo nového zástupce podle § 16 odst. 1 a 2 nebo § 18,
h) orgán Komory provede zproštění mlčenlivosti v rozporu s § 31 odst. 2,
i) prezidium Komory zorganizuje exekutorské zkoušky v rozporu s § 115 odst. 4 nebo
nezajistí provedení exekutorské zkoušky v souladu se zkušebním řádem vydaným podle § 115
odst. 5,
j) nevede centrální evidenci exekucí nebo ji vede v rozporu s § 125,
k) poruší rozhodnutí o nucené správě Komory,
l) poruší povinnosti stanovené v § 8d odst. 3, nebo
m) nenavrhne na výzvu předsedy kárného soudu 10 exekutorů do seznamu přísedících
kárného soudu podle § 112 odst. 1 písm. e).
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene a), i), j), k) nebo l),
b) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene c), d), e), g), h) nebo m),
c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene b) nebo f).
§ 124d
Společná ustanovení o správních deliktech
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájí řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode
dne, kdy byl spáchán.
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(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni ministerstvo.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
§ 124d
Přestupky podle tohoto zákona projednává ministerstvo.

Část sto dvanáctá
Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů
(zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., zákona
č. 484/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 71/2007 Sb.,
zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 155/2009 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 360/2012
Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
HLAVA VII
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
…
§ 22a
Správní delikty Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako soutěžitel dopustí správního
deliktu přestupku tím, že
a) poruší pečeť umístěnou v průběhu šetření podle § 21f odst. 2 písm. e),
b) uzavře dohodu v rozporu s § 3 odst. 1,
c) v rozporu s § 11 odst. 1 zneužije své dominantní postavení,
d) uskutečňuje spojení v rozporu s § 18 odst. 1,
e) nesplní závazek podle § 7 odst. 2, § 11 odst. 3 nebo § 17 odst. 4 anebo nesplní opatření
podle § 18 odst. 5,
f) nesplní opatření k nápravě uložené úřadem podle § 20 odst. 4 nebo jinou povinnost
stanovenou rozhodnutím Úřadu,
g) neposkytne Úřadu úplné, správné nebo pravdivé obchodní záznamy podle § 21e odst. 1,
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h) neposkytne Úřadu nezbytnou součinnost při šetření na místě v obchodních prostorách nebo
v jiných než obchodních prostorách podle § 21f odst. 3, nebo
i) poruší povinnost strpět šetření na místě v obchodních prostorách nebo v jiných než
obchodních prostorách podle § 21f odst. 4.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), g), h) nebo i) se uloží
pokuta do 300 000 Kč nebo 1 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední
ukončené účetní období a za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), e)
nebo f) pokuta do 10 000 000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za
poslední ukončené účetní období, není-li dále stanoveno, že za správní delikt přestupek podle
odstavce 1 písm. b) se pokuta neuloží.
(3) Je-li pokuta podle odstavce 2 ukládána sdružení soutěžitelů, může být uložena až
do výše 10 % z úhrnu čistých obratů dosažených za poslední ukončené účetní období jeho
členy. Každý člen sdružení ručí za zaplacení takto uložené pokuty do výše 10 % ze svého
čistého obratu dosaženého za poslední ukončené účetní období).
(4) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b) spáchaný v souvislosti se
zadáváním veřejných zakázek může Úřad spolu s pokutou podle odstavce 2 uložit zákaz
plnění veřejných zakázek na dobu nejdéle 3 let, není-li dále stanoveno jinak.
(5) Zákazem plnění veřejných zakázek se rozumí zákaz účasti v zadávacím řízení,
zákaz podání žádosti o účast v dynamickém nákupním systému a zákaz uzavřít smlouvu
na plnění veřejných zakázek malého rozsahu. Běh doby, na kterou se zákaz plnění veřejných
zakázek ukládá, začíná dnem, kdy rozhodnutí, kterým byl uložen zákaz plnění veřejných
zakázek, nabylo právní moci.
(6) Úřad vede veřejný rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek, do kterého
se zapisují identifikační údaje právnické nebo podnikající fyzické osoby, které byl uložen
zákaz plnění veřejných zakázek, den, od kterého výkon tohoto zákazu začíná, a den,
kdy končí, identifikace rozhodnutí ukládajícího zákaz plnění veřejných zakázek. Rejstřík
se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
§ 22aa
Správní delikty Přestupky orgánů veřejné správy
(1) Orgán veřejné správy se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) poruší pečeť umístěnou v průběhu šetření podle § 21f odst. 2 písm. e),
b) v rozporu s § 19a odst. 1 naruší hospodářskou soutěž,
c) nesplní opatření k nápravě uložené rozhodnutím Úřadu podle § 20 odst. 4 nebo jinou
povinnost stanovenou rozhodnutím Úřadu,
d) neposkytne Úřadu úplné, správné nebo pravdivé obchodní záznamy podle § 21e odst. 1,
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e) neposkytne Úřadu nezbytnou součinnost při šetření na místě podle § 21f odst. 3, nebo
f) poruší povinnost strpět šetření na místě podle § 21f odst. 4.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), d), e) nebo f) se uloží
pokuta do výše 300 000 Kč a za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c)
pokuta do 10 000 000 Kč.
§ 22b
(1) Právnická osoba nebo orgán veřejné správy za správní delikt neodpovídají, jestliže
prokáží, že vynaložily veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní
povinnosti zabránily.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě nebo orgánu veřejné správy a při
ukládání a určení délky zákazu plnění veřejných zakázek se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán. Dále se přihlédne k jednání právnické osoby nebo orgánu veřejné správy v průběhu
řízení před Úřadem a jejich snaze odstranit škodlivé následky správního deliktu.
(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Úřad.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby16) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(6) Odpovědnost za správní delikt právnické osoby, která zanikla, přechází na jejího
právního nástupce. Má-li zaniklá právnická osoba více právních nástupců, odpovídá za
správní delikt každý z nich. Při výměře pokuty se přihlédne též k tomu, v jakém rozsahu
přešly na právního nástupce výnosy, užitky a jiné výhody ze spáchaného správního deliktu,
a k tomu, pokračuje-li některý z právních nástupců v činnosti, při které byl správní delikt
spáchán.
(7) Zanikla-li právnická osoba, která správní delikt spáchala, až po nabytí právní moci
rozhodnutí, jímž jí byla za tento správní delikt uložena pokuta, přechází povinnost tuto pokutu
zaplatit na právního nástupce zaniklé právnické osoby. Je-li právních nástupců více,
odpovídají za zaplacení pokuty společně a nerozdílně.
§ 22b
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Při určení výměry pokuty právnické osobě nebo orgánu veřejné správy a při
ukládání a určení délky zákazu plnění veřejných zakázek se přihlédne k závažnosti
přestupku, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem,
za nichž byl spáchán. Dále se přihlédne k jednání právnické osoby nebo orgánu veřejné
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správy v průběhu řízení před Úřadem a jejich snaze odstranit škodlivé následky
přestupku.
(2) Na odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek se použijí obdobně
ustanovení § 20 a 21 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, s výjimkou
§ 20 odst. 1 a 2, § 20 odst. 4 písm. a) a b) a § 20 odst. 5.
(3) Při výměře pokuty právnímu nástupci právnické osoby se přihlédne též k
tomu, v jakém rozsahu přešly na právního nástupce výnosy, užitky a jiné výhody ze
spáchaného přestupku, a k tomu, pokračuje-li některý z právních nástupců v činnosti,
při které byl přestupek spáchán.
(4) Přestupky podle tohoto zákona projednává Úřad.
(5) Společné řízení, ve kterém mají být projednány přestupky více podezřelých,
je zahájeno doručením oznámení o zahájení řízení prvnímu z nich.
(6) Úřad může přestupky, které mají být podle zákona projednány ve společném
řízení, projednat samostatně, jestliže při ukládání správních trestů přihlédne
k správním trestům uloženým za tyto přestupky v samostatných řízeních.
(7) Alespoň jedna oprávněná úřední osoba podílející se na řízení o přestupku
vedeném Úřadem v každém stupni musí mít vysokoškolské vzdělání nejméně v
magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice.
Ustanovení zákona upravujícího řízení o přestupcích, která se týkají požadavků na
vzdělání oprávněných úředních osob, se na řízení o přestupcích, k jejichž projednání je
příslušný Úřad podle tohoto zákona, nepoužijí.
(8) Na postup Úřadu podle tohoto zákona se ustanovení § 13 odst. 2 a 3, § 16,
§ 17, § 20 odst. 5, § 24 až 27, § 29 písm. c), § 35 písm. a) a d), § 36, § 37, § 39 písm. b),
§ 42, § 43, § 45, § 48, § 49, § 51 písm. b), § 53, § 54, § 68 písm. b) a c), § 70, § 71, § 76
odst. 1 písm. h) a k), § 76 odst. 5, § 78 odst. 2 věta třetí, § 80 odst. 2 a 3, § 81, § 82 odst. 1,
§ 85 odst. 3, § 87, § 89 až § 92, § 93 odst. 1 písm. g) a h), § 93 odst. 3, § 94, § 95 odst. 2,
§ 96 odst. 1 písm. b), § 96 odst. 2 a 3, § 98 odst. 2, § 99 odst. 2 a § 101 zákona
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich nepoužijí.
§ 22ba
Upuštění od uložení pokuty a snížení pokuty
(1) Jestliže Úřad uzná soutěžitele vinným ze správního deliktu z přestupku podle § 22
odst. 1 písm. b) nebo podle § 22a odst. 1 písm. b),
a) upustí od uložení pokuty, pokud soutěžitel
1. jako první ze všech soutěžitelů předloží Úřadu informace a podklady o utajované
horizontální dohodě, které Úřad dosud nezískal a které odůvodňují provedení cíleného šetření

573

na místě podle § 21f nebo § 21g anebo prokazují existenci takové dohody podle tohoto
zákona,
2. přizná účast na této dohodě,
3. nečiní nátlak na ostatní soutěžitele, aby se této dohody účastnili, a
4. ve správním řízení aktivně napomáhá objasnění případu, zejména poskytne Úřadu všechny
jemu dostupné podklady a informace o této dohodě, nebo
b) sníží pokutu, o jejíž výši informoval účastníky řízení ve sdělení výhrad, až o 50 %, pokud
soutěžitel předloží Úřadu informace a podklady o utajované horizontální dohodě, které mají
významnou přidanou důkazní hodnotu ve vztahu k důkazní hodnotě podkladů a informací
Úřadem dosud získaných, a splní předpoklady podle písmene a) bodů 2 až 4; přihlédne při
tom k pořadí soutěžitelů, k době, kdy Úřadu informace a podklady o utajované horizontální
dohodě předloží, a k míře, v jaké informace a podklady posilují svou povahou nebo
podrobností možnost Úřadu prokázat utajovanou horizontální dohodu.
(2) Jestliže Úřad uzná soutěžitele vinným ze správního deliktu z přestupku podle § 22
odst. 1 písm. b), c) nebo d) nebo podle § 22a odst. 1 písm. b), c) nebo d), tak sníží pokutu,
o jejíž výši informoval účastníky řízení ve sdělení výhrad, o 20 %, pokud se soutěžitel ke
spáchání správního deliktu přestupku přiznal a pokud má Úřad za to, že s ohledem na
povahu a závažnost správního deliktu přestupku je takový postih dostatečný.
(3) Upustí-li Úřad od uložení pokuty podle odstavce 1 písm. a) nebo sníží-li pokutu
podle odstavce 1 písm. b) nebo podle odstavce 2, nelze témuž soutěžiteli uložit zákaz plnění
veřejných zakázek.
(4) Upustit od uložení pokuty podle odstavce 1 písm. a) nebo snížit pokutu podle
odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 lze jen na základě žádosti podané soutěžitelem.
(5) Žádost o upuštění od uložení pokuty podle odstavce 1 písm. a) musí být podána
nejpozději do dne, kdy bylo soutěžiteli doručeno sdělení výhrad podle § 21b. Žádost o snížení
pokuty podle odstavce 1 písm. b) musí být podána nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy bylo
soutěžiteli doručeno sdělení výhrad podle § 21b. Uvedené žádosti lze vzít zpět do 15 dnů ode
dne uplynutí lhůty pro jejich podání. K žádosti, která byla vzata zpět, a k podkladům
a informacím k ní přiloženým se v řízení nepřihlíží.
(6) Žádost o snížení pokuty podle odstavce 2 musí být podána nejpozději do 15 dnů
ode dne, kdy bylo soutěžiteli doručeno sdělení výhrad podle § 21b.
(7) Žádost, která byla podána později, než je stanoveno v odstavci 5 nebo 6, Úřad
projedná jen v případech hodných zvláštního zřetele.
(8) Jestliže Úřad uzná orgán veřejné správy vinným ze správního deliktu z přestupku
podle § 22aa odst. 1 písm. b), sníží pokutu, o jejíž výši informoval účastníky řízení ve sdělení
výhrad, o 20 %, pokud se orgán veřejné správy ke spáchání správního deliktu přestupku
přiznal a pokud má Úřad za to, že s ohledem na povahu a závažnost správního deliktu
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přestupku je takový postih dostatečný. Odstavce 4, 6 a 7 se na postup orgánu veřejné správy
při podávání žádosti o snížení pokuty užijí obdobně.
§ 22c
Pořádková pokuta
(1) Za nesplnění povinnosti podle § 21e odst. 2 lze uložit pořádkovou pokutu až do
výše 100 000 Kč nebo 1 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené
účetní období.
(2) Pořádkovou pokutu lze uložit i opakovaně. Celková výše opakovaně ukládaných
pokut nesmí přesáhnout 1 000 000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za
poslední ukončené účetní období.
§ 23
Promlčecí doba, stavení a přerušení promlčecí doby
(1) Promlčecí doba podle tohoto zákona činí 10 let.
(2) Promlčecí doba za porušení pečetě umístěné podle § 21f odst. 2 písm. e),
neposkytnutí úplných, správných nebo pravdivých obchodních záznamů podle § 21e
odst. 1, neposkytnutí nezbytné součinnosti při šetření na místě v obchodních prostorách
nebo v jiných než obchodních prostorách podle § 21f odst. 3 a za porušení povinnosti
strpět šetření na místě v obchodních prostorách nebo v jiných než obchodních
prostorách podle § 21f odst. 4, činí 3 roky. Ustanovení odstavce 4 písm. d) se nepoužije.
(3) Do promlčecí doby se nezapočítává dále doba řízení vedeného v souvislosti s
řízením ve věci přestupku před soudem ve správním soudnictví.
(4) Promlčecí doba se přerušuje
a) oznámením o zahájení řízení o přestupku,
b) vydáním sdělení výhrad,
c) vydáním rozhodnutí, jímž je obviněný uznán vinným,
d) okamžikem předání věci Komisí nebo orgánem pro hospodářskou soutěž členského
státu Úřadu.
(5) Přerušením promlčecí doby počíná běžet promlčecí doba nová.
(6) Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zanikne
nejpozději uplynutím 14 let od jeho spáchání a odpovědnost za přestupky podle odstavce
2 zanikne nejpozději uplynutím 6 let od jejich spáchání. Tato doba se prodlužuje o dobu
podle odstavce 3.

575

____________________
16)

§ 420 a 421 občanského zákoníku.

Část sto třináctá
Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních
vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých
souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č.
167/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,
zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
HLAVA X
POKUTY
§ 41
(1) Ministerstvo může uložit pokutu až do výše 5 000 000 Kč tomu, kdo
a) nesplní oznamovací povinnost podle § 8,
b) využívá zdroj bez povolení ministerstva nebo jej využívá v rozporu s tímto povolením,
c) nesplní povinnost uživatele zdroje,
d) nesplní povinnost stanovenou poskytovateli zdravotních služeb poskytujícímu lázeňskou
péči uvedenou v § 27,
e) vykonává činnost zakázanou v ochranném pásmu zdroje,
f) vykonává činnost zakázanou v lázeňském místě,
g) neumožní výkon dozoru nad dodržováním opatření v ochranném pásmu zdroje nebo na
území lázeňského místa,
h) ztěžuje vyhledávání a průzkum přirozeně se vyskytující minerální vody, plynu nebo
peloidu,
i) neodstraní ve stanovené lhůtě nedostatky, k jejichž odstranění byl ministerstvem nebo
osobou pověřenou podle § 39 vyzván.
(2) Vodoprávní úřad může uložit pokutu až do výše 3 000 000 Kč tomu, kdo
a) nesplní povinnost uživatele zdroje, jehož výtěžkem je neuhličitá voda,
b) vykonává činnost zakázanou v ochranném pásmu zdroje uvedeného v písmenu a),
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c) neumožní výkon dozoru nad dodržováním opatření v ochranném pásmu zdroje uvedeného
v písmenu a),
d) neodstraní ve stanovené lhůtě nedostatky, k jejichž odstranění byl vodoprávním úřadem
podle § 39 vyzván.
(3) O odvolání proti rozhodnutí vodoprávního úřadu o uložení pokuty podle odstavce
2 rozhoduje ministerstvo.
(4) Obec může v přenesené působnosti uložit pokutu až do výše 100 000 Kč právnické
osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která úmyslně zničí, poškodí, neoprávněně
přemístí nebo odstraní značku nebo tabulku, která v terénu vyznačuje hranice ochranného
pásma zdroje nebo území lázeňského místa.
(5) Při stanovení výše pokuty přihlíží ministerstvo, vodoprávní úřad a obec
k závažnosti protiprávního jednání, míře ohrožení zdroje, prostředí přírodních léčebných
lázní, jakož i k rozsahu škodlivých následků, pokud k nim došlo.
(6) Uložená pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí
o uložení pokuty.
(7) Výnos z pokut uložených v prvním stupni orgánem obce je příjmem obce; výnos
z pokut uložených ministerstvem nebo vodoprávním úřadem je příjmem státního rozpočtu.
(8) Řízení o uložení pokuty lze zahájit jen do 1 roku ode dne, kdy se orgán oprávněný
k uložení pokuty dozvěděl o tom, že právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná
k podnikání porušila nebo nesplnila povinnost, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy
k porušení povinnosti došlo nebo kdy povinnost měla být splněna.
(9) Jestliže protiprávní jednání uvedené v odstavci 1 zakládá skutkovou podstatu
protiprávního jednání podle jiného právního předpisu6) a příslušný správní úřad podle jiného
právního předpisu řízení o uložení pokuty zahájil, ministerstvo nebo vodoprávní úřad řízení
o uložení pokuty zahájené podle tohoto zákona zastaví.
(10) Pokutu uloženou podle tohoto zákona vybírá a vymáhá orgán, který pokutu uložil.
____________________
6)

Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke
stavbě (zákon o vyvlastnění).
HLAVA X
PŘESTUPKY
§ 41
Přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje zdrojů
a lázeňských míst
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(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nedodrží omezení nebo zákaz stanovený na ochranu zdroje, přírodních léčebných
lázní nebo lázeňského místa,
b) nesplní oznamovací povinnost podle § 8,
c) vykonává činnost zakázanou v ochranném pásmu zdroje,
d) vykonává činnost zakázanou ve vnitřním území lázeňského místa,
e) úmyslně zničí, poškodí, neoprávněně přemístí nebo odstraní značku nebo tabulku
vyznačující hranice nebo oplocení ochranného pásma zdroje nebo území lázeňského
místa,
f) ztěžuje plnění úkolů dozoru nad dodržováním opatření na území lázeňského místa,
g) ztěžuje plnění úkolů při vyhledávání nebo průzkumu přirozeně se vyskytujícího
zdroje minerální vody, plynu nebo peloidu nebo dozoru nad dodržováním opatření
v ochranném pásmu zdroje nebo zdroje přírodní minerální vody, nebo
h) neodstraní ve stanovené lhůtě nedostatky, k jejichž odstranění byla vodoprávním
úřadem podle § 39 vyzvána.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní oznamovací povinnost podle § 8,
b) využívá zdroj bez povolení ministerstva nebo jej využívá v rozporu s tímto povolením,
c) nesplní povinnost uživatele zdroje,
d) nesplní povinnost stanovenou poskytovateli zdravotních služeb poskytujícímu
lázeňskou péči uvedenou v § 27,
e) vykonává činnost zakázanou v ochranném pásmu zdroje,
f) vykonává činnost zakázanou v lázeňském místě,
g) neumožní výkon dozoru nad dodržováním opatření v ochranném pásmu zdroje nebo
na území lázeňského místa,
h) ztěžuje vyhledávání nebo průzkum přirozeně se vyskytující minerální vody, plynu
nebo peloidu,
i) neodstraní ve stanovené lhůtě nedostatky, k jejichž odstranění byla ministerstvem
nebo osobou pověřenou podle § 39 vyzvána, nebo
j) zničí, poškodí, neoprávněně přemístí nebo odstraní značku nebo tabulku vyznačující
hranice nebo oplocení ochranného pásma zdroje nebo území lázeňského místa.
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(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku též tím, že
a) nesplní povinnost uživatele zdroje, jehož výtěžkem je neuhličitá voda,
b) vykonává činnost zakázanou v ochranném pásmu zdroje uvedeného v písmenu a),
c) neumožní výkon dozoru nad dodržováním opatření v ochranném pásmu zdroje
uvedeného v písmenu a), nebo
d) neodstraní ve stanovené lhůtě nedostatky, k jejichž odstranění byla podle § 39
vodoprávním úřadem vyzvána.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. j),
c) 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3,
d) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a) až i).
§ 41a
Společná ustanovení k přestupkům
(1) K řízení o přestupcích je příslušný
a) obecní úřad, jde-li o přestupky podle § 41 odst. 1 a § 41 odst. 2 písm. j),
b) ministerstvo, jde-li o přestupky podle § 41 odst. 2 písm. a) až i),
c) vodoprávní úřad, jde-li o přestupky podle § 41 odst. 3.
(2) O odvolání proti rozhodnutí vodoprávního úřadu o přestupku rozhoduje
ministerstvo.
(3) Přestupky podle § 41 odst. 1 písm. b) a h) nelze projednat příkazem na místě.
(4) Pokutu vybírá a vymáhá orgán, který pokutu uložil.

Část sto čtrnáctá
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona
č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004
Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 222/2006 Sb., zákona č. 314/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb.,
zákona č. 34/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 157/2009 Sb.,
zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009
Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 154/2010 Sb., zákona
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č. 31/2011 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 264/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb.,
zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 167/2012
Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 169/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013
Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 184/2014 Sb., zákona č. 229/2014 Sb., zákona
č. 184/2014 Sb., zákona č. 223/2015 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
§ 31p
Dohled nad činností provozovatele systému
(1) Na činnost provozovatele systému dohlíží ministerstvo.
(2) Zjistí-li ministerstvo v činnosti provozovatele systému nedostatky, může podle
závažnosti a povahy zjištěného nedostatku
a) uložit, aby provozovatel systému ve stanovené lhůtě zjednal nápravu,
b) podat podnět inspekci k zahájení řízení o uložení pokuty provozovateli systému
přestupku.
§ 38g
Dohled nad činností provozovatele systému
(1) Na činnost provozovatele systému dohlíží ministerstvo.
(2) Zjistí-li ministerstvo v činnosti provozovatele systému nedostatky, může podle
závažnosti a povahy zjištěného nedostatku
a) uložit, aby provozovatel systému ve stanovené lhůtě zjednal nápravu,
b) podat podnět inspekci k zahájení řízení o uložení pokuty provozovateli systému
přestupku.
§ 56
Souhlas, zákazy a námitky
(1) Na základě oznámení o přeshraniční přepravě odpadů ministerstvo rozhodne o
udělení souhlasu nebo o námitkách podle čl. 9, 10, 11 nebo 12 přímo použitelného předpisu
Evropských společenství o přepravě odpadů39).
(2) Jestliže byl oznamovatel, příjemce nebo dopravce pravomocně odsouzen pro
trestný čin spáchaný v souvislosti s nakládáním s odpady41), nebo jestliže mu v době 5 let před
podáním oznámení byla pravomocně uložena sankce byl pravomocně uložen správní trest
za porušení právních předpisů na úseku odpadového hospodářství, ministerstvo zakáže
oznámenou přeshraniční přepravu odpadů týkající se této osoby.
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(3) Rozklad proti rozhodnutí ministerstva, které bylo vydáno podle odstavců 1 a 2,
nemá odkladný účinek.
ČÁST DESÁTÁ
SANKCE
PŘESTUPKY
HLAVA I
POKUTY FYZICKÝM OSOBÁM OPRÁVNĚNÝM K PODNIKÁNÍ A PRÁVNICKÝM
OSOBÁM
PŘESTUPKY PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB
§ 66
(1) Pokutu do výše 300 000 Kč uloží obecní úřad fyzické osobě oprávněné
k podnikání nebo právnické osobě, která Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí přestupku tím, že využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním
odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí nebo která nemá zajištěno využití nebo
odstraňování odpadů v souladu s tímto zákonem.
(2) Pokutu do výše 1 000 000 Kč uloží inspekce nebo příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nevede v rozsahu a způsobem stanoveným v části šesté tohoto zákona evidenci odpadů
a zařízení nebo neplní ve stanoveném rozsahu ohlašovací povinnost nebo nezašle ve
stanovené lhůtě nebo ve stanoveném rozsahu příslušnému správnímu úřadu údaj týkající se
zařízení k nakládání s odpady, nebo evidenci po stanovenou dobu nearchivuje,
b) nezabezpečí odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
c) nezpracuje identifikační list nebezpečného odpadu nebo místa nakládání s nebezpečným
odpadem tímto listem nevybaví,
d) jako vlastník PCB, odpadů PCB nebo jako vlastník anebo provozovatel zařízení
obsahujícího PCB nezašle v rozporu s § 27 odst. 8 ministerstvu plán postupného odstranění
PCB, odpadů PCB a zařízení s obsahem PCB, plán dekontaminace zařízení s obsahem PCB
pro období 2009 až 2010 nebo v rozporu s § 27 odst. 9 nevypracuje seznam vlastněných,
případně provozovaných zařízení, která obsahují PCB a nepodléhají evidenci, nebo jej nezašle
do 31. prosince 2008 ministerstvu, nebo
e) neplní povinnosti stanovené v § 18 odst. 3 až 11 nebo § 37b odst. 1 písm. i).
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(3) Pokutu do výše 10 000 000 Kč uloží inspekce fyzické osobě oprávněné
k podnikání nebo právnické osobě, která Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí přestupku tím, že
a) nezařadí odpad podle Katalogu odpadů,
b) předá odpad osobě, která k převzetí předávaného odpadu není podle tohoto zákona
oprávněna,
c) převezme odpad, přestože k jeho převzetí není podle tohoto zákona oprávněna,
d) provozuje zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů bez potřebného souhlasu
příslušného správního úřadu nebo v rozporu s ním nebo provozuje zařízení k využívání nebo
odstraňování odpadů v rozporu se schváleným provozním řádem zařízení,
e) provozuje zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů bez potřebného souhlasu příslušného
správního úřadu nebo v rozporu s ním nebo provozuje zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů
v rozporu se schváleným provozním řádem zařízení,
f) nevede ve stanoveném rozsahu evidenci PCB, odpadů PCB a zařízení obsahujících PCB
a podléhajících evidenci,
g) nezajistí zpětný odběr použitých výrobků určených ke zpětnému odběru nebo nesplní jinou
povinnost související se zpětným odběrem,
h) neustanoví za podmínek stanovených tímto zákonem odpadového hospodáře,
i) vydá osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu pro odpad, za který odpovídá
jako původce nebo oprávněná osoba, nebo hodnotí nebezpečné vlastnosti, k jejichž hodnocení
nebyla pověřena, nebo
j) neprovede dekontaminaci nebo neodstraní zařízení podle § 27 odst. 1 do 31. prosince 2010,
k) neurčí si pověřeného zástupce za podmínek stanovených v § 37q,
l) provozuje zařízení na recyklaci lodí v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské
unie o recyklaci lodí66),
m) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o recyklaci lodí 66) provede
recyklaci lodi bez schváleného plánu recyklace lodi nebo v rozporu s ním.
(4) Pokutu do výše 50 000 000 Kč uloží inspekce fyzické osobě oprávněné
k podnikání nebo právnické osobě, která Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí přestupku tím, že
a) zařadí odpad uvedený v § 6 odst. 1 písm. a), b) nebo c) jako odpad ostatní nebo nakládá
s tímto odpadem jako s odpadem ostatním, aniž by měla osvědčení od pověřené osoby podle
§ 9, že odpad nemá nebezpečné vlastnosti,
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b) nakládá s odpady v zařízeních, ve kterých nakládání s odpady je zakázáno nebo není
povoleno,
c) ředí nebo mísí odpady za účelem splnění kritérií pro jejich přijetí na skládku nebo mísí
nebezpečné odpady navzájem nebo s ostatními odpady bez souhlasu příslušného správního
úřadu,
d) nakládá s nebezpečnými odpady bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu
nebo v rozporu s ním,
e) ukládá na skládku odpady, které jsou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem
zakázány ukládat na skládku, nebo při ukládání odpadů na skládku nedodržuje podmínky
stanovené prováděcím právním předpisem,
f) neplní povinnosti stanovené tímto zákonem při nakládání s vybranými výrobky nebo
odpady nebo zařízeními podle části čtvrté,
g) poruší při přeshraniční přepravě odpadů povinnost stanovenou přímo použitelným
předpisem Evropských společenství o přepravě odpadů39) nebo neplní podmínky stanovené
v rozhodnutí ministerstva vydaném podle přímo použitelného předpisu Evropských
společenství o přepravě odpadů39) nebo podle části deváté,
h) nakládá s odpady perzistentních organických znečišťujících látek v rozporu s přímo
použitelným předpisem Evropských společenství o perzistentních organických znečišťujících
látkách30a) nebo nevede evidenci o odpadech perzistentních organických znečišťujících látek
nebo neohlašuje údaje podle § 39 odst. 8,
i) zajišťuje společné plnění povinností výrobců nebo povinných osob, k němuž je potřeba
oprávnění k provozování kolektivního systému podle § 31l nebo 38c, bez tohoto oprávnění,
nebo bez oprávnění k provozování kolektivního systému nabízí třetím osobám uzavření
smluv, jejichž obsahem je činnost, k jejímuž výkonu je oprávnění třeba, nebo
j) jako provozovatel systému podle § 31l nebo 38c poruší některou povinnost, kterou
provozovateli systému ukládá tento zákon.
(5) Pokutu do výše 1 000 000 Kč uloží příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností nebo inspekce fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší jinou
povinnost stanovenou tímto zákonem nebo povinnost uloženou rozhodnutím na základě
tohoto zákona.
(6) Pokutu do výše 1 000 000 Kč uloží příslušný krajský úřad fyzické osobě oprávněné
k podnikání nebo právnické osobě, která Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí přestupku tím, že nezašle ve stanoveném rozsahu nebo lhůtě příslušnému krajskému
úřadu údaje týkající se zařízení k nakládání s odpady.
(7) Pokutu do výše 500 000 Kč uloží inspekce fyzické osobě oprávněné k podnikání
nebo právnické osobě, která Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí
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přestupku tím, že jako zpracovatel odpadních baterií nebo akumulátorů nesplní povinnost
zaslat ministerstvu zprávu o recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií
a akumulátorů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prováděcí
pravidla pro výpočet recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií
a akumulátorů63).
(8) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 7
c) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, 5 nebo 6,
d) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3,
e) 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4.
(9) Přestupky podle odstavce 1 projednává obecní úřad, přestupky podle
odstavců 2 a 5 projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností, přestupky podle
odstavce 6 projednává krajský úřad a přestupky podle odstavců 2 až 5 a 7 projednává
inspekce.
§ 67
(1) Řízení o uložení pokuty lze zahájit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy se o porušení
povinnosti příslušný správní úřad dozvěděl; pokutu však lze uložit nejdéle do 3 let ode dne,
kdy k porušení povinnosti došlo.
(2) Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti ohrožení životního
prostředí, popřípadě k míře jeho poškození.
(3) Poruší-li právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání v době 1 roku
od právní moci rozhodnutí o uložení pokuty podle tohoto zákona znovu stejnou povinnost, za
niž byla pokuta uložena, uloží správní úřad další pokutu až do výše dvojnásobku horní hranice
sazby.
(4) Do běhu lhůty podle odstavce 1 se nezapočítává doba, po kterou se pro tentýž
skutek vedlo trestní řízení podle zvláštního právního předpisu.
§ 67
Je-li přestupek podle § 66 odst. 1 až 7 spáchán opakovaně po nabytí právní moci
rozhodnutí o přestupku, uloží se pokuta do výše dvojnásobku horní hranice sazeb
uvedených v § 66 odst. 8. Přestupek je spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní
moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho
spáchání neuplynulo 12 měsíců.
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HLAVA II
PŘESTUPKY FYZICKÝCH OSOB
§ 69
(1) Obecní úřad uloží pokutu až do výše 20 000 Kč fyzické osobě, která není
podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) se zbaví autovraku nebo umístí vozidlo vyřazené z registru vozidel v rozporu s tímto
zákonem,
b) odloží elektrozařízení mimo místa k tomu určená nebo mimo místa jejich zpětného odběru.
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně založí skládku nebo
odkládá odpady mimo vyhrazená místa.
(2) (3) Inspekce uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč fyzické osobě, která není
podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) převezme odpad do svého vlastnictví,
b) přepravuje odpad v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství
o přepravě odpadů39) nebo uskuteční přeshraniční přepravu odpadů v rozporu s povolením,
c) soustřeďuje odpad nebo s ním jinak nakládá na místech nebo v objektech, které nejsou
podle tohoto zákona zařízeními určenými k nakládání s odpady nebo tato místa či objekty za
účelem soustřeďování nebo jiného nakládání s odpady pronajímá jiné osobě.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
c) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3.
(5) Přestupky podle odstavců 1 a 2 projednává obecní úřad, přestupky podle
odstavce 3 projednává inspekce.
§ 70
(1) Pokuta uložená obecním úřadem je příjmem obce, na jejímž katastrálním území
došlo k porušení povinnosti.
(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, vztahují se na přestupky a jejich projednávání
obecné právní předpisy o přestupcích. 45)
§ 72
Ministerstvo
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(1) Ministerstvo
a) je ústředním orgánem státní správy v oblasti odpadového hospodářství,
b) vykonává vrchní státní dozor v oblasti odpadového hospodářství s výjimkou ochrany
veřejného zdraví při nakládání s odpady,
c) vykonává funkci ohniskového bodu Basilejské úmluvy,
d) vykonává funkci příslušného orgánu a kontaktního subjektu pro přeshraniční přepravu
odpadů a funkci kontaktního subjektu pro odpady perzistentních organických znečišťujících
látek,
e) vydává rozhodnutí podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství o přepravě
odpadů39) a podle části deváté,
f) pověřuje právnické osoby nebo fyzické osoby k hodnocení nebezpečných vlastností
odpadů, prodlužuje platnost tohoto pověření a odnímá toto pověření podle § 7 a 8,
g) schvaluje náplň školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
h) zařazuje odpad v případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů
podle § 5 odst. 2,
i) shromažďuje a zpracovává
1. údaje zaslané podle § 39,
2. údaje o provedených hodnoceních nebezpečných vlastností odpadů,
3. údaje o přepravě nebezpečného odpadu,
4. údaje o přeshraniční přepravě odpadů,
5. návrhy na zápis do Seznamu výrobců podle § 31e a návrhy na zápis do Seznamu povinných
osob podle § 38b,
6. žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému podle § 31m a 38d,
7. údaje o převzatých autovracích a způsobech jejich zpracování,
8. vydaná potvrzení o převzetí autovraku,
9. návrhy na zápis do Seznamu podle § 37i,
10. údaje o povinných osobách podle § 31e, 37i, § 37a odst. 5, § 38 a 38b,
11. údaje o plnění povinností podle § 31f, § 37h odst. 2 a § 38 odst. 10 a údaje o recyklačních
účinnostech procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů,
12. údaje o místech zpětného odběru podle § 37s odst. 2,
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j) zveřejňuje
1. souhrnné informace o produkci odpadů a způsobech nakládání s nimi,
2. seznam vydaných souhlasů k provozování zařízení podle § 14 odst. 1 a vyjádření podle §
79 odst. 4 písm. e),
3. aktuální informace o provozu zařízení podle § 14 odst. 1 a § 14 odst. 2, malých zařízení
podle § 33b odst. 1,
4. seznam osob pověřených ministerstvem k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
5. informace o provedených hodnoceních nebezpečných vlastností odpadů,
6. Seznam výrobců podle § 31e,
7. seznam kolektivních systémů podle § 31m a 38d,
8. informace o vydaných potvrzeních o převzetí autovraku,
9. Seznam podle § 37i,
10. Registr podle § 37s,
11. Seznam povinných osob podle § 38b,
12. seznam dopravců odpadů,
k) spolupracuje s Ministerstvem obrany při zajišťování evidence odpadů, zařízení k nakládání
s odpady, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů a sběrových míst odpadů, skladů
odpadů a PCB, odpadů PCB a zařízeních obsahujících PCB a podléhajících evidenci
vznikajících v rámci činnosti Ministerstva obrany,
l) zpracovává plán odpadového hospodářství České republiky v rozsahu stanoveném tímto
zákonem a při splnění podmínek stanovených tímto zákonem zpracovává jeho změny,
m) předkládá vládě ke schválení návrh závazné části plánu odpadového hospodářství České
republiky a návrh jeho změn,
n) poskytuje příslušným složkám Evropské komise a orgánům mezinárodních úmluv a
protokolů v oblasti odpadového hospodářství, k nimž Česká republika přistoupila, v
požadovaném rozsahu a formátu a v požadovaných intervalech informace o stavu odpadového
hospodářství v České republice,
o) jmenuje zástupce České republiky do výborů, komisí, odborných a pracovních skupin a
dalších grémií založených na základě ustanovení právních předpisů Evropských společenství
v oblasti odpadového hospodářství nebo v rámci mezinárodních úmluv v této oblasti, k nimž
Česká republika přistoupila,
p) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí inspekce a krajského úřadu,
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q) vykonává funkci příslušného orgánu pro zasílání zpráv o recyklační účinnosti procesů
recyklace odpadních baterií a akumulátorů podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie63),
r) vede Seznam podle dílu 8 části čtvrté,
s) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje,
t) vede Seznam výrobců podle § 31e,
u) vydává oprávnění k provozování kolektivního systému a rozhoduje o prodloužení platnosti
nebo změně oprávnění k provozování kolektivního systému podle § 31m a 38d, rozhoduje o
zrušení oprávnění k provozování kolektivního systému podle § 31r a 38h,
v) dohlíží na činnost provozovatele systému, ukládá opatření k nápravě a podává podněty
inspekci k zahájení řízení o uložení pokuty provozovateli systému přestupku podle § 31p a
38g,
w) rozhodne, zda určitý typ baterie nebo akumulátoru náleží do skupiny přenosných baterií
nebo akumulátorů, průmyslových baterií nebo akumulátorů nebo automobilových baterií nebo
akumulátorů,
x) vede evidenci smluv podle § 37 odst. 7 písm. c),
y) spravuje Registr podle § 37s,
z) vede Seznam povinných osob podle § 38b a zpřístupňuje jej na portálu veřejné správy.
(2) Vrchním státním dozorem v oblasti odpadového hospodářství je dozor nad tím, jak
správní úřady, které vykonávají státní správu v oblasti odpadového hospodářství, dodržují
právní předpisy v této oblasti, a dále dozor nad dodržováním ustanovení právních předpisů a
rozhodnutí příslušných správních úřadů v oblasti nakládání s odpady.
(3) Ministerstvo
a) posuzuje návrhy plánů odpadového hospodářství krajů a návrhy jejich změn z hlediska
jejich souladu s Plánem odpadového hospodářství České republiky a jeho změnami,
b) vykonává funkci příslušného orgánu pro zařízení na recyklaci lodí,
c) schvaluje plány kontrol přepravy odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie68).
§ 73a
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Kontrolu dodržování povinností při používání upravených kalů na zemědělské půdě
vykonává a sankce správní tresty za porušení těchto povinností ukládá podle zákona č.
156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a
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substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění
zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb., Ústřední kontrolní
a zkušební ústav zemědělský.
§ 76
Inspekce
(1) Inspekce
a) kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a
obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných
správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství a zda pověřené osoby dodržují stanovený
způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
b) minimálně jednou ročně kontroluje, jak původce odpadů z výroby oxidu titaničitého
dodržuje ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů v
oblasti odpadového hospodářství,
c) ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za
porušení stanovených povinností podle § 66 odst. 2 až 5 projednává přestupky podle § 66
odst. 2 až 5 a 7; současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným
rozhodnutím,
d) může pozastavit platnost osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu vydaného
pověřenou osobou nebo ho odejmout podle § 9 odst. 3 a 4,
e) dává ministerstvu podněty k uplatnění vrchního státního dozoru,
f) dává podněty krajskému úřadu k zákazu provozu zařízení k odstraňování odpadů,
nesplňuje-li provozovatel tohoto zařízení právní předpisy týkající se odpadového hospodářství
a mohlo-li by v důsledku toho dojít k závažné ekologické újmě,
g) zpracovává plány kontrol přepravy odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie68),
h) kontroluje, zda je s odpady perzistentních organických znečišťujících látek nakládáno v
souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství o perzistentních
organických znečišťujících látkách30a) a zákonem,
i) může podat Ministerstvu vnitra písemnou nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup
žádost o poskytnutí údajů z evidence občanských průkazů a evidence obyvatel vedených
podle zvláštních právních předpisů45a) v rozsahu nezbytně nutném pro ověření údajů v
evidenci osob vedené podle § 18 odst. 3 provozovatelem zařízení ke sběru nebo výkupu
odpadů; Ministerstvo vnitra poskytne údaje vždy způsobem umožňujícím dálkový přístup,
požádá-li o to inspekce.
i) může zakázat do zjednání nápravy uvádět na trh nebo do oběhu baterie nebo akumulátory,
které nesplňují požadavky stanovené v části čtvrté hlavy II, dílu 3 nebo pozastavit uvádění
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takových baterií nebo akumulátorů na trh nebo do oběhu; hrozí-li poškození lidského zdraví
nebo životního prostředí nebo již k němu došlo, může současně nařídit výrobci baterií nebo
akumulátorů, které nesplňují požadavky stanovené v části čtvrté hlavy II, dílu 3, aby zajistil
stažení takovýchto baterií nebo akumulátorů z trhu,
j) provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství39a) v souladu s přímo
použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím prováděcí pravidla pro
podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém39b), s výjimkou těchto
kontrol podmíněnosti v oblasti povrchových nebo podzemních vod,
k) může podat Ministerstvu vnitra v listinné podobě nebo způsobem umožňujícím dálkový
přístup žádost o poskytnutí údajů z evidence občanských průkazů a evidence obyvatel
vedených podle zvláštních právních předpisů45a) v rozsahu nezbytně nutném pro ověření údajů
v evidenci osob vedené podle § 18 odst. 3 provozovatelem zařízení ke sběru nebo výkupu
odpadů; Ministerstvo vnitra poskytne údaje vždy způsobem umožňujícím dálkový přístup,
požádá-li o to inspekce,
l) může původci odpadu nebo oprávněné osobě uložit rozhodnutím podle § 6 odst. 2
povinnost požádat o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu,
m) kontroluje, zda jsou zařízení na recyklaci lodí provozována v souladu s přímo použitelným
předpisem Evropské unie o recyklaci lodí66) a zákonem.
(2) V rámci přeshraniční přepravy odpadů je inspekce oprávněna provádět kontroly na
místě vzniku odpadu, u oznamovatele a příjemce a na hraničních přechodech. Je oprávněna
též provádět kontrolu dokladů podle právních předpisů Evropských společenství upravujících
dozor nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a jejich
kontrolu39) a podle tohoto zákona, fyzickou kontrolu odpadů a odebírat a analyzovat vzorky.
(3) Inspekce spolupracuje s obecními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví, celními
úřady, Hasičským záchranným sborem, Policií České republiky a orgány Finanční správy
České republiky, popřípadě dalšími správními úřady, kraji a obcemi a poskytuje jim odbornou
pomoc.
§ 78
Kraje
(1) Kraj
a) zpracovává plán odpadového hospodářství kraje pro jím spravované území v rozsahu
stanoveném tímto zákonem; provádí změny tohoto plánu,
b) zasílá kopii schváleného plánu odpadového hospodářství kraje ministerstvu,
c) vyhlašuje obecně závaznou vyhláškou kraje závaznou část plánu odpadového hospodářství
kraje a její změny,
d) sděluje své připomínky k návrhu plánu odpadového hospodářství České republiky,
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(2) Krajský úřad
a) uděluje souhlas k provozování zařízení a k plánu úprav skládky; udělení souhlasu může
vázat na podmínky,
b) kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a
obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných
správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství, zda pověřené osoby dodržují stanovený
způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a ukládá právnickým osobám a fyzickým
osobám oprávněným k podnikání pokuty projednává přestupky podle § 66 odst. 6,
c) uděluje souhlas k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady; udělení
souhlasu může vázat na podmínky,
d) ukládá rozhodnutím původci odpadů povinnost zaplatit poplatek za uložení odpadů na
skládku, pokud původce tento poplatek ve stanovené výši nezaplatil,
e) uděluje souhlas s uzavřením skládky, stanovuje dobu trvání a podmínky péče o skládku po
uzavření jejího provozu, rekultivaci a asanaci podle § 52,
f) zpracovává a průběžně vede evidenci jím vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí podle
tohoto zákona,
g) zasílá ministerstvu informace podle § 39 odst. 10,
h) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou
působností,
i) rozhoduje v pochybnostech, zda se movitá věc považuje za odpad, a to na žádost vlastníka
této movité věci nebo z moci úřední,
j) uděluje souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem podle § 16 odst. 3 v množství větším
než sto tun nebezpečného odpadu za rok; udělení souhlasu může vázat na podmínky,
k) uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů podle § 16
odst. 2 původci, který nakládá s odpady v množství větším než 100 tun nebezpečného odpadu
za rok. Udělení souhlasu může vázat na podmínky,
l) uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů podle § 18
odst. 2. Udělení souhlasu může vázat na podmínky,
m) uděluje souhlas k čerpání prostředků ze zvláštního vázaného účtu podle § 48a písm. b) a
souhlas s jeho zrušením,
n) uděluje souhlas k dispozici se zvláštním vázaným účtem a k čerpání z prostředků finanční
rezervy podle § 50 odst. 2 a § 51 odst. 1, 2 a 3, udělení souhlasu může vázat na podmínky,
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o) může zakázat provoz zařízení k odstraňování odpadů, nesplňuje-li provozovatel tohoto
zařízení podmínky stanovené zvláštními právními předpisy pro nakládání s odpady a mohlo-li
by v důsledku toho dojít k závažné ekologické újmě,
p) může omezit nebo zakázat provoz zařízení k nakládání s odpady z výroby oxidu
titaničitého, pokud monitorování složek životního prostředí prokáže akutní toxicitu
přesahující mezní hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem nebo jiné, stejně
závažné zhoršení stavu životního prostředí,
q) může pozastavit platnost osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů vydaného
pověřenou osobou nebo ho odejmout podle § 9 odst. 3 a 4,
r) vede, pravidelně aktualizuje a zveřejňuje seznam osob oprávněných ke zpracování
autovraků a doplňuje informační systém sledování toků vybraných autovraků způsobem
stanoveným prováděcím právním předpisem,
s) sděluje své připomínky k návrhu plánu odpadového hospodářství obce,
t) kontroluje u provozovatele skládky placení poplatků za ukládání odpadů na skládky,
u) ukládá rozhodnutím provozovateli skládky povinnost zaplatit vybraný poplatek za uložení
odpadů na skládku, pokud tento poplatek neodvedl ve stanovené lhůtě příjemci,
v) uplatňuje stanovisko k zásadám územního rozvoje,
w) rozhoduje podle čl. 7 odst. 4 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropských
společenství o perzistentních organických znečišťujících látkách30a); v rozhodnutí může
stanovit podmínky; o vydaných rozhodnutích informuje ministerstvo každoročně do 30.
dubna následujícího roku,
x) přiděluje identifikační čísla zařízením podle § 14 odst. 1 a 2 a malým zařízením podle §
33b odst. 1,
y) schvaluje plán recyklace lodi podle čl. 7 přímo použitelného předpisu Evropské unie o
recyklaci lodí66).
(3) Při posuzování žádostí o udělení souhlasů podle odstavce 2 hodnotí krajský úřad
zejména jejich soulad s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních
předpisů a soulad se závaznými částmi řešení plánu odpadového hospodářství kraje a plánu
odpadového hospodářství České republiky.
(4) Krajský úřad zruší nebo změní rozhodnutí o udělení souhlasu, který spadá do jeho
kompetence podle tohoto zákona, v případě, že
a) dojde ke změně podmínek rozhodných pro vydání rozhodnutí o udělení souhlasu,
b) provozovatel zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů není schopen
zajistit podmínky ochrany životního prostředí stanovené v právních předpisech nebo poruší
zákaz výkupu odpadů stanovených prováděcím právním předpisem od fyzických osob nebo
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provozovatel skládky nemá vytvořenou finanční rezervu podle § 49 až 51 a v určené lhůtě
nedojde ke zjednání nápravy, nebo
c) právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, které byl udělen souhlas,
opakovaně porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem nebo opakovaně neplní podmínky,
na které je souhlas vázán nebo poruší povinnosti podle § 37 odst. 7 písm. c).
(5) Krajský úřad může zrušit rozhodnutí o udělení souhlasu, který spadá do jeho
kompetence podle tohoto zákona, nebude-li nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení činnosti
odpadového hospodáře ustanoven nový odpadový hospodář nebo nebude-li ustanovený
odpadový hospodář splňovat podmínky odborné způsobilosti.
(6) Pokud tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem není stanoveno jinak, je
k rozhodování podle odstavce 2 místně příslušný krajský úřad, v jehož obvodu je
provozováno zařízení nebo činnost, nebo se nachází věc, které se rozhodnutí týká.
(7) Činnosti uvedené v odstavcích 2 až 5 mohou zaměstnanci příslušného krajského
úřadu vykonávat po prokázání zvláštní odborné způsobilosti.48)
§ 79
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
a) podává návrh ministerstvu na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů podle § 5 odst. 2,
b) uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 3, nejde-li o případ
podle § 78 odst. 2 písm. j); udělení souhlasu může vázat na podmínky,
c) uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů podle § 16
odst. 2, nejde-li o případ podle § 78 odst. 2 písm. k), udělení souhlasu může vázat na
podmínky,
d) vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, autovraků a způsobů jejich
zpracování, typu, množství a způsobu zpracování, využití nebo odstranění elekroodpadu, jím
vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí podle tohoto zákona a na požádání podává informace
žadatelům o sídle zařízení vhodných k odstranění nebo využití jimi vyprodukovaného odpadu,
e) zasílá ministerstvu informace podle § 39 odst. 10,
f) kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a
obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných
správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství a zda pověřené osoby dodržují stanovený
způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
g) hrozí-li poškození lidského zdraví nebo životního prostředí nebo již k němu došlo, může
zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné osoby,
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h) ukládá provozovateli zařízení k odstraňování odpadů v mimořádných případech, je-li to
nezbytné z hlediska ochrany životního prostředí a pokud je to pro provozovatele technicky
možné, povinnost odstranit odpad. Náklady vzniklé tímto rozhodnutím hradí obecní úřad obce
s rozšířenou působností, který rozhodnutí vydal; náhradu nákladů takto vynaložených je
povinna obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností uhradit osoba, která je za tento odpad
odpovědná podle tohoto zákona,
i) ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za
porušení stanovených povinností projednává přestupky podle § 66 odst. 2 a 5; současně
může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím,
j) může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud původce nemá
zajištěno využití nebo odstranění odpadů a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování
této činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí,
k) uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům,
l) zajišťuje bezpečné uskladnění odpadu podle § 58 odst. 3.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zruší rozhodnutí o udělení souhlasu,
který spadá do jeho kompetence podle odstavce 1 písm. b), v případě, že osoba, které byl
souhlas udělen, opakovaně porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem nebo opakovaně
neplní podmínky, na které je souhlas vázán.
(3) Pokud tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem není stanoveno jinak, je
k rozhodování podle odstavce 1 místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v
jehož obvodu je provozována činnost nebo se nachází věc, které se rozhodnutí týká.
(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností dává vyjádření zejména
a) ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů,
b) v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady,
c) k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s
odpady,
d) k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého,
e) ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky
rozložitelných odpadů.
(5) Vyjádření podle odstavce 4 obsahuje posouzení žádosti z hlediska jejího souladu s
povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů. Vyjádření
nenahrazuje souhlasy vydávané podle tohoto zákona.
(6) Vyjádření podle odstavce 4 písm. a) až d) vydává obecní úřad obce s rozšířenou
působností, v jehož územním obvodu se nachází zařízení určené k nakládání s odpady.
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(7) Činnosti uvedené v odstavcích 1 až 4 mohou zaměstnanci obecního úřadu obce s
rozšířenou působností vykonávat po prokázání zvláštní odborné způsobilosti.
§ 80
Obecní úřad a újezdní úřad
(1) Obecní úřad a újezdní úřad
a) kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému
zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s
obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto
zákonem,
b) ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za
porušení povinnosti projednává přestupek právnické nebo podnikající fyzické osoby
podle § 66 odst. 1; současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy
samostatným rozhodnutím,
c) ukládá fyzickým osobám pokuty za přestupek uvedený v projednává přestupek fyzické
osoby podle § 69; současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným
rozhodnutím,
d) kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno
využití nebo odstranění odpadu v souladu s tímto zákonem,
e) kontroluje u provozovatele skládky placení poplatků za ukládání odpadů na skládky.
(2) Veřejnou správu v rozsahu § 78 odst. 2 písm. a) až f), § 78 odst. 3, 4, 5 a 6, § 79
odst. 1 písm. a) až e), g) až i), k) až n), § 79 odst. 2 až 7 a § 80 odst. 1 pro potřeby zajišťování
obrany státu a výcviku ozbrojených sil na území vojenského újezdu49) vykonává újezdní úřad.
Ustanovení § 17 a 17a se na újezdní úřad a obyvatele újezdu nevztahují.
_______________________
30a)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o
perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS, ve znění
nařízení Komise (EU) č. 757/2010 a nařízení Komise (EU) č. 756/2010.
39)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006
o přepravě odpadů.
39a)
§ 4c zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 291/2009 Sb.
39b)
Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a
kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví
společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým
se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném
45)
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
45a)
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
48)
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
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48c)

Například zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 216/2002 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších
předpisů.
49)
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002
Sb.
63)
Nařízení Komise (EU) č. 493/2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro výpočet
recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů podle směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES.
66)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 ze dne 20. listopadu 2013
o recyklaci lodí a o změně nařízení (ES) č. 1013/2006 a směrnice 2009/16/ES.
68)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o
přepravě odpadů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 660/2014 ze dne
15. května 2014.
Část sto patnáctá
Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 341/2004 Sb., zákona
č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb.,
zákona č. 348/2005 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 296/2007
Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 196/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb.,
zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 302/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011
Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 406/2012 Sb., zákona
č. 496/2012 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb.,
zákona č. 79/2015 Sb., zákona č. 139/2016 Sb., zákona č. 180/2016 Sb. a zákona č. …/2016
Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§5
Působnost Rady
Rada
a) dohlíží na dodržování právních předpisů v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a
podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení licence či v rozhodnutí o registraci,
b) uděluje, mění a odnímá licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání,
c) vydává, mění a zrušuje rozhodnutí o registraci k provozování převzatého vysílání,
d) vede evidenci provozovatelů vysílání a provozovatelů převzatého vysílání,
e) pravidelně uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup přehled žádostí o licenci a
registraci a přehled udělených licencí a jejich změn, registrací a jejich změn,
f) ukládá sankce správní tresty podle tohoto zákona,
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g) monitoruje obsah rozhlasového a televizního vysílání,
h) uděluje souhlas Českému telekomunikačnímu úřadu k vydávání individuálního oprávnění k
využívání rádiových kmitočtů pro jiné radiokomunikační služby v části rádiového spektra
vyhrazené výhradně pro rozhlasové a televizní vysílání,
i) vyžaduje od Českého telekomunikačního úřadu stanovisko obsahující zkoordinované
kmitočty pro analogové rozhlasové a televizní vysílání, včetně jejich technických parametrů;
v žádosti o stanovisko Rada označí území, které má být vysíláním pokryto a požadované
umístění vysílače,
j) vyžaduje pro účely řízení o udělení licence k provozování rozhlasového a televizního
vysílání nebo pro účely změny licenčních podmínek od Českého telekomunikačního úřadu
stanovisko1a); v žádosti o stanovisko Rada označí území, které má být vysíláním pokryto,
k) stanoví územní rozsah vysílání pro provozovatele vysílání podle § 3 odst. 1 písm. b) ve
shodě se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu,
l) spolupracuje s Českým telekomunikačním úřadem v rozsahu podle zvláštních právních
předpisů 1a), 3), 4),
m) podílí se svými stanovisky a návrhy na vytváření zásad státní politiky České republiky ve
vztahu k vysílání a koncepci jeho rozvoje a ve vztahu ke zvyšování úrovně mediální
gramotnosti,
n) stanoví programy a služby přímo související s těmito programy, které mají být povinně
šířeny ve veřejném zájmu prostřednictvím sítí elektronických komunikací pro rozhlasové a
televizní vysílání, přezkoumává trvání potřeby jejich povinného šíření a předkládá Českému
telekomunikačnímu úřadu závazná stanoviska pro účely uložení nebo zrušení jejich
povinného šíření podle zvláštního právního předpisu4f),
o) vydává statut a jednací řád Rady a organizační řád Úřadu Rady,
p) předkládá návrh svého rozpočtu a závěrečného účtu Ministerstvu financí a příslušnému
orgánu Poslanecké sněmovny,
r) zveřejňuje usnesení Rady, výroční zprávu Rady, zápisy z jednání Rady, nebrání-li tomu
zvláštní právní předpisy, a případně další informace způsobem umožňujícím dálkový přístup,
s) zveřejňuje rozhodnutí soudu o opravném prostředku a žalobě proti rozhodnutí Rady. Tím
nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů,5)
t) provádí v případě přeshraniční spolupráce dozor a postupuje přitom podle příslušného
předpisu Evropských společenství5a) v rozsahu věcné působnosti zvláštních právních předpisů,
kterými jsou promítnuty směrnice uvedené v bodě 4 přílohy k tomuto nařízení,
u) spolupracuje s orgány Evropské unie a s regulačními orgány členských států Evropské unie
s obdobnou věcnou působností zejména při předávání a získávání údajů a informací
stanovených zákonem, rozhodnutími vydanými na základě zákona nebo právními akty
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Evropské unie a plní další úkoly, které pro oblasti regulace televizního vysílání vyplývají z
členství České republiky v Evropské unii,
v) zabezpečuje provádění závazků vyplývajících z Evropské úmluvy o přeshraniční televizi 4b)
a zastupuje Českou republiku ve Stálém výboru zřízeném podle čl. 20 Evropské úmluvy o
přeshraniční televizi,
w) spolupracuje v oblasti regulace televizního vysílání s příslušnými orgány států, které
nejsou členskými státy Evropské unie nebo smluvními stranami Evropské úmluvy o
přeshraniční televizi,
x) spolupracuje v rozsahu své působnosti s právnickými osobami založenými v souladu s
právním řádem České republiky, jejichž předmět činnosti zahrnuje samoregulaci v některé z
oblastí upravených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem1e) a na této
samoregulaci se aktivně podílejí provozovatelé vysílání, provozovatelé převzatého vysílání
nebo poskytovatelé audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (dále jen „samoregulační
orgány“), je-li spolupráce samoregulačním orgánem písemně vyžádána, a to zejména při
vytváření účinných samoregulačních systémů a při zavádění opatření na podporu mediální
gramotnosti; seznam spolupracujících samoregulačních orgánů (dále jen „seznam
samoregulačních orgánů“) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup,
y) vydává prováděcí právní předpisy v oblasti provozovaní rozhlasového a televizního
vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání v rozsahu zmocnění podle tohoto
zákona,
z) vydává stanoviska, která vyjadřují právní názor Rady ve věcech náležejících do její
působnosti podle zákona,
za) plní další úkoly stanovené tímto zákonem nebo jiným právním předpisem1e), 3), 4).
§6
Povinnosti Rady
(1) Rada je povinna předkládat Poslanecké sněmovně každoročně výroční zprávu o
své činnosti a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (dále jen "výroční zpráva"), která obsahuje
zejména
a) aktuální seznam provozovatelů vysílání, provozovatelů převzatého vysílání a poskytovatelů
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání,
b) informaci o situaci v rozhlasovém a televizním vysílání, v převzatém rozhlasovém a
televizním vysílání a v poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání včetně
informace o postupu při přechodu na digitální vysílání,
c) informaci o dodržování právních předpisů v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a
poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a o uložených sankcích
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správních trestech,
d) informaci o výsledcích kontrol dodržování povinností stanovených zákonem
provozovatelům vysílání, provozovatelům převzatého vysílání a poskytovatelům
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a o dodržování podmínek stanovených
provozovatelům vysílání a provozovatelům převzatého vysílání,
e) informaci o udělených licencích a kritériích, na základě kterých byly licence uděleny
žadatelům o licenci a zamítnuty žádosti všech ostatních účastníků řízení,
f) informaci o změnách licenčních podmínek provozovatelů vysílání s licencí,
g) informaci o podpoře evropské tvorby a evropské nezávislé tvorby, o plnění podílu evropské
tvorby (§ 42) a nezávislé tvorby (§ 43) a o důvodech případného nedosahování stanovených
podílů v televizním vysílání, včetně informace o podpoře tvorby evropských děl při
poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání,
h) informaci o stavu a úrovni samoregulace v oblastech rozhlasového a televizního vysílání,
převzatého vysílání a poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a o
výsledcích spolupráce se samoregulačními orgány,
i) informaci o úrovni mediální gramotnosti ve vztahu k novým komunikačním technologiím a
o opatřeních přijímaných na podporu mediální gramotnosti ze strany provozovatelů
rozhlasového a televizního vysílání, provozovatelů převzatého vysílání, poskytovatelů
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a samoregulačních orgánů.
(2) Výroční zprávu je Rada povinna předložit Poslanecké sněmovně ke schválení a
současně předsedovi vlády ke stanovisku nejpozději do 30. dubna každého kalendářního roku.
Současně je povinna ji zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Výroční zpráva je
veřejná ode dne jejího schválení Radou, jenž na ní musí být vyznačen. Poslanecká sněmovna
je oprávněna vyžadovat od Rady vysvětlení a dodatečné informace k výroční zprávě. Rada je
povinna poskytnout vysvětlení a dodatečné informace v přiměřené lhůtě, kterou stanoví
Poslanecká sněmovna.
(3) Poslanecká sněmovna může předsedovi vlády navrhnout odvolání Rady, neplní-li
Rada opakovaně závažným způsobem povinnosti uvedené v § 5 a v odstavcích 1 a 2 nebo
pokud opětovně neschválí pro závažné nedostatky výroční zprávu.
(4) Vláda a orgány státní správy spolupracují s Radou ve věcech vysílání a jsou
zejména povinny, jde-li o věci vysílání, vyžádat si vždy stanovisko Rady a v mezích své
působnosti poskytnout Radě potřebnou součinnost.
(5) Ministerstvo kultury (dále jen „ministerstvo“) si může vyžádat od Rady údaje
potřebné pro účely plnění závazků, které pro Českou republiku vyplývají z mezinárodních
smluv4b), popřípadě z jejího členství v mezinárodních organizacích. Rada je povinna tyto
údaje ministerstvu poskytnout.
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§ 12
Licence
(1) Licenci uděluje Rada v řízení o udělení licence (dále jen "licenční řízení"). Licence
opravňuje provozovatele vysílání k rozhlasovému a televiznímu vysílání v rozsahu a za
podmínek stanovených tímto zákonem a jinými právními předpisy. Licence vstupuje v
platnost dnem, kdy rozhodnutí Rady nabylo právní moci s výjimkou případu podle § 18 odst.
2.
(2) Samostatnou licenci k poskytování služeb přímo souvisejících s programem nelze
udělit.
(3) Rada je oprávněna vydat licenci k vysílání šířenému prostřednictvím
a) vysílačů,
b) družic a kabelových systémů,
c) přenosových systémů neuvedených v písmenech a) a b) (dále jen „zvláštní přenosový
systém“).
(4) Na udělení licence není právní nárok, pokud není dále stanoveno jinak.
(5) Licence se uděluje na dobu určitou, a to nejdéle na dobu
a) 8 let k rozhlasovému vysílání,
b) 12 let k televiznímu vysílání.
(6) Provozovatel rozhlasového vysílání s licencí je povinen zahájit vysílání nejdéle do
180 dnů a provozovatel televizního vysílání s licencí do 360 dnů od nabytí právní moci
rozhodnutí o udělení licence, nestanoví-li zákon jinak.
(7) Licence je nepřevoditelná na jinou osobu.
(8) Na žádost provozovatele vysílání s licencí Rada dobu platnosti licence prodlouží.
Dobu platnosti licence lze prodloužit jedenkrát, a to u rozhlasového vysílání o dobu 8 let a u
televizního vysílání o dobu 12 let. Na žádost provozovatele vysílání s licencí může Rada
prodloužit dobu platnosti licence i o kratší dobu.
(9) V žádosti o prodloužení licence může provozovatel vysílání s licencí zároveň
požádat o souhlas se změnou právní formy společnosti; Rada žádosti vyhoví, půjde-li o
změnu na akciovou společnost s akciemi znějícími na jméno.
(10) Provozovatel vysílání s licencí může písemně požádat Radu o prodloužení doby
platnosti licence, na základě které vysílá. Tato žádost musí být Radě doručena
a) u celoplošného rozhlasového vysílání v období od počátku 36. do konce 30. měsíce před
pozbytím platnosti stávající licence,
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b) u celoplošného televizního vysílání v období od počátku 48. do konce 42. měsíce před
pozbytím platnosti stávající licence,
c) u místního rozhlasového nebo televizního vysílání v období od počátku 36. do konce 30.
měsíce před pozbytím platnosti stávající licence.
(11) Rada platnost licence neprodlouží v případě, že žadatel nesplňuje podmínky podle
§ 13 odst. 3 nebo došlo-li ke změně plánu využití kmitočtového spektra určeného pro
rozhlasové či televizní vysílání z důvodu plnění mezinárodní smlouvy týkající se koordinace
kmitočtů a tato změna by podstatným způsobem znemožnila vysílání provozovatele vysílání s
licencí; pokud změna plánu využití kmitočtového spektra není podstatná, Rada platnost
licence neprodlouží v této části.
(12) Rada dále platnost licence neprodlouží v případě, že provozovateli vysílání s
licencí byla opakovaně pravomocným rozhodnutím uložena sankce byl opakovaně
pravomocným rozhodnutím uložen správní trest za závažné porušení následujících
povinností:
a) zařadil do vysílání pořady, které propagují válku nebo líčí krutá nebo jinak nelidská jednání
takovým způsobem, který je jejich zlehčováním, omlouváním nebo schvalováním,
b) zařadil do vysílání pořady, které podněcovaly k nenávisti z důvodu pohlaví, rasy, barvy
pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního
původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného
postavení,
c) zařadil do vysílání pořady, které bezdůvodně zobrazují osoby umírající nebo vystavené
těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost,
d) zařadil do vysílání podprahová sdělení,
e) zařadil do vysílání pořady, které mohou vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní
vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí,
f) převedl bez předchozího souhlasu Rady na třetí osoby podíl ve společnosti provozovatele
vysílání s licencí, a porušil tak povinnost uvedenou v § 21 odst. 6 a 7.
(13) Prodloužení doby platnosti licence Radou podle odstavce 8 má stejné právní
účinky jako rozhodnutí Rady o udělení licence. Ustanovení odstavce 8 tím není dotčeno.
§ 36
Dodatečné sdělení
(1) Jestliže bylo v rozhlasovém nebo televizním vysílání uveřejněno sdělení o trestním
řízení nebo o řízení ve věcech přestupků vedeném proti fyzické osobě anebo o řízení ve
věcech správních deliktů vedeném proti fyzické nebo právnické osobě, právnické nebo
podnikající fyzické osobě, kterou lze podle tohoto sdělení ztotožnit, a toto řízení nebylo
ukončeno pravomocným rozhodnutím, má tato osoba právo požadovat na provozovateli
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vysílání uveřejnění informace o výsledku tohoto řízení jako dodatečného sdělení.
Provozovatel vysílání je povinen na žádost této osoby informaci o pravomocném rozhodnutí
uveřejnit.
(2) Po smrti fyzické osoby přísluší právo podle odstavce 1 jejímu manželu a dětem, a
není-li jich, jejím rodičům.
(3) Ustanovení zvláštního právního předpisu o ochraně osobnosti a ochraně jména
nebo dobré pověsti právnické osoby zůstávají úpravou podle odstavců 1 a 2 nedotčena.
§ 40
Výjimky z povinnosti uveřejnit odpověď a dodatečné sdělení
(1) Provozovatel vysílání není povinen uveřejnit odpověď nebo dodatečné sdělení,
jestliže
a) uveřejněním navrženého textu by byl spáchán trestný čin nebo správní delikt přestupek,
b) uveřejnění navrženého textu by bylo v rozporu s dobrými mravy,
c) napadené sdělení, popřípadě jeho napadená část je citací sdělení třetí osoby určeného pro
veřejnost nebo jeho pravdivou interpretací a jako takové bylo označeno nebo prezentováno.
(2) Provozovatel vysílání není povinen uveřejnit odpověď, jestliže žádost o její
uveřejnění směřuje vůči textu uveřejněnému na základě prokazatelného předchozího souhlasu
osoby, která žádost podala.
(3) Provozovatel vysílání není povinen uveřejnit dodatečné sdělení, jestliže ještě
předtím, než mu byla žádost o jeho uveřejnění doručena, uveřejnil sdělení odpovídající
dodatečnému sdělení z vlastního podnětu a dodržel přitom podmínky stanovené tímto
zákonem.
§ 59
Opatření k nápravě
(1) Jestliže provozovatel vysílání a provozovatel převzatého vysílání porušuje
povinnosti stanovené tímto zákonem nebo podmínky udělené licence, upozorní jej Rada na
porušení tohoto zákona a stanoví mu lhůtu k nápravě.
(2) Délka lhůty k nápravě podle předchozího odstavce musí být přiměřená charakteru
porušené povinnosti.
(3) Dojde-li k nápravě ve stanovené lhůtě, Rada sankci správní trest neuloží.
(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nepoužijí, poruší-li provozovatel vysílání a
provozovatel převzatého vysílání zvlášť závažným způsobem některou z povinností
uvedených v § 32 odst. 1 písm. c), d) a e), § 63 odst. 1 a § 64 odst. 1.
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§ 60
Pokuty
Přestupky
(1) Pokutu ve výši od 5 000 Kč do 2 500 000 Kč Rada uloží provozovateli vysílání
a provozovateli převzatého vysílání, pokud Provozovatel vysílání nebo provozovatel
převzatého vysílání se dopustí přestupku tím, že
a) zařazuje do vysílání pořady nebo další částí vysílání, které bezdůvodně zobrazují umírající
nebo lidi vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou
důstojnost,
b) neplní povinnosti podle § 31 odst. 2 a 3,
c) neposkytne nezbytný vysílací čas pro důležitá a neodkladná oznámení v naléhavém
veřejném zájmu podle § 32 odst. 1 písm. k),
d) skartuje záznamy odvysílaných pořadů nebo dalších částí vysílání před uplynutím lhůty
uvedené v § 32 odst. 1 písm. l),
e) nezapůjčí Radě vyžádaný záznam pořadu nebo dalších částí vysílání do 15 dnů ode dne
doručení žádosti podle § 32 odst. 1 písm. l),
f) poruší povinnosti týkající se označování programu podle § 32 odst. 1 písm. n) a o),
g) nezabezpečí v kabelovém rozvodu umístění provozovatele celoplošného vysílání podle §
54 odst. 2,
h) neoznámí Radě, že došlo k technickým překážkám vysílání, které mu brání ve vysílání
podle § 32 odst. 1 písm. p),
i) poruší povinnosti nebo nesplní podmínky při vysílání událostí značného společenského
významu podle § 33 odst. 1 a 2,
j) neposkytuje záznam vysílání události, která je událostí značného společenského významu,
je-li v přímém přenosu vysílána jiná událost značného společenského významu podle § 33
odst. 2,
k) poruší některou z povinností stanovených pro sponzorování programů nebo pořadů nebo
poruší některou z povinností stanovených pro umístění produktu,
l) nedodrží povinnosti stanovené pro obchodní sdělení a skrytá obchodní sdělení,
m) neposkytne Radě údaje potřebné pro účely kontroly podílu evropské tvorby a nezávislé
tvorby podle § 47 odst. 1,
n) nezdůvodní plnění požadovaného podílu evropské tvorby a nezávislé tvorby podle § 47
odst. 2,
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o) nedodrží ustanovení § 32 odst. 2,
p) nedodrží ustanovení § 32 odst. 3,
r) nedodrží ustanovení § 32 odst. 4,
s) nedodrží ustanovení § 32 odst. 5,
t) neposkytne Radě vyjádření a informace podle § 32 odst. 6, nebo
u) neumožní divákům snadný, přímý a trvalý přístup k informacím podle § 32 odst. 7.
(2) Pokutu ve výši od 10 000 Kč do 5 000 000 Kč Rada uloží provozovateli vysílání
a provozovateli převzatého vysílání, pokud Provozovatel vysílání nebo provozovatel
převzatého vysílání se dále dopustí přestupku tím, že
a) nevyhradí stanovený podíl vysílacího času pro evropská díla a pro evropská díla vyrobená
nezávislými výrobci podle § 42 až 44,
b) neoznámí Radě změnu údajů uvedených v žádosti o licenci podle § 21 odst. 2,
c) nepožádá Radu předem o souhlas se změnou časového a územního rozsahu vysílání
a souboru technických parametrů podle § 21 odst. 1 písm. b),
d) nepožádá Radu předem o souhlas se změnou technických parametrů, nepožádá Radu
předem o souhlas se změnou územního rozsahu vysílání u kabelových systémů,
e) nedodrží časový nebo územní rozsah vysílání a soubor technických parametrů,
f) nedodrží základní programovou specifikaci,
g) neplní licenční podmínky,
h) předem Radě neoznámí změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci podle § 29
odst. 1,
i) nevyhradí jeden kanál k vysílání programu pro potřeby místně omezené oblasti pokryté
kabelovým systémem podle § 54 odst. 1,
j) nedodrží územní rozsah vysílání u kabelových systémů, nebo
k) poruší povinnosti podle § 49 odst. 3.
(3) Pokutu od 20 000 Kč do 10 000 000 Kč uloží Rada provozovateli vysílání
a provozovateli převzatého vysílání, pokud Provozovatel vysílání nebo provozovatel
převzatého vysílání se dále dopustí přestupku tím, že
a) zařazuje do vysílání pořady nebo další části vysílání, které propagují válku nebo líčí krutá
nebo jinak nelidská jednání takovým způsobem, který je jejich zlehčováním, omlouváním
nebo schvalováním,
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b) zařazuje do vysílání pořady nebo další části vysílání, které obsahují podprahová sdělení,
c) zařazuje do vysílání pořady nebo další části vysílání, které mohou vážně narušit fyzický,
psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých zejména tím, že obsahují pornografii a hrubé
samoúčelné násilí,
d) zařazuje do vysílání od 06.00 hodin do 22.00 hodin pořady, upoutávky nebo další části
vysílání, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých,
a nejedná se o vysílání koncovému uživateli dostupné na základě písemné smlouvy uzavřené
s osobou starší 18 let, k němuž je poskytnuto technické opatření, které znemožňuje přístup
k vysílání dětem a mladistvým,
e) poruší povinnosti podle § 32 odst. 1 písm. a),
f) poruší povinnosti podle § 32 odst. 1 písm. c),
g) poruší povinnosti podle § 32 odst. 1 písm. r),
h) poruší povinnost podle § 62 odst. 4, nebo
i) nedodrží některou z podmínek stanovených v § 67 odst. 3 pro poskytování služby přímo
související s programem.
(4) Pokutu od 50 000 Kč do 5 000 000 Kč uloží Rada tomu, Fyzická, právnická nebo
podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) kdo zasahuje do obsahu programu provozovatele vysílání a provozovatele převzatého
vysílání v rozporu s § 31 odst. 1 a poruší povinnosti týkající se výroby nebo vysílání pořadů
uvedených ve zvláštních zákonech3),4),
b) kdo neoprávněně zasahuje do obsahu služeb přímo souvisejících s programem., nebo
c) provozuje vysílání nebo převzaté vysílání, aniž je k tomu oprávněna podle tohoto
zákona nebo podle zvláštního zákona.
(5) Pokutu do výše 10 000 000 Kč Rada uloží tomu, kdo provozuje vysílání, aniž je
k tomu oprávněn podle tohoto zákona nebo podle zvláštního zákona.
(6) (5) Pokutu od 20 000 Kč do 5 000 000 Kč uloží Rada provozovateli vysílání
a provozovateli převzatého vysílání, pokud Provozovatel vysílání nebo provozovatel
převzatého vysílání se dopustí přestupku tím, že
a) poruší omezení některých jednání uvedených v § 21 odst. 6 a 7,
b) poruší oznamovací povinnost podle § 58, nebo
c) poruší závažně licenční podmínky.
(7) (6) Pokutu od 1 000 Kč do 1 000 000 Kč uloží Rada provozovateli televizního
vysílání, který nesplní některou z povinností podle § 34.
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(6) Provozovatel televizního vysílání se dopustí přestupku tím, že nesplní
některou z povinností podle § 34.
(7) Za přestupek lze uložit pokutu
a) od 5 000 Kč do 2 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) od 10 000 Kč do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
c) od 20 000 Kč do 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3,
d) od 50 000 Kč do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. a) a b),
e) do 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. c),
f) od 20 000 Kč do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 5,
g) od 1 000 Kč do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6.
§ 61
Společná ustanovení o ukládání pokut k přestupkům
(1) Pokutu Rada uloží do jednoho roku ode dne, kdy se dozvěděla o porušení
povinnosti, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Správní řízení
o uložení pokuty lze zahájit nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy Radě byl doručen záznam
vyžádaný podle § 32 odst. 1 písm. l). Při ukládání pokut se postupuje podle správního řádu.
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává Rada.
(2) Při ukládání pokuty určení druhu a výměry správního trestu za porušení
povinnosti podle tohoto zákona Rada přihlíží také k povaze vysílaného programu
a k postavení provozovatele vysílání a provozovatele převzatého vysílání na mediálním trhu
se zřetelem k jeho odpovědnosti vůči divácké veřejnosti v oblasti informací, výchovy, kultury
a zábavy. Dále přihlíží ke stanovisku věcně příslušného samoregulačního orgánu
uvedeného v seznamu samoregulačních orgánů, obdrží-li toto stanovisko písemně do 10
pracovních dnů ode dne zahájení řízení.
(3) Rada stanoví výši pokuty podle závažnosti věci, míry zavinění a s přihlédnutím
k rozsahu, typu a dosahu závadného vysílání, k výši případného finančního prospěchu, a ke
stanovisku věcně příslušného samoregulačního orgánu uvedeného v seznamu
samoregulačních orgánů, obdrží-li toto stanovisko písemně do 10 pracovních dnů ode dne
zahájení řízení o správním deliktu.
(3) Rada vydá rozhodnutí o přestupku nejpozději do 270 dnů ode dne zahájení
řízení.
(4) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí, kterým byla uložena, nabylo
právní moci. Uložením pokuty nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů
o náhradě škody a nezanikají povinnosti stanovené tímto zákonem.
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(5) (4) Výnosy z pokut jsou příjmem státního rozpočtu České republiky.
(6) (5) Proti rozhodnutí o udělení pokuty lze podat žalobu podle zvláštního právního
předpisu.9c) Podání žaloby má odkladný účinek. Soud o žalobě rozhodne ve lhůtě 90 dnů.
____________________
1)

Směrnice Rady 89/552/EHS ze dne 3. října 1989 o koordinaci některých právních a
správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/36/ES ze dne 30. června 1997, kterou se mění
směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských
států upravujících provozování televizního vysílání.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se
mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů
členských států upravujících provozování televizního vysílání.
1a)
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
1e)
Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně
některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání).
3)
Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.
4)
Zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů.
4b)
Evropská úmluva o přeshraniční televizi, ve znění Protokolu pozměňujícího Evropskou
úmluvu o přeshraniční televizi, vyhlášená pod č. 57/2004 Sb. m. s.
4f)
§ 72 zákona č. 127/2005 Sb.
5)
Například zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
5a)
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).
9c)
§ 65 a následující zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

Část sto šestnáctá
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004
Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona
č. 342/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb.,
zákona č. 181/2008 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 150/2010
Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona
č. 85/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 275/2013 Sb.,
zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 61/2014 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 187/2014
Sb. a zákona č. 39/2015 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§9
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(1) Povolení k nakládání s vodami se vydává na časově omezenou dobu. V povolení k
nakládání s vodami se stanoví účel, rozsah, povinnosti a popřípadě podmínky, za kterých se
toto povolení vydává. Podkladem vydání povolení k nakládání s podzemními vodami je
vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech
nerozhodne jinak.8)
(2) Povolení k vypouštění odpadních vod nemůže být vydáno na dobu delší než 10 let,
v případě vypouštění odpadních vod se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými
látkami podle přílohy č. 1 na dobu delší než 4 roky.
(3) Povoluje-li vodoprávní úřad odběr povrchových nebo podzemních vod podléhající
zpoplatnění (§ 88 a 101) na dobu delší než 1 rok, stanoví současně i výši povoleného ročního
odběru.
(4) Odběr podzemní vody za účelem výroby balené kojenecké nebo pramenité vody
lze povolit, pokud zdroj podzemní vody splňuje požadavky na jakost balených kojeneckých
nebo pramenitých vod podle vyhlášky upravující požadavky na jakost a zdravotní
nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy8a); v případě, že lze podzemní vodu
podle této vyhlášky upravovat, považují se limity na její jakost v ukazatelích, ve kterých ji lze
upravovat, za splněné.
(5) Povolení k nakládání s vodami, které lze vykonávat pouze užíváním vodního díla,
je možné vydat jen současně se stavebním povolením k takovému vodnímu dílu ve společném
řízení, pokud se nejedná o vodní dílo již existující nebo povolené. V případě vydávání
povolení k nakládání s vodami současně s povolením k provedení vodního díla se výroky
těchto povolení vzájemně podmiňují; pokud by byla odvoláním napadena obě tato rozhodnutí,
provede se nejdříve odvolací řízení o odvolání proti povolení k nakládání s vodami, přičemž
odvolací řízení, jehož předmětem je stavební povolení k provedení vodního díla, se přerušuje
do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí odvolacího správního orgánu vydané v řízení o
odvolání proti povolení k nakládání s vodami.
(6) Povolení k nakládání s vodami pro využívání jejich energetického potenciálu
nemůže být vydáno na dobu kratší než 30 let. Vodoprávní úřad postupem podle § 12 odst. 2
dobu platnosti povolení prodlouží o dobu stanovenou ve stávajícím povolení, nebyla-li
oprávněnému pravomocně uložena sankce nebyl-li oprávněnému pravomocně uložen
správní trest za opakované porušování povinností stanovených tímto zákonem nebo podle
něho.
(7) Povolení k nakládání s vodami pro jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci se
vydává na dobu užívání vodního díla, které takové nakládání s vodami umožňuje.
(8) Při povolování nakládání s vodami za účelem chovu ryb nebo vodní drůbeže,
popřípadě jiných vodních živočichů [§ 8 odst. 1 písm. a) bod 4 a 5], stanoví vodoprávní úřad
v povolení podmínky pro použití závadných látek ke krmení ryb v jiných případech než
stanovených v § 39 odst. 12 a k úpravě povrchových vod na nádržích určených pro chov ryb.
V případě, že jsou v povolení stanoveny podmínky pro použití nebezpečných a zvlášť
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nebezpečných látek, nesmí být toto povolení vydáno na dobu delší než 4 roky. Na
oprávněného, který zachází se závadnými látkami v rozsahu podmínek podle věty první, se
nevztahuje § 39 odst. 1 věta druhá.
(9) Povolení k nakládání s vodami k umělému obohacování zdrojů podzemních vod
povrchovou vodou lze vydat pouze v případě, že použití zdroje povrchové nebo podzemní
vody pro tento účel nepovede k ohrožení cílů stanovených podle § 23a pro tento vodní zdroj
nebo cílů stanovených podle § 23a pro uměle obohacovaný zdroj podzemní vody.
HLAVA XII
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
Díl 1
Přestupky fyzických osob
…
§ 117
Porušení povinností při užívání povrchových vod k plavbě
(1) Fyzická osoba se jako provozovatel plavidla dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 7 odst. 2 nevybaví plavidlo potřebným zařízením k akumulaci odpadních vod
nebo zařízení k akumulaci odpadních vod řádně neprovozuje, anebo nezabrání úniku
odpadních vod nebo závadných látek z plavidel do vod povrchových, nebo
b) přečerpá odpadní vodu nebo závadnou látku z plavidla nebo zásobí plavidlo pohonnými
nebo provozními hmotami v rozporu s § 7 odst. 4.
(2) Fyzická osoba se jako vůdce plavidla dopustí přestupku tím, že
a) užije plavidlo se spalovacím motorem k plavbě na povrchové vodě v rozporu s § 7 odst. 5,
nebo
b) užije plavidlo k plavbě v rozporu se stanoveným rozsahem a podmínkami užívání
povrchových vod k plavbě podle § 7 odst. 5.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 a 2 lze uložit pokutu
a) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a); dojde-li však k úniku odpadních
vod nebo závadných látek do vod povrchových, lze uložit pokutu do 200 000 Kč,
b) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b),
c) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,.
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d) v blokovém řízení příkazem na místě do 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2
písm. b).
Díl 2
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
§ 125a
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) nedodrží rozhodnutí nebo opatření obecné povahy vydané za účelem úpravy, omezení nebo
zákazu obecného nakládání s povrchovými vodami podle § 6 odst. 4,
b) nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 bez povolení k
nakládání s vodami,
c) provede činnost podle § 14 odst. 1 bez povolení vodoprávního úřadu nebo v rozporu s ním,
d) v rozporu s § 16 odst. 1 nebo 2 vypustí bez povolení vodoprávního úřadu do kanalizace
odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky,
e) provede stavbu, zařízení nebo činnost podle § 17 odst. 1 bez souhlasu vodoprávního úřadu
nebo v rozporu s ním,
f) poruší zákaz podle § 28 odst. 2,
g) poruší zákaz podle § 30 odst. 7 nebo 8,
h) neprovede technické opatření nebo užívá pozemky nebo stavby v rozporu s opatřením
obecné povahy podle § 30 odst. 10,
i) nedodrží akční program ve zranitelné oblasti podle § 33 odst. 2,
j) vypustí ryby nebo jiné vodní živočichy nepůvodních, geneticky nevhodných nebo
neprověřených populací přirozených druhů do vodního toku nebo vodní nádrže v rozporu s §
35 odst. 3,
k) vypustí důlní vody do vod povrchových nebo podzemních v rozporu s § 38 odst. 3,
l) v rozporu s § 39 odst. 1 neučiní při zacházení se závadnými látkami přiměřená opatření, aby
nevnikly do povrchových nebo podzemních vod, a ohrozí tak jejich prostředí,
m) poruší zákaz mytí motorového vozidla nebo provozního mechanismu podle § 39 odst. 9,
n) poruší zákaz podle § 46 odst. 1,
o) poruší zákaz podle § 58 odst. 1 nebo omezení podle § 58 odst. 3,
p) nesplní povinnost k zajištění ochrany před povodněmi podle § 63 odst. 3,
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q) poruší zákaz činností v aktivní zóně záplavového území podle § 67 odst. 2,
r) vypustí důlní vody bez splnění podmínek stanovených vodoprávním úřadem nebo v
rozporu s nimi,
s) nakládá s vodami v rozporu s rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy podle § 109
odst. 1 nebo neprovede opatření uložené podle § 109 odst. 2, nebo
t) nesplní opatření uložené podle § 110 odst. 1 nebo § 112 odst. 1 písm b).
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu
a) do 20 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene a), g), o) nebo p),
b) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene f), i), j), k), m), q) nebo s),
c) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene b), c), e), h), n) nebo t),
d) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene l) nebo r), nebo
e) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene d).
(3) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b) spáchaný vypouštěním
odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních bez povolení k nakládání s vodami se
uloží pokuta lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.
(4) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b) spáchaný odběrem
povrchových vod bez povolení k nakládání s vodami se uloží pokuta lze uložit pokutu ve
výši násobku sazby 40 Kč za 1 m3 nedovoleně odebraných povrchových vod a celkového
množství těchto vod, nejvýše však ve výši 10 000 000 Kč.
(5) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b) spáchaný odběrem
podzemních vod bez povolení k nakládání s vodami se uloží pokuta lze uložit pokutu ve výši
násobku sazby 70 Kč za 1 m3 nedovoleně odebraných podzemních vod a celkového množství
těchto vod, nejvýše však ve výši 10 000 000 Kč.
(6) Pokutu za správní delikt přestupek spáchaný nedovoleným odběrem povrchových
nebo podzemních vod lze stanovit nejvýše za období 3 let předcházejících dni, kdy byl
nedovolený odběr vody zjištěn. Sazbu pokuty podle odstavce 4 nebo 5 lze snížit, jsou-li pro to
důvody zvláštního zřetele hodné. Pokuta podle odstavce 4 však nesmí být vyměřena v sazbě
nižší než 10 Kč za 1 m3 nedovoleně odebraných povrchových vod nebo v sazbě nižší než 25
Kč za 1 m3 nedovoleně odebraných podzemních vod.
(7) Nelze-li stanovit množství povrchových nebo podzemních vod odebraných bez
povolení k nakládání s vodami nebo v rozporu s ním, stanoví orgán ukládající pokutu
množství odebrané vody podle směrných čísel roční potřeby vody podle vyhlášky, kterou se
provádí zákon o vodovodech a kanalizacích44a). Není-li možné množství odebrané vody
stanovit takovým postupem, stanoví je orgán ukládající pokutu odhadem; přitom vychází z
účelu použití odebrané vody a místních podmínek.
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§ 125b
Porušení povinností při užívání povrchových vod k plavbě
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel plavidla dopustí
správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 7 odst. 2 nevybaví plavidlo potřebným zařízením k akumulaci odpadních vod
nebo zařízení k akumulaci odpadních vod řádně neprovozuje, nebo nezabrání úniku
odpadních vod nebo závadných látek z plavidel do vod povrchových,
b) nezabezpečí povinnosti provozovatele speciální lodi určené k dopravě pohonných hmot a
odpadů z plavidel podle § 7 odst. 3,
c) přečerpá odpadní vodu nebo závadnou látku z plavidla nebo zásobí plavidlo pohonnými
nebo provozními hmotami v rozporu s § 7 odst. 4,
d) užije plavidlo se spalovacím motorem k plavbě na povrchové vodě v rozporu s § 7 odst. 5,
nebo
e) užije plavidlo k plavbě v rozporu se stanoveným rozsahem a podmínkami užívání
povrchových vod k plavbě podle § 7 odst. 5.
(2) Provozovatel přístavu nebo obslužní lodi se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že v rozporu s § 7 odst. 3 zásobuje plavidla pohonnými a provozními hmotami nebo
odstraňuje odpadní vody nebo závadné látky z plavidel v přístavech nebo pomocí obslužních
lodí tak, že není vyloučeno znečištění povrchových nebo podzemních vod.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a); dojde-li však k
úniku odpadních vod nebo závadných látek do vod povrchových, lze uložit pokutu do 200 000
Kč,
b) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. c), nebo
c) do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b), d), e) nebo
odstavce 2.
§ 125c
Porušení jiných povinností při nakládání s vodami
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako oprávněný dopustí správního
deliktu přestupku tím, že
a) nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 v rozporu s povolením k
nakládání s vodami,
b) nezměří množství povrchových nebo podzemních vod podle § 10 odst. 1 nebo 2, nebo
612

c) v rozporu s § 38 odst. 4 nezměří objem vypouštěných odpadních vod nebo míru jejich
znečištění nebo výsledky měření nepředá vodoprávnímu úřadu, nebo
d) nezajistí zneškodnění odpadní vody akumulované v bezodtokové jímce podle § 38 odst. 6.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako nabyvatel práv a povinností
vyplývajících z povolení k nakládání s vodami, s výjimkou povolení k odběru povrchových
nebo podzemních vod nepřesahující 6 000 m3 ročně nebo 500 m3 měsíčně, dopustí správního
deliktu přestupku tím, že neoznámí podle § 11 odst. 1 přechod pozemku nebo stavby, s nimiž
je povolení k nakládání s vodami spojeno.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 5 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2,
b) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), nebo
c) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a).
(4) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) spáchaný vypouštěním
odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních v rozporu s povolením k nakládání s
vodami se uloží pokuta lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.
(5) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) spáchaný odběrem
povrchových vod v rozporu s povolením k nakládání s vodami lze uložit pokutu ve výši
stanovené podle § 125a odst. 4. Ustanovení § 125a odst. 6 a 7 se použijí obdobně.
(6) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) spáchaný odběrem
podzemních vod v rozporu s povolením k nakládání s vodami lze uložit pokutu ve výši
stanovené podle § 125a odst. 5. Ustanovení § 125a odst. 6 a 7 se použijí obdobně.
§ 125d
Porušení povinností vlastníků a stavebníků vodních děl
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního
díla I. až IV. kategorie dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) neudržuje vodní dílo v řádném stavu podle § 59 odst. 1 písm. b), nebo
b) neprovádí technickobezpečnostní dohled podle § 59 odst. 1 písm. c).
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního
díla I. až IV. kategorie dopustí správního deliktu přestupku tím, že nesplní některou z
povinností při provádění technickobezpečnostního dohledu podle § 62 odst. 4.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního
díla I. nebo II. kategorie dopustí správního deliktu přestupku tím, že neprojedná provedení
zabezpečovacích prací s osobou pověřenou prováděním technickobezpečnostního dohledu
podle § 75 odst. 3.
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(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodního díla dopustí
správního deliktu přestupku tím, že
a) provozuje vodní dílo v rozporu s § 59 odst. 1 písm. a),
b) nepředloží vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na úpravu manipulačního řádu podle §
59 odst. 1 písm. a),
c) nedbá pokynů správce vodního toku v případě mimořádných situací na dotčeném vodním
toku podle § 59 odst. 1 písm. e),
d) neodstraní předměty nebo hmoty ulpělé na vodním díle podle § 59 odst. 1 písm. f),
e) neosadí cejch, vodní značku nebo vodočet nebo neumožní průběžný přenos dat o průtocích
ve vodním toku nebo nezajistí zvláštní úpravu přelivu nebo výpusti podle § 59 odst. 1 písm.
g),
f) neosadí plavební znaky podle § 59 odst. 1 písm. h),
g) neprovede technickou revizi vodního díla, nepředá výsledky revize vodoprávnímu úřadu
nebo neodstraní zjištěné závady podle 59 odst. 1 písm. k),
h) nezpracuje či nepředloží ke schválení manipulační řád vodního díla nebo návrh na jeho
doplnění, změnu nebo úpravu podle § 59 odst. 5, nebo
i) nesplní povinnost v ochraně před povodněmi podle § 84.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník hráze sloužící ochraně
před povodněmi, vzdouvání nebo akumulaci povrchových vod dopustí správního deliktu
přestupku tím, že neodstraní náletové dřeviny podle § 59 odst. 1 písm. j).
(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodního díla sloužícího
ke vzdouvání vody dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) neudržuje v řádném stavu dno a břehy vodního toku a nevytváří podmínky pro migraci
vodních živočichů, nejde-li o stavbu podle § 59 odst. 1 písm. i), nebo
b) neoznámí nebezpečí zvláštní povodně, nebo nevaruje v případě nebezpečí z prodlení
bezprostředně ohrožené fyzické nebo právnické osoby podle § 73 odst. 3.
(7) Za správní delikt se uloží pokuta Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 20 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 nebo odstavce 4 písm. f),
g), h),
b) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 4 písm. b), c), d), e), i),
odstavce 5, nebo odstavce 6 písm. a),
c) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce
3, nebo
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d) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 4
písm. a) nebo odstavce 6 písm. b).
§ 125e
Porušení povinností vlastníků pozemků, staveb a zařízení
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník pozemku dopustí
správního deliktu přestupku tím, že nesplní povinnost podle § 27.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník pozemku, na němž se
nachází koryto vodního toku, dopustí správního deliktu přestupku tím, že nesplní povinnost
podle § 50.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník pozemku sousedícího
s korytem vodního toku dopustí správního deliktu přestupku tím, že nesplní povinnost podle
§ 51 odst. 1.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník stavby nebo zařízení
v korytě vodního toku dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 52 odst. 1 neodstraní předměty
zachycené či ulpělé na stavbě nebo zařízení.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník stavby, která není
vodním dílem, nebo zařízení v korytě vodního toku dopustí správního deliktu přestupku tím,
že v rozporu s § 52 odst. 2 neprovede nápravu narušení plynulého odtoku povrchových vod.
(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník pozemku, na kterém je
umístěna stavba k vodohospodářským melioracím pozemků nebo její část, která souvisí s více
pozemky nebo byla zřízena ve veřejném zájmu, a která byla vybudována před účinností
tohoto zákona, dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 56 odst. 4 písm. a) nestrpí stavbu k vodohospodářským melioracím pozemků
nebo její část,
b) užívá pozemek v rozporu s § 56 odst. 4 písm. b),
c) v rozporu s § 56 odst. 4 písm. c) neohlásí vlastníkovi stavby k vodohospodářským
melioracím pozemků nebo vodoprávnímu úřadu zjevné závady její funkce, nebo
d) v rozporu s § 56 odst. 4 písm. d) nestrpí užití pozemku k údržbě stavby
k vodohospodářským melioracím pozemků.
(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník pozemku sousedícího
s vodním dílem dopustí správního deliktu přestupku tím, že neumožní vstup nebo vjezd na
pozemek podle § 60 odst. 1.
(8) Za správní delikt se uloží pokuta Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 20 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 6 písm. c),
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b) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 3 nebo odstavce 6 písm. b),
c) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1, odstavce 2, odstavce 5,
odstavce 6 písm. a), d) nebo odstavce 7, nebo
d) do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 4.
§ 125f
Porušení povinností vlastníků pozemků, staveb a zařízení a vlastníků movitého majetku v
ochraně před povodněmi
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník pozemku nebo stavby
dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 63 odst. 3 neumožní vstup nebo
vjezd na pozemky nebo na stavby k zajištění ochrany před povodněmi.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník pozemku nebo stavby,
které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, dopustí
správního deliktu přestupku tím, že
a) nemá zpracovaný povodňový plán podle § 71 odst. 4 nebo 5, nebo
b) nesplní některou z povinností k zamezení zhoršení odtokových podmínek nebo průběhu
povodně podle § 85.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník dotčeného objektu
dopustí správního deliktu přestupku tím, že nezajistí povodňové zabezpečovací práce na
dotčeném objektu podle § 75 odst. 3.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník movitého majetku
dopustí správního deliktu přestupku tím, že nedbá o umístění nebo užívání movitého majetku
podle § 85 odst. 3.
(5) Za správní delikt se uloží pokuta Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. a), odstavce 4,
nebo
b) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1, odstavce 2 písm. b)
nebo odstavce 3.
§ 125g
Porušení povinností při zacházení se závadnými látkami
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení k vypouštění
odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace, se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že
a) vypustí odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace v rozporu
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s povolením vodoprávního úřadu podle § 16 odst. 1 nebo 2,
b) v rozporu s rozhodnutím vodoprávního úřadu podle § 16 odst. 4 neměří objem
vypouštěných odpadních vod nebo míru jejich znečištění zvláště nebezpečnými závadnými
látkami nebo výsledky měření nepředá.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která zachází se závadnými látkami ve
větším rozsahu nebo zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové
nebo podzemní vody, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) zachází s nimi bez schváleného havarijního plánu podle § 39 odst. 2 písm. a), nebo
b) nevede nebo neuchovává záznamy o provedených opatřeních podle § 39 odst. 2 písm. b).
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která zachází se zvlášť nebezpečnými
látkami nebo nebezpečnými látkami nebo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu
nebo zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím, se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 39 odst. 4.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která zachází se zvlášť nebezpečnými
látkami, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že nevede záznamy nebo neposkytne
informace podle § 39 odst. 6.
(5) Za správní delikt se uloží pokuta Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b), odstavce 2
písm. b) nebo odstavce 4,
b) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. a),
c) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 3, nebo
d) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a).
(6) Při stanovení výše pokuty za správní delikt přestupek podle odstavce 1 přihlédne
orgán ukládající pokutu zejména k okolnostem, za nichž k nedovolenému nakládání došlo,
k tomu, jak se právnická nebo podnikající fyzická osoba přičinila o odstranění nebo zmírnění
škodlivých následků, k množství a charakteru uniklé látky, k místu, kde k vlastnímu ohrožení
došlo, k množství a charakteru závadné látky, která pronikla do povrchových nebo
podzemních vod, ke škodlivým následkům a možnostem jejich odstranění a k vlivu závadné
látky na jakost těchto vod a ke stupni ochrany dotčeného území.
§ 125h
Porušení povinností při haváriích
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako původce havárie dopustí
správního deliktu přestupku tím, že
a) neučiní bezprostřední opatření k odstranění příčin nebo následků havárie nebo se při jejím
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odstraňování neřídí schváleným havarijním plánem nebo pokyny vodoprávního úřadu nebo
České inspekce životního prostředí podle § 41 odst. 1,
b) neohlásí neprodleně havárii podle § 41 odst. 2, nebo
c) nevyhoví výzvě ke spolupráci při provádění opatření k odstranění příčin nebo následků
havárie podle § 41 odst. 5.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se při havárii dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) neohlásí neprodleně havárii, kterou zjistila podle § 41 odst. 2,
b) neposkytne vyžádané údaje o havárii podle § 41 odst. 6, nebo
c) jako osoba, které bylo uloženo opatření k nápravě, neuvede pozemek nebo stavbu, kterou
bylo nutno použít při odstraňování závadného stavu, do předchozího stavu podle § 42 odst. 8.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. b),
b) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo odstavce 2
písm. a), c), nebo
c) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b).
§ 125i
Porušení povinností správce vodního toku a správce povodí
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako správce drobného vodního toku
dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nesplní některou z povinností podle § 47 odst. 2,
b) nezajistí povodňové zabezpečovací práce podle § 75 odst. 3, nebo
c) nesplní povinnost v ochraně před povodněmi podle § 83.
(2) Právnická osoba se jako správce významného vodního toku dopustí správního
deliktu přestupku tím, že
a) nesplní některou z povinností podle § 47 odst. 2,
b) nezajistí povodňové zabezpečovací práce podle § 75 odst. 3, nebo
c) nesplní povinnost v ochraně před povodněmi podle § 83.
(3) Právnická osoba se jako správce povodí dopustí správního deliktu přestupku tím,
že nesplní povinnost v ochraně před povodněmi podle § 82.
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(4) Za správní delikt se uloží pokuta Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a),
b) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. a),
c) do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), nebo
d) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. b), c) nebo
odstavce 3.
§ 125j
Porušení povinnosti obce
(1) Obec se dopustí správního deliktu přestupku tím, že nepředloží žádost o územní
rozhodnutí podle § 92 stavebního zákona za účelem splnění povinnosti stanovené v čl. II bodu
6 zákona č. 20/2004 Sb.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta Za přestupek lze uložit pokutu do 1 000 000
Kč.
§ 125k
Porušení poplatkových povinností
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako znečišťovatel dopustí správního
deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 91 odst. 1 nesleduje koncentraci znečištění ve vypouštěných odpadních
vodách nebo nezměří objem vypouštěných odpadních vod,
b) v rozporu s § 91 odst. 1 nevede provozní evidenci o sledování a měření koncentrace
znečištění ve vypouštěných odpadních vodách nebo jejich objemu nebo neuchovává podklady
k jejímu vedení, nebo
c) neumožní pověřeným osobám kontrolních laboratoří a měřicích skupin a osobám
provádějícím činnost v souladu s § 126b vstup do kontrolovaných objektů nebo jim
neposkytne podklady nezbytné pro provedení kontroly nebo nezajistí podmínky k odběru
vzorků ze všech výpustí kontrolovaného zdroje znečištění podle § 92 odst. 3.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), nebo
b) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a).
Díl 3
Společná ustanovení ke správním deliktům k přestupkům
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§ 125l
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) (1) Česká inspekce životního prostředí nebo obecní úřad obce s rozšířenou
působností může na návrh pachatele správního deliktu zastavit správní řízení, jestliže pachatel
správního deliktu přijme faktická opatření k odstranění následků porušení povinnosti, jakož i
opatření zamezující dalšímu ohrožování nebo znečišťování podzemních nebo povrchových
vod, a uložení pokuty by vzhledem k nákladům na učiněná opatření vedlo k nepřiměřené
tvrdosti. Z důvodu provádění opatření zamezujícímu vzniku dalších nepříznivých následků lze
řízení o správním deliktu přerušit.
(1) Česká inspekce životního prostředí nebo obecní úřad obce s rozšířenou
působností může upustit od uložení správního trestu také tehdy, jestliže pachatel
přestupku přijme faktická opatření k odstranění následků porušení povinnosti, jakož i
opatření zamezující dalšímu ohrožování nebo znečišťování podzemních nebo
povrchových vod, a uložení správního trestu by vzhledem k nákladům na učiněná
opatření vedlo k nepřiměřené tvrdosti.
(4) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(5) (2) Sazba pokuty za správní delikt přestupek podle tohoto zákona se zvyšuje na
dvojnásobek, nejvýše však na částku 20 000 000 Kč, jestliže je týž správní delikt přestupek
spáchán opakovaně. Správní delikt Přestupek je spáchán opakovaně, pokud ode dne, kdy
rozhodnutí o uložení pokuty za týž správní delikt přestupek nabylo právní moci, neuplynul 1
rok.
(6) (3) Při stanovení výše pokuty za správní delikt přestupek spáchaný vypouštěním
odpadních vod bez povolení k nakládání s vodami nebo v rozporu s ním, přihlédne orgán
ukládající pokutu zejména k míře překročení podmínek povolení k vypouštění těchto vod, k
míře ovlivnění jakosti povrchových nebo podzemních vod a jejímu lokálnímu rozsahu, ke
stupni ochrany dotčeného území a k příčině nedovoleného vypouštění vod.
(7) (4) Přestupek podle § 125j v prvním stupni projednává Česká inspekce životního
prostředí. Správní delikty Přestupky podle § 117 odst. 2 a § 125b odst. 1 písm. d) a e)
projednává v prvním stupni Státní plavební správa. Ostatní delikty přestupky podle tohoto
zákona projednává v prvním stupni obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo Česká
inspekce životního prostředí. Přestupky v blokovém řízení podle § 117 odst. 3 písm. d)
projednává Státní plavební správa nebo Policie České republiky. Pokutu za přestupek podle
§ 117 odst. 2 písm. b) může příkazem na místě uložit Státní plavební správa a orgán
620

Policie České republiky. Správní delikt Přestupek projedná ten z příslušných správních
orgánů, který dříve zahájil řízení, nebo bylo-li řízení zahájeno v týž den, tak obecní úřad obce
s rozšířenou působností nebo Státní plavební správa.
(8) (5) Za porušení povinností stanovených stavebními předpisy a týkajících se
vodních děl ukládají obecní úřady obcí s rozšířenou působností pokuty podle zvláštního
zákona4).
(9) Pokuty uložené Českou inspekcí životního prostředí a Státní plavební správou
vybírá a vymáhá příslušný celní úřad. Pokuta je splatná do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o
jejím uložení nabylo právní moci.
(10) (6) Pokuty uložené Českou inspekcí životního prostředí obcím a Státní plavební
správou jsou příjmem Státního fondu životního prostředí. Ostatní pokuty uložené Českou
inspekcí životního prostředí jsou z 50 % příjmem rozpočtu obce, v jejímž územním obvodu
byl správní delikt přestupek spáchán, a z 50 % příjmem Státního fondu životního prostředí
České republiky. Pokuty ukládané obecními úřady obcí s rozšířenou působností jsou příjmem
obce s rozšířenou působností.
(11) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby44b), nebo
v přímé souvislosti s ním se vztahují ustanovení zákona o postihu právnické osoby.
____________________
4)
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
8)
Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění
pozdějších předpisů.
8a)
Vyhláška č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a
o způsobu jejich úpravy, ve znění pozdějších předpisů.
44a)
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
44b)
§ 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Část sto sedmnáctá
Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění zákona č. 1/2005 Sb.,
zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 341/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009
Sb. a zákona č. 142/2012 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
Sankce
§ 19
Opatření k nápravě
(1) Zjistí-li ministerstvo, že provozovatel knihovny porušil povinnost podle § 7
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odst. 1, § 14 odst. 5, § 16 odst. 1 až 4 nebo některou z povinností podle § 18, uloží mu, aby
zjištěné nedostatky odstranil a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.
(2) Pokud provozovatel knihovny v této lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, uloží mu
ministerstvo pokutu ve výši od 5 000 Kč do 200 000 Kč.
§ 20
Ministerstvo uloží pokutu ve výši od 25 000 Kč do 500 000 Kč provozovateli
knihovny, pokud porušil povinnost podle § 14 odst. 2 nebo 3, postup při vyřazování
knihovních dokumentů podle § 17 odst. 2 nebo 3 anebo povinnost podle § 17 odst. 5.
§ 20
Přestupky
(1) Provozovatel knihovny se dopustí přestupku tím, že
a) poruší povinnost podle § 14 odst. 2 nebo 3,
b) nedodrží postup při vyřazování knihovních dokumentů podle § 17 odst. 2 nebo 3,
c) poruší povinnost podle § 17 odst. 5, nebo
d) neodstraní zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě podle § 19.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu
a) od 5 000 Kč do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), nebo
b) od 25 000 Kč do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c).
(3) Přestupky podle tohoto zákona projednává a pokuty vybírá a vymáhá
ministerstvo.
§ 21
(1) Při stanovení výše pokuty se přihlíží k rozsahu a závažnosti protiprávního jednání
a následkům porušení povinnosti.
(2) Řízení o uložení pokuty lze zahájit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy se
ministerstvo o porušení povinnosti dozvědělo, nejdéle však do 3 let od porušení povinnosti, a
jde-li o pokračující porušování téže povinnosti, nejpozději do 3 let od doby, kdy porušování
povinnosti ještě trvalo.
(3) Pokutu lze uložit nejpozději do 5 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo nebo
kdy porušování této povinnosti skončilo.
(4) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní
moci. Pokuty vybírá a vymáhá ministerstvo.
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(5) Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.
(6) Proti rozhodnutí o uložení pokuty je přípustný opravný prostředek u soudu.

Část sto osmnáctá
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 76/2006
Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 275/2013 Sb., zákona č. 39/2015 Sb. a zákona č. 250/2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
HLAVA VIII
SANKCE
PŘESTUPKY
Správní delikty
§ 32
Přestupky fyzických osob
…
§ 33
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) bez souhlasu vlastníka nebo provozovatele vodovodu nebo kanalizace podle § 23 odst. 5
1. provádí zemní práce, stavby, umísťuje konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádí
činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by
mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
2. vysazuje trvalé porosty,
3. provádí skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu, nebo
4. provádí terénní úpravy,
b) v rozporu s § 7 odst. 1 znemožní vstup na pozemky nebo stavby v souvislosti s údržbou
vodovodu nebo kanalizace nebo za účelem splnění povinností spojených s provozováním
vodovodu nebo kanalizace podle § 7 odst. 1,
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c) poškodí vodovod nebo kanalizaci nebo jejich součásti či příslušenství,
d) neoprávněně manipuluje se zařízením vodovodů nebo kanalizací,
e) vypustí do kanalizace látky, které nejsou odpadními vodami,
f) provozuje vodovod nebo kanalizaci bez povolení orgánu veřejné správy podle § 6, nebo
g) v rozporu s § 11 odst. 2 propojí vodovod pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně
napojených vnitřních rozvodů s jiným zdrojem vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodovodu nebo
kanalizace dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nezajistí průběžné vedení majetkové evidence svých vodovodů nebo kanalizací podle § 5
odst. 1,
b) nezajistí průběžné vedení provozní evidence svých vodovodů nebo kanalizací podle § 5
odst. 2,
c) v rozporu s § 5 odst. 3 nepředá vodoprávnímu úřadu vybrané údaje z majetkové evidence
vodovodů a kanalizací a z jejich provozní evidence v termínu a ve stanovené formě
elektronického předání, nebo je předá neúplné či chybné,
d) nezajistí plynulé a bezpečné provozování vodovodu nebo kanalizace podle § 8 odst. 1,
e) neupraví vzájemná práva s vlastníkem provozně souvisejícího vodovodu nebo kanalizace
podle § 8 odst. 3,
f) neumožní napojení vodovodu nebo kanalizace jiného vlastníka podle § 8 odst. 4,
g) v rozporu s § 8 odst. 11
1. nevypracuje nebo nerealizuje plán financování obnovy vodovodů a kanalizací,
2. zpracuje plán financování obnovy vodovodů a kanalizací odchylně od prováděcího
právního předpisu vydaného k provedení ustanovení § 8 odst. 11, nebo
3. nevytváří prostředky na obnovu nebo nedoloží doklady o použití prostředků na obnovu
podle § 8 odst. 1,
h) neposkytne údaje o technickém stavu svého vodovodu nebo kanalizace podle § 8 odst. 12,
i) v rozporu s § 22 odst. 3 nehradí prokázané náklady vzniklé rozhodnutím určenému
provozovateli, nebo
j) neumožní provozovateli plnění povinnosti veřejné služby podle § 22 odst. 4.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodovodu nebo
kanalizace nebo jako provozovatel dopustí správního deliktu přestupku tím, že
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a) neumožní připojení na vodovod nebo kanalizaci podle § 8 odst. 5,
b) neuzavře písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem
podle § 8 odst. 6, nebo nepostupuje v souladu s ustanovením § 36 odst. 2,
c) v rozporu s § 20 odst. 8 odběrateli
1. nepředloží na jeho žádost výpočet ceny pro vodné a stočné, nebo
2. předloží výpočet neúplný nebo ve struktuře, která neodpovídá prováděcímu právnímu
předpisu vydanému k provedení tohoto ustanovení,
d) v rozporu s § 36 odst. 5 jako vlastník nebo provozovatel
1. nezveřejní informace o celkovém vyúčtování porovnání všech položek výpočtu ceny pro
vodné a stočné v předchozím kalendářním roce, nebo
2. nezdůvodní vykázaný rozdíl nebo nezašle vyúčtování ministerstvu ve stanoveném formátu
elektronického předání, nebo
e) neposkytne k provedení technického auditu údaje vyžádané orgánem uvedeným v § 38
odst. 2.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodovodu nebo jako
provozovatel vodovodu dopustí správního deliktu přestupku tím, že neumožní přístup
k vodovodu nebo bezplatný odběr vody jednotkám požární ochrany při záchranných
a likvidačních pracích32), pokud není v místě dostupný jiný dostatečný zdroj vody.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník kanalizace dopustí
správního deliktu přestupku tím, že nemá rozhodnutím vodoprávního úřadu schválený
kanalizační řád této kanalizace.
(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel dopustí správního
deliktu přestupku tím, že
a) provozuje vodovod nebo kanalizaci v rozporu s požadavky podle § 9 odst. 1,
b) nepředá obci přehled zjištěných ukazatelů jakosti vody podle § 9 odst. 3,
c) nesdělí stavebníkovi přeložky vodovodu nebo kanalizace stanovisko k navrhované přeložce
vodovodu nebo kanalizace podle § 9 odst. 4,
d) neoznámí odběrateli přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod
ve lhůtách stanovených podle § 9 odst. 7 písm. a] nebo b),
e) odebírá k úpravě na vodu pitnou povrchovou vodu nebo podzemní vodu, jež v místě odběru
nesplňuje požadavky na jakost surové vody v rozporu s § 13 odst. 2,
f) v rozporu s § 13 odst. 3 neprovádí odběry vzorků surové vody v místě odběru před vlastní
úpravou nebo neprovádí jejich rozbory a celkové výsledky nepředává krajskému úřadu jednou
625

ročně do 31. března za předchozí kalendářní rok,
g) nezajistí provádění odběrů vzorků odpadní vody a její rozbory § 14 odst. 5,
h) nezajistí přezkoušení vodoměru u subjektu oprávněného provádět státní metrologickou
kontrolu měřidel podle § 17 odst. 3,
i) neinformuje za krizové situace o stavu zásobování pitnou vodou podle § 21 odst. 2, nebo
j) v rozporu s § 36 odst. 6 neoznámí zhoršení jakosti dodávané pitné vody nebo v návaznosti
na toto oznámení nepostupuje podle zvláštního právního předpisu.
(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odběratel dopustí správního
deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 3 odst. 4 nezajistí, aby vodovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby
nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu,
b) v rozporu s § 10 odst. 1 neoprávněně odebere vodu z vodovodu,
c) v rozporu s § 10 odst. 2 neoprávněně vypouští odpadní vody do kanalizace,
d) odebírá vodu z vodovodu v rozporu s § 15 odst. 2,
e) odvádí odpadní vody v rozporu s kanalizačním řádem nebo smlouvou o odvádění
odpadních vod podle § 18 odst. 2,
f) neprovede úpravy na připojované stavbě nebo pozemku podle § 17 odst. 1,
g) neposkytne nezbytnou součinnost provozovateli k odečtu nebo výměně vodoměru podle
§ 17 odst. 3 nebo nechrání vodoměr před poškozením anebo bez zbytečného odkladu
neoznámí provozovateli závady v měření,
h) nekontroluje v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem míru znečištění
vypouštěných odpadních vod do kanalizace podle § 18 odst. 2,
i) vypouští do kanalizace odpadní vody, které převyšují limity znečištění a množství
stanovené v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod,
j) v rozporu s § 18 odst. 3 vypouští do kanalizace odpadní vody přes septik nebo přes čistírnu
odpadních vod v případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod,
k) v rozporu s § 19 odst. 1 neumožní provozovateli přístup k měřicímu zařízení množství
odpadních vod,
l) v rozporu s § 19 odst. 2 neměří míru znečištění a objem odpadních vod a množství zvlášť
nebezpečných látek vypouštěných do kanalizace, nevede o nich evidenci nebo výsledky
měření nepředá vodoprávnímu úřadu, který povolení vydal, nebo
m) nezajistí na základě písemné žádosti provozovatele přezkoušení měřicího zařízení
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u autorizované zkušebny podle § 19 odst. 3.
(8) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako stavebník přeložky vodovodu
nebo kanalizace dopustí správního deliktu přestupku tím, že nepředá vlastníkovi vodovodu
nebo kanalizace dokončenou stavbu neprodleně poté, co nastaly právní účinky kolaudačního
souhlasu, a to včetně příslušné dokumentace skutečného provedení stavby a souvisejících
dokladů.
(9) Za správní delikt se uloží pokuta Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 10 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm.
c) nebo g) bodu 2, odstavce 2 písm. h), odstavce 3 písm. b) nebo c) bodu 1 nebo 2, odstavce 3
písm. d) bodu 1, odstavce 6 písm. b) až d) nebo g) anebo h) nebo odstavce 7 písm. f) až m),
b) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b) až d), odstavce 2
písm. a) nebo b), odstavce 3 písm. d) bodu 2 nebo podle odstavce 7 písm. a) až d),
c) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. e), f) nebo g),
odstavce 2 písm. e) nebo g) bodu 1 nebo 3, odstavce 3 písm. a), odstavce 6 písm. e), f), i)
nebo j), odstavce 7 písm. e) nebo odstavce 8,
d) do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. f) nebo i),
odstavce 3 písm. e), anebo odstavce 4 nebo 5, nebo
e) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. d), j) nebo
odstavce 6 písm. a).
(10) Byl-li správní delikt spáchán opakovaně, uloží se pokuta až ve výši dvojnásobku
horní hranice sazby pokuty, kterou lze podle odstavce 9 za správní delikt uložit. Správní
delikt je spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za
nesplnění téže povinnosti neuplynul 1 rok.
§ 34
Společná ustanovení
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila.
(1) Je-li přestupek podle tohoto zákona spáchán opakovaně po nabytí právní
moci rozhodnutí o přestupku, uloží se pokuta do výše dvojnásobku horní hranice sazeb
uvedených v § 32 odst. 7 nebo v § 33 odst. 9. Přestupek je spáchán opakovaně, jestliže od
nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán
vinným, do jeho spáchání neuplynulo 12 měsíců.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl
správní delikt spáchán.
627

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 2 let, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 4 let ode dne, kdy
byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby29a nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(5) (2) Správní delikty Přestupky podle § 32 odst. 1 až 6 a podle § 33 odst. 1, 7 a 8
v prvním stupni projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním
obvodu došlo ke spáchání správního deliktu přestupku. Správní delikty Přestupky podle
§ 33 odst. 2 až 6 v prvním stupni projednává krajský úřad, v jehož správním obvodu došlo ke
spáchání správního deliktu přestupku. Správní delikty Přestupky na území vojenských
újezdů v prvním stupni projednají újezdní úřady a ve druhém stupni Ministerstvo obrany.
(6) (3) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem
rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.
(7) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní
moci.
________________________
17a)

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
31)
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
29a)

Část sto devatenáctá
Zákon č. 312/2001 Sb., o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státních hranicích), ve znění
zákona č. 250/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
HLAVA IX
SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 18
(1) Právnická osoba nebo fyzická osoba při výkonu své podnikatelské činnosti se
dopustí porušení pořádku na úseku správy státních hranic, jestliže
a) zničí nebo poškodí, neoprávněně přemístí nebo neoprávněně odstraní hraniční znak nebo
zařízení upozorňující na průběh státních hranic,
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b) neoprávněně zasáhne do hraničního pruhu nebo do břehů nebo koryta hraničního vodního
toku nebo do hraniční cesty, zhorší-li se tím zřetelnost průběhu státních hranic nebo jestliže se
tím změní jejich poloha, nebo
c) neumožní nebo jinak ztíží pověřené osobě vstup, vjezd nebo výkon prací při správě státních
hranic.
(2) Za porušení pořádku podle odstavce 1 může krajský úřad v přenesené působnosti
uložit pokutu do výše 500 000 Kč, a to i opakovaně.
(3) Pokutu je možné uložit do jednoho roku ode dne, kdy se krajský úřad dozvěděl
o porušení pořádku na úseku správy státních hranic, nejpozději však do tří let ode dne, kdy
k porušení pořádku došlo. Při ukládání pokut se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu
provedení, době trvání a následkům protiprávního jednání.
(4) Pokutu vybírá a vymáhá orgán, který ji uložil.
(5) Výnos pokut je příjmem kraje.
HLAVA IX
Přestupky
§ 18
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že
a) zničí nebo poškodí, neoprávněně přemístí nebo neoprávněně odstraní hraniční znak
nebo zařízení upozorňující na průběh státních hranic,
b) neoprávněně zasáhne do hraničního pruhu nebo do břehů nebo koryta hraničního
vodního toku nebo do hraniční cesty, zhorší-li se tím zřetelnost průběhu státních hranic,
nebo jestliže se tím změní jejich poloha, nebo
c) neumožní nebo jinak ztíží pověřené osobě vstup, vjezd nebo výkon prací při správě
státních hranic.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 500 000 Kč.
(3) Přestupky podle odstavce 1 projednává krajský úřad.
(4) Přestupek podle odstavce 1 může projednat příkazem na místě orgán Policie
České republiky.
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(5) Pokutu vybírá a vymáhá orgán, který ji uložil.

Část sto dvacátá
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 123/2003
Sb., zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona
č. 626/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb.,
zákona č. 298/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 457/2011
Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., a zákona
č. 64/2014 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 20
Přestupky
(1) Fyzická osoba se jako kontrolovaná osoba dopustí přestupku tím, že v rozporu
s § 18 odst. 1 nepřijme opatření k odstranění nedostatků bez zbytečného odkladu, nebo ve
lhůtě stanovené kontrolním orgánem.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
§ 20a
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako kontrolovaná osoba dopustí
správního deliktu tím, že v rozporu s § 18 odst. 1 nepřijme opatření k odstranění nedostatků
bez zbytečného odkladu, nebo ve lhůtě stanovené kontrolním orgánem.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.
§ 21
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže kontrolní orgán o něm nezahájil
řízení do 6 měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byla
provedena veřejnoprávní kontrola na místě.
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(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(5) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává příslušný
kontrolní orgán.
(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.
(7) Příjem z pokut je příjmem rozpočtu orgánu, který je uložil. Uloží-li je kontrolní
orgán, jehož činnost je hrazena ze státního rozpočtu, jsou tyto pokuty příjmem státního
rozpočtu.

Část sto dvacátá první
Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění zákona č. 213/2006 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
§ 13
Přestupek
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku5c) tím, že zneužije, úmyslně poškodí nebo
hrubě zneváží státní symbol České republiky.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 Kč.
§ 13
Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že
a) zneužije, hrubě zneváží, zničí, poškodí nebo odcizí státní symbol České republiky
nebo napodobeninu velkého státního znaku vymezenou v § 4a,
b) užije malý státní znak v rozporu s § 5,
c) užije velký státní znak v rozporu s § 6 odst. 2,
d) užívá vyobrazení zaměnitelné se státním znakem způsobem, který může budit dojem,
že je oprávněnou osobou, ačkoli jí není,
e) nevyvěsí státní vlajku podle § 7 odst. 1, nebo
f) vyvěsí státní vlajku v rozporu s § 8 nebo 9.
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(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do 30 000 Kč
a za přestupek podle odstavce 1 písm. e) nebo f) pokutu do 10 000 Kč.
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických oso
§ 13a
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) užije malý státní znak v rozporu s § 5,
b) užije velký státní znak v rozporu s § 6 odst. 2,
c) nevyvěsí státní vlajku, ač je k tomu podle § 7 odst. 1 povinna, nebo
d) vyvěsí státní vlajku v rozporu s § 8 nebo 9.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 15 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až c),
b) 10 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d).
§ 13b
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl správní delikt spáchán.
(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl správní
delikt spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává v přenesené
působnosti obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřad městské
části.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby6) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
____________________
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
6)
§ 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.
5c)
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Část sto dvacátá druhá
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 59/2003
Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb.,
zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.,
zákona č. 357/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. …/2016
Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§1
Předmět a účel úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) chov a zachování druhů zvěře volně žijících na území České republiky,
b) výjimečné držení zvěře v zajetí,
c) dovoz a vývoz živé zvěře,
d) dovoz a vypouštění živočichů, kteří zatím nežijí na území České republiky,
e) tvorbu a využití honiteb,
f) postavení a právní poměry honebního společenstva,
g) ochranu myslivosti,
h) užívání honebních pozemků a zlepšování životních podmínek zvěře,
i) regulaci stavů zvěře, provádění lovu zvěře, včetně lovu zvěře na nehonebních pozemcích,
j) provádění lovu živočichů, kteří nejsou zvěří,
k) náhradu škody způsobené zvěří a při provozování myslivosti, jakož i náhradu škody
způsobené na zvěři a na mysliveckých zařízeních,
l) kontrolu ulovené zvěře,
m) výkon státní správy myslivosti, dozoru a sankce správní tresty za neplnění nebo porušení
povinností,
n) státní podporu udržení historické a kulturní úrovně a tradic české myslivosti.
(2) Tento zákon se nevztahuje na jedince druhů zvěře, které jsou drženy v uznaných
farmových chovech a které jsou považovány za hospodářská zvířata.1),2)
§ 14
Oprávnění myslivecké stráže
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(1) Myslivecká stráž je oprávněna
a) požadovat od osob, které jsou v honitbě se střelnou zbraní nebo s jinou loveckou výzbrojí,
předložení zbrojního průkazu, průkazu zbraně, loveckého lístku, povolenky k lovu a potvrzení
o povinném pojištění, popřípadě jiného průkazu, jímž lze prokázat jméno, příjmení, datum
narození a místo trvalého nebo přechodného pobytu,
b) zastavit a prohlížet v honitbě a na účelových komunikacích17) v honitbě dopravní
prostředky včetně přepravovaných zavazadel, je-li důvodné podezření, že přepravují nebo
obsahují neoprávněně nabytou zvěř, a za tím účelem požadovat předložení dokladu o nabytí
zvěře,
c) zadržet osobu, kterou přistihne v honitbě při neoprávněném lovu nebo při jiné činnosti
tímto zákonem zakázané, nebo osobu, kterou přistihne v honitbě se zakázanou loveckou
výzbrojí anebo se střelnou zbraní, pokud nejde o osobu oprávněnou podle zvláštních právních
předpisů držet střelnou zbraň i na honebních pozemcích, a neprodleně přivolat orgán Policie
České republiky (dále jen "policie"),
d) odejmout osobám uvedeným v písmenech b) a c) střelnou zbraň nebo zakázanou loveckou
výzbroj, chycenou, ulovenou nebo přepravovanou zvěř, popřípadě i loveckého psa a fretku
a vykázat je z honitby; o odnětí věci sepsat úřední záznam a osobě, jíž byla věc odňata,
vystavit potvrzení o odnětí věci a odňatou střelnou zbraň nebo zakázanou loveckou výzbroj
odevzdat neprodleně orgánu policie; osoby uvedené v písmenech a) až d) jsou povinny
výzvám či úkonům v nich uvedeným vyhovět, popřípadě jich uposlechnout,
e) usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než
200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř; pokud je tato nemovitost
umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení. Toto oprávnění se
nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické,
záchranářské a služební; usmrcovat kočky potulující se v honitbě ve vzdálenosti větší než 200
m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení; pokud je tato nemovitost umístěna na
oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení,
f) usmrcovat mývala severního, psíka mývalovitého, norka amerického nebo nutrii říční
a další vyhláškou stanovené zavlečené druhy živočichů v přírodě nežádoucí,
g) usmrcovat po předchozím oznámení místně příslušnému obecnímu úřadu zdivočelá
hospodářská zvířata a dále volně se pohybující označená zvířata z farmových chovů zvěře
ve vzdálenosti větší než 200 m od nehonebního pozemku, na němž je farmový chov
provozován,
h) požadovat pomoc nebo součinnost orgánů policie, popřípadě obecní policie, pokud nemůže
splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky,
i) ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení za přestupky podle tohoto zákona nebo zákona
o přestupcích,
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i) projednat přestupky podle tohoto zákona příkazem na místě,
j) vstupovat na pozemky v honitbě v rozsahu nezbytně nutném k výkonu funkce.
(2) Myslivecká stráž, která usmrtila psa nebo kočku, zdivočelé hospodářské zvíře nebo
označené zvíře z farmového chovu zvěře, je povinna o tom neprodleně informovat jeho
vlastníka, pokud je známý, a sdělit mu místo usmrcení zvířete a popřípadě jej na toto místo
doprovodit.
(3) Prohlídka dopravních prostředků a zavazadel podle odstavce 1 nesmí sledovat jiný
zájem než zjištění, zda v těchto prostředcích a zavazadlech není neoprávněně nabytá zvěř.
§ 35
(1) Uživatel honitby je povinen navrhnout orgánu státní správy myslivosti ustanovení
mysliveckého hospodáře. Předpokladem pro zastávání této funkce je, že navržená osoba
a) má způsobilost k právním úkonům,
b) je starší 21 let,
c) je bezúhonná, (§ 12 odst. 4); 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 uloženy správní tresty za spáchání přestupku podle zákona o
přestupcích14), ani jí nebyla pravomocně uložena pokuta podle tohoto zákona. K uloženým
sankcím správním trestům za přestupky na úseku myslivosti14) a k pokutám za přestupky
uložené podle tohoto zákona se nepřihlíží, pokud od právní moci rozhodnutí o jejich uložení
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uplynuly 2 roky.
(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.
(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.
(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
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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.
(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.
(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.
(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.
§ 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,
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,
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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),
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 uloženy správní tresty za spáchání přestupku podle zákona o přestupcích14), ani jí
nebyla pravomocně uložena pokuta podle tohoto zákona. K uloženým sankcím správním
trestům 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.
(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.
(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 organizace6) a školy, na kterých je myslivost studijním oborem nebo
povinným vyučovacím předmětem, mohou být pověřeny organizací zkoušek z myslivosti.
§ 48
Povinné pojištění
(1) Každý, kdo loví zvěř, musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu
způsobenou při této činnosti ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osob s limitem
pojistného plnění nejméně ve výši 20 000 000 Kč a za škodu na věci s limitem pojistného
plnění nejméně ve výši 500 000 Kč na jednu pojistnou událost. Pojistné podmínky, které blíže
upraví rozsah tohoto pojištění, nesmějí obsahovat výluku, v důsledku které se pojištění
nevztahuje na případy neopatrného chování pojištěného.
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(2) Za členy mysliveckých organizací,6) které mají uzavřeny hromadné pojistné
smlouvy s pojišťovnami a jejichž členové platí pojistné současně s členským příspěvkem, je
potvrzením o povinném pojištění členský průkaz myslivecké organizace, v němž je potvrzeno
zaplacení členského příspěvku na běžný rok a uvedena poznámka, že v členském příspěvku je
placeno i povinné pojištění podle tohoto zákona.
(3) Jiné osoby než uvedené v odstavci 2 prokazují své pojištění pojistkou pojišťovny.
§ 48a
Neoprávněný lov zvěře
Neoprávněným lovem zvěře je lov zvěře bez povinných náležitostí stanovených
v § 46. Neoprávněný lov zvěře se zakazuje.

ČÁST OSMÁ
SANKCE
PŘESTUPKY
§ 63
Přestupky
(1) Orgán státní správy myslivosti uloží pokutu
a) až do výše 10 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že nesplní nebo poruší
povinnosti uvedené v § 9 odst. 1, § 10 odst. 2 nebo 3 nebo uložené podle § 9 odst. 3,
b) až do výše 30 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že nesplní nebo poruší
povinnosti uvedené v § 5 odst. 2, § 9 odst. 2, § 10 odst. 1 nebo § 14 odst. 1 písm. a) až d).
(2) Orgán státní správy myslivosti uloží pokutu až do výše 30 000 Kč držiteli
loveckého lístku, který se dopustí přestupku tím, že poruší některé pravidlo lovu uvedené
v § 41 až 45 nebo v § 49 odst. 1; může přitom uložit zákaz činnosti do doby 2 let; při
uloženém zákazu činnosti se odebere lovecký lístek; lze rovněž vyslovit propadnutí věci.
(3) Byl-li přestupek spáchán opakovaně, lze uložit pokutu až do výše, která je
dvojnásobkem částky uvedené v odstavci 1 nebo 2.
(4) Pro přestupky, řízení o nich a výnosech uložených pokut platí obecné předpisy
o přestupcích.18)
(5) Přestupky podle odstavce 1 písm. b) spočívající v nesplnění nebo porušení
povinností uvedených v § 14 odst. 1 písm. a) až d) a podle odstavce 2 se zapisují do evidence
přestupků vedené Rejstříkem trestů.
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(6) Přestupek, který se podle odstavce 5 nebo podle zákona o přestupcích zapisuje do
evidence přestupků a který byl projednán mysliveckou stráží podle § 14 odst. 1 písm. i)
v blokovém řízení, zapíše do evidence přestupků orgán státní správy myslivosti, který
mysliveckou stráž ustanovil; myslivecká stráž sdělí orgánu státní správy myslivosti údaje pro
provedení zápisu do pěti dnů ode dne uložení pokuty v blokovém řízení.
§ 64
Pokuty
(1) Orgán státní správy myslivosti uloží pokutu až do výše 40 000 Kč právnické
osobě, která nesplní nebo poruší povinnosti uvedené v § 5 odst. 2, § 7 odst. 1 nebo 2, § 9
odst. 1 nebo 2, § 10 a § 32 odst. 3, 4 nebo 5.
(2) Orgán státní správy myslivosti uloží pokutu až do výše 200 000 Kč tomu, kdo
nesplní nebo poruší povinnosti uvedené v § 4 odst. 2, § 5 odst. 1, § 51 odst. 2 nebo 3 nebo
uložené podle § 61 odst. 3.
(3) Orgán státní správy myslivosti uloží pokutu
a) až do výše 10 000 Kč uživateli honitby, který nesplní nebo poruší povinnosti uvedené
v § 11 odst. 1, 2, 4 nebo 6, § 36 odst. 1, § 44 odst. 1 nebo 2 nebo uvede nepravdivé údaje
o honitbě a zvěři v ní,
b) až do výše 40 000 Kč uživateli honitby, který neplní nebo poruší povinnosti uvedené v § 43
odst. 1 nebo uložené podle § 4 odst. 1,
c) až do výše 200 000 Kč uživateli honitby, který nesplní nebo poruší povinnosti uvedené
v § 3 odst. 2, § 11 odst. 3, § 41 až 43, § 45, § 49 odst. 1 nebo § 51 odst. 1.
(4) Při nesplnění lovu celkového počtu kusů jednotlivého druhu spárkaté zvěře podle
plánu mysliveckého hospodaření, pokud tím dochází k překročení normovaného stavu tohoto
druhu zvěře, lze uložit uživateli honitby pokutu až do výše 200 000 Kč; stejnou pokutu lze
uložit i při nečinnosti v plnění povinností podle § 11 odst. 5 a § 36 odst. 2 a 3.
(5) Za opakované nesplnění nebo porušení povinností uvedených v odstavcích 1 až 4
lze uložit pokutu až do výše dvojnásobku částky v nich uvedené.
(6) Při rozhodování o výši pokuty se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době
trvání a následkům nesplnění nebo porušení povinností a k okolnostem, za nichž k nim došlo.
(7) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se orgán státní správy
myslivosti dověděl o nesplnění nebo porušení povinnosti, nejpozději však do 3 let ode dne,
kdy k němu došlo.
(8) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní
moci.
(9) Výnos pokuty je příjmem Státního fondu životního prostředí.31)
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§ 63
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní nebo poruší některou z povinností stanovenou v § 9 odst. 1 nebo 3 anebo v §
10 odst. 2 nebo 3 nebo nesplní opatření uložené podle § 61 odst. 3, nebo
b) v rozporu s § 48a neoprávněně loví zvěř nebo nesplní nebo poruší některou
z povinností stanovenou v § 5 odst. 2, § 9 odst. 2, § 10 odst. 1 nebo v § 14 odst. 1 písm. a)
až d).
(2) Fyzická osoba se jako držitel loveckého lístku dopustí přestupku tím, že
poruší některé pravidlo lovu podle § 41 až 45 nebo § 49 odst. 1.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), nebo
b) 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2.
(4) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 lze uložit zákaz
činnosti do 2 let; při uloženém zákazu činnosti za přestupek podle odstavce 2 se odebere
lovecký lístek.
(5) Přestupky podle odstavce 1 písm. b) spočívající v nesplnění nebo porušení
některé z povinností uvedených v § 14 odst. 1 písm. a) až d) a podle odstavce 2 se
zapisují do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.
(6) Přestupek, který se zapisuje do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů
a který byl projednán mysliveckou stráží podle § 14 odst. 1 písm. i), zapíše do evidence
přestupků vedené Rejstříkem trestů orgán státní správy myslivosti, který mysliveckou
stráž ustanovil; myslivecká stráž sdělí orgánu státní správy myslivosti údaje pro
provedení zápisu do pěti dnů ode dne uložení pokuty.
§ 64
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní nebo poruší některou z
povinností stanovenou v § 5 odst. 2, § 7 odst. 1 nebo 2, § 9 odst. 1 nebo 2, § 10 a v § 32
odst. 3, 4 nebo 5 anebo nesplní opatření uložené podle § 61 odst. 3.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní
nebo poruší některou z povinností stanovenou v § 4 odst. 2, § 5 odst. 1, § 51 odst. 2 nebo
3 nebo v § 61 odst. 3.
(3) Uživatel honitby se dopustí přestupku tím, že
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a) nesplní nebo poruší některou z povinností stanovenou v § 11 odst. 1, 2, 4 nebo 6, § 36
odst. 1 nebo v § 44 odst. 1 nebo 2 anebo uvede nepravdivé údaje o honitbě a zvěři v ní,
b) nesplní nebo poruší některou z povinností stanovenou v § 4 odst. 1 nebo v § 43 odst. 1,
c) nesplní nebo poruší některou z povinností stanovenou v § 3 odst. 2, § 11 odst. 3, § 41
až 43, § 45, § 49 odst. 1 nebo v § 51 odst. 1,
d) nesplní lov celkového počtu kusů jednotlivého druhu spárkaté zvěře podle plánu
mysliveckého hospodaření, pokud tím dochází k překročení normovaného stavu tohoto
druhu zvěře, nebo
e) nesplní některou z povinností stanovenou v § 11 odst. 5 nebo v § 36 odst. 2 a 3.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. a),
b) 40 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo odstavce 3 písm. b),
c) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo odstavce 3 písm. c) až e).
§ 64a
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Je-li přestupek podle tohoto zákona spáchán opakovaně po nabytí právní
moci rozhodnutí o přestupku, uloží se pokuta do výše dvojnásobku horní hranice sazeb
uvedených v § 63 odst. 3 nebo v § 64 odst. 4. Přestupek je spáchán opakovaně, jestliže od
nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán
vinným, do jeho spáchání neuplynulo 12 měsíců.
(2) Přestupky podle tohoto zákona projednává orgán státní správy myslivosti.
(3) Výnosy z pokut uložených mysliveckou stráží za přestupky podle § 63 jsou
příjmem příslušné obce s rozšířenou působností. Výnosy z pokut uložených za přestupky
podle § 64 jsou příjmem Státního fondu životního prostředí31).
________________________
1)

§ 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2)
§ 1 a násl. zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat
a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).
6)
Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
14)
§ 35 a 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
15)
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.
17)
§ 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
18)
Zákon č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
31)
Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění
pozdějších předpisů.
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14)
15)

§ 35 a 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.

Část sto dvacátá třetí
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákona o obalech),
ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 66/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009
Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 62/2014
Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
§1
Účel a předmět zákona
(1) Účelem tohoto zákona je chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadů z
obalů, a to zejména snižováním hmotnosti, objemu a škodlivosti obalů a chemických látek 1)
(dále jen "látky") v těchto obalech obsažených v souladu s právem Evropské unie.2) Tento
zákon stanoví práva a povinnosti podnikajících právnických a fyzických osob (dále jen
"osoba") a působnost správních úřadů při nakládání s obaly a uvádění obalů a balených
výrobků na trh nebo do oběhu, při zpětném odběru a při využití odpadu z obalů a stanoví
poplatky a ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty přestupky.
(2) Tento zákon se vztahuje na nakládání se všemi obaly, které jsou v České republice
uváděny na trh nebo do oběhu, s výjimkou kontejnerů užívaných v silniční, železniční nebo
letecké dopravě nebo při námořní nebo vnitrozemské plavbě podle mezinárodních smluv,
jimiž je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv nebo
ve Sbírce zákonů. 3)
(3) Na nakládání s odpady z obalů se vztahují právní předpisy platné pro hospodaření s
odpady, 4) pokud tento zákon nestanoví jinak.
(4) Tímto zákonem nejsou dotčeny další požadavky na obaly stanovené zvláštními
právními předpisy. 5)
§ 24
Kontrola činnosti autorizované společnosti
(1) Činnost autorizovaných společností kontroluje Ministerstvo životního prostředí.
(2) Zjistí-li Ministerstvo životního prostředí v činnosti autorizované společnosti
nedostatky, může podle závažnosti a povahy zjištěného nedostatku
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a) uložit, aby autorizovaná společnost ve stanovené lhůtě zjednala nápravu; odvolání proti
tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek,
b) podat podnět České inspekci životního prostředí k zahájení řízení o uložení pokuty
přestupku autorizované společnosti,
c) rozhodnout po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem
zemědělství o změně nebo zrušení rozhodnutí o autorizaci.
(3) Nedostatkem v činnosti autorizované společnosti se rozumí porušení povinnosti
stanovené autorizované společnosti tímto zákonem nebo povinnosti stanovené akciové
společnosti jinými právními předpisy19) nebo porušení podmínek stanovených v rozhodnutí o
autorizaci.
§ 32
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí jako ústřední správní úřad v oblasti nakládání s obaly
a odpady z obalů
a) vede Seznam podle § 14,
b) vydává rozhodnutí o autorizaci po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a
Ministerstvem zemědělství podle § 17 odst. 1 a rozhoduje o prodloužení platnosti rozhodnutí
o autorizaci podle § 17 odst. 7,
c) vede seznam vydaných rozhodnutí o autorizaci, rozhodnutí o změně nebo zrušení
rozhodnutí o autorizaci a zveřejňuje jej ve Věstníku Ministerstva životního prostředí podle §
29,
d) označuje ve výpisu emise akcionáře, kterým byla pozastavena akcionářská práva podle §
20 odst. 5,
e) rozhoduje po předchozím projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem
zemědělství o předchozím souhlasu se zrušením autorizované společnosti v době platnosti
rozhodnutí o autorizaci, s fúzí autorizované společnosti s jinou právnickou osobou nebo s
rozdělením autorizované společnosti podle § 20 odst. 10,
f) podává návrh soudu, aby rozhodl o neplatnosti usnesení valné hromady autorizované
společnosti podle § 20 odst. 11,
g) zpracovává a vede souhrnnou evidenci podle § 15 odst. 2 a § 23 odst. 2,
h) dohlíží na činnost autorizovaných společností podle § 24 odst. 1,
i) ukládá autorizované společnosti opatření ke zjednání nápravy podle § 24 odst. 2 písm. a),
j) podává podnět České inspekci životního prostředí k zahájení řízení o uložení pokuty
přestupku autorizované společnosti podle § 24 odst. 2 písm. b),
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k) rozhoduje o změně rozhodnutí o autorizaci podle § 24 odst. 2 písm. c) a § 25,
l) rozhoduje o zrušení rozhodnutí o autorizaci podle § 24 odst. 2 písm. c) a § 26,
m) stanoví po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a s Ministerstvem zemědělství
v pochybnostech, zda určitý typ výrobku je nebo není obalem,
n) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím České inspekce životního prostředí,
o) poskytuje Evropské komisi v požadovaném rozsahu a požadovaným způsobem údaje o
nakládání s obaly a odpady z obalů v České republice,
p) zajišťuje, aby celkové množství využitých odpadů z obalů bylo v souladu s mezinárodními
závazky, kterými je Česká republika vázána,23)
q) jmenuje po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu zástupce České republiky do
výborů, komisí, odborných a pracovních skupin a dalších grémií založených v souladu s
právem Evropské unie v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů,2)
r) zajišťuje ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu vhodnou formou informování
veřejnosti o úloze spotřebitelů při přispívání k opakovanému používání, využívání a recyklaci
obalů a odpadu z obalů,
s) podává podnět České obchodní inspekci ke kontrole v oblasti nakládání s obaly.
HLAVA VI
OCHRANNÁ OPATŘENÍ, OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A POKUTY PŘESTUPKY
…
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
§ 44
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že vykonává činnost, k níž je třeba autorizace podle § 17, bez této autorizace, nebo bez
autorizace nabízí třetím osobám uzavření smluv, jejichž obsahem je činnost, k jejímuž výkonu
je autorizace třeba.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) jako osoba, která uvádí na trh obal, poruší povinnost stanovenou v § 3,
b) jako osoba, která uvádí na trh obal, balený výrobek nebo obalový prostředek, nezajistí
některou z podmínek uvádění obalů, balených výrobků nebo obalových prostředků na trh
podle § 4,
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c) jako osoba, která uvádí na trh obal, nepředloží na požádání kontrolnímu orgánu technickou
dokumentaci podle § 5 odst. 1 písm. a), nebo neinformuje průkazně své odběratele podle § 5
odst. 1 písm. b),
d) jako osoba, která uvádí na trh obalový prostředek, nepředloží na požádání kontrolnímu
orgánu technickou dokumentaci podle § 5 odst. 2 písm. a), nebo neinformuje průkazně své
odběratele podle § 5 odst. 2 písm. b),
e) jako osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky, jejichž obaly jsou opakovaně
použitelné, nebo vratné, neučiní opatření, která umožňují opakované použití opakovaně
použitelných obalů podle § 7, nebo nezajistí opakované použití vratných obalů nebo využití
odpadů z těchto obalů podle § 8,
f) jako osoba uvedená v § 9 poruší některou z povinností týkajících se vratných zálohovaných
obalů podle § 9,
g) jako osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, nezajistí zpětný
odběr těchto obalů nebo odpadů z těchto obalů podle § 10 odst. 1,
h) jako osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, nezajistí využití
odpadů z obalů podle § 12,
i) jako osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, poruší povinnost
podat návrh na zápis do Seznamu podle § 14 odst. 1,
j) jako osoba zapsaná v Seznamu nesplní povinnost oznámit změny údajů podle § 14 odst. 7,
nebo
k) jako osoba, na kterou se vztahuje povinnost zapsat se do Seznamu, poruší některou
z povinností evidence podle § 15.
(3) Autorizovaná společnost se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nesplní některou z podmínek autorizace stanovených v rozhodnutí o autorizaci na základě §
17 odst. 6 písm. c) až f),
b) poruší omezení pro nakládání s akciemi podle § 20 odst. 1,
c) poruší zákaz rozdělit zisk mezi akcionáře podle § 20 odst. 2,
d) poruší zákaz snížit nebo zvýšit svůj základní kapitál podle § 20 odst. 3,
e) poruší zákaz účastnit se v orgánech nebo podnikání jiné právnické osoby podle § 20
odst. 4,
f) poruší zákaz konat valnou hromadu bez předložení výpisu z registru emitenta
zaknihovaných akcií podle § 20 odst. 5,
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g) v rozporu s § 20 odst. 6 umožní účast na valné hromadě osobě, které byla Ministerstvem
životního prostředí pozastavena akcionářská práva, nebo osobě, která nebyla uvedena ve
výpisu emise,
h) poruší zákaz uzavřít smlouvu, zajišťovat závazky nebo bezúplatně převádět majetek podle
§ 20 odst. 7,
i) poruší zákaz uzavřít smlouvu podle § 20 odst. 9,
j) nevyžádá souhlas Ministerstva životního prostředí k vydání usnesení valné hromady
v případech uvedených v § 20 odst. 10,
k) stanoví podmínky uzavření smlouvy o sdruženém plnění v rozporu s § 21 odst. 1 písm. a),
l) poruší povinnost uzavřít smlouvu podle § 21 odst. 1 písm. b) nebo c),
m) poruší zákaz sdělovat informace třetím osobám podle § 21 odst. 2,
n) uzavře smlouvu s obcí v rozporu s § 21 odst. 3 nebo smlouvu s obcí v rozporu s § 21
odst. 3 odmítne uzavřít,
o) poruší zákaz výkonu činností podle § 22,
p) poruší povinnost vést a ohlašovat evidenci osob, s nimiž má uzavřenu smlouvu
o sdruženém plnění nebo evidenci množství obalů a odpadů z obalů a způsobu jejich využití,
anebo povinnost zajistit prostřednictvím auditora ověření vedení této evidence množství obalů
a odpadů z obalů a způsobu jejich využití podle § 23 odst. 1, nebo
q) nezveřejní hospodářské výsledky podle § 23 odst. 3.
(4) Autorizovaná společnost nebo právnická osoba anebo podnikající fyzická osoba se
jako osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky prodejem spotřebiteli, dopustí
správního deliktu přestupku tím, že nesplní povinnost informovat odběratele a spotřebitele
podle § 10 odst. 2.
§ 45
Za správní delikt přestupek podle § 44 se uloží pokuta lze uložit pokutu
a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. a), c) až f) a písm.
i) a j) nebo podle odstavce 4,
b) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. k),
c) do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1, podle odstavce 2
písm. b), g) nebo h), nebo podle odstavce 3 písm. a) až q).
§ 46
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(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. Jde-li
o správní delikt podle § 44 odst. 2 písm. g) a h), právnická osoba je odpovědnosti zproštěna,
jestliže k porušení povinnosti došlo do 3 měsíců ode dne, kdy autorizovaná společnost, s níž
právnická nebo podnikající fyzická osoba uzavřela smlouvu o sdruženém plnění povinností
stanovených právnické nebo podnikající fyzické osobě v § 10 odst. 1 nebo v § 12, pozbyla
oprávnění k činnosti.
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba neodpovídá za přestupek podle § 44
odst. 2 písm. g) nebo h) též tehdy, jestliže k porušení povinnosti došlo do 3 měsíců ode
dne, kdy autorizovaná společnost, s níž právnická nebo podnikající fyzická osoba
uzavřela smlouvu o sdruženém plnění povinností stanovených právnické nebo
podnikající fyzické osobě v § 10 odst. 1 nebo § 12, pozbyla oprávnění k činnosti.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) (2) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává
Krajská hygienická stanice, Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská
inspekce, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů
a léčiv nebo Česká inspekce životního prostředí, a to v rozsahu své působnosti vymezené
v § 35 až 40. Je-li podle rozsahu své působnosti příslušným k projednání správního deliktu
přestupku více jak jeden správní orgán, správní delikt přestupek projedná ten z příslušných
správních orgánů, který jako první zahájil řízení. Správní orgán, který zahájí řízení, informuje
o tom všechny správní orgány, které jsou k projednání správních deliktů přestupků podle
tohoto zákona příslušné.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní
moci.
(7) (3) Pokuty vybírá orgán, který je uložil.
(8) (4) Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu,
který pokutu uložil, s výjimkou pokut uložených Českou inspekcí životního prostředí, které
jsou příjmem Státního fondu životního prostředí.
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_________________
1)

Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a
obalových odpadech.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/12/ES ze dne 11. února 2004, kterou se mění
směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/20/ES ze dne 9. března 2005, kterou se mění
směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.
Směrnice Komise 2013/2/EU ze dne 7. února 2013, kterou se mění příloha I směrnice
Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.
3)
Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č.
8/1985 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění.
Úmluva o mezinárodním civilním letectví, vyhlášená ve Sbírce zákonů a nařízení republiky
Československé pod č. 147/1947 Sb. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě
nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 64/1987 Sb., ve znění
pozdějších změn a doplnění.
4)
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
5)
Například zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a
doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 157/1998 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových
látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, 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.
19)
Například obchodní zákoník.
23)
Článek 6 odst. 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových
odpadech z 20. prosince 1994.

Část sto dvacátá čtvrtá
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném
registru znečištění a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění
zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 444/2005
Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb.
a zákona č. 39/2015 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 19
Na základě přezkumu podle § 18 je úřad oprávněn
a) uložit provozovateli zařízení provést v přiměřené lhůtě opatření k nápravě podle § 19b
odst. 1,
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b) v případě zjištění, že zařízení je provozováno v rozporu s podmínkami integrovaného
povolení, rozhodovat o správních deliktech přestupcích podle § 37,
c) vyzvat provozovatele zařízení v přiměřené lhůtě stanovené úřadem k podání žádosti
o změnu integrovaného povolení podle § 19a odst. 1,
d) vydat provozovateli zařízení rozhodnutí o omezení nebo zastavení provozu zařízení nebo
jeho části podle § 19b odst. 3 až 5,
e) zahájit z moci úřední řízení o změně integrovaného povolení podle § 19a odst. 3.
§ 29
Ministerstvo
Ministerstvo
a) vykonává vrchní státní dozor a je ústředním orgánem státní správy podle tohoto zákona,
b) rozhoduje o žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení, jehož provoz může
významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu,
c) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím krajského úřadu,
d) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím inspekce,
e) provádí přezkum závazných podmínek integrovaného povolení pro zařízení, jehož provoz
může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu,
f) zabezpečuje z hlediska vlivů nejlepších dostupných technik na životní prostředí a v oblasti,
která není v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zemědělství nebo
Ministerstva zdravotnictví, sledování vývoje nejlepších dostupných technik obsažených
v dokumentech Evropské unie, zajišťuje překlady těchto dokumentů, jejich zveřejňování
a výklad, zajišťuje činnost příslušných technických pracovních skupin a předává informace
o vývoji nejlepších dostupných technik,
g) hodnotí v oblasti své působnosti aplikaci nejlepších dostupných technik a podílí se na
zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách,
h) společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo Ministerstvem zemědělství v oblasti
jejich působnosti zajišťuje přípravu pozic České republiky k závěrům o nejlepších dostupných
technikách,
i) předává výsledky hodnocení aplikace nejlepších dostupných technik příslušným správním
úřadům a příslušným orgánům Evropské unie a zastupuje Českou republiku ve výboru podle
čl. 75 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU,
j) provádí metodickou činnost v oblasti vymezené tímto zákonem,
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k) plní úkoly vyplývající ze vztahu k Evropské unii v oblasti vymezené tímto zákonem,
podává zprávy o plnění příslušných směrnic Evropské unie a koordinuje převzetí a zavádění
práva Evropské unie v oblasti vymezené tímto zákonem, ve vztahu k Evropské unii zajišťuje
výstupy ze systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách, a jmenování členů
pracovních skupin zřízených na základě čl. 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady
2010/75/EU,
l) v pochybnostech vydává stanoviska k zařazování činností do působnosti tohoto zákona,
m) spravuje informační systém integrované prevence,
n) je příslušným správním úřadem pro řízení vedená k zařízením na území jiných států
Evropské unie spadajícím do působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady
2010/75/EU, jejichž provoz může významně negativně ovlivnit životní prostředí České
republiky,
o) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství
koordinuje a zabezpečuje podporu, vývoj a rozvoj nově vznikajících technik,
p) ve zvláště složitých případech si může vyhradit pravomoc úřadu prvního stupně v řízení
o vydání integrovaného povolení nebo jeho změně,
q) vydává předběžnou informaci o žádosti podle § 3a pro zařízení, jehož provoz může
významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu,
r) vede Seznam odborně způsobilých osob podle § 6; ve spolupráci s Ministerstvem
zemědělství a Ministerstvem průmyslu a obchodu provádí ověřování výkonu funkce odborně
způsobilé osoby,
s) jmenuje zástupce České republiky do výborů a komisí založených na základě ustanovení
právních předpisů Evropské unie v oblasti integrované prevence a omezování znečištění 1)
nebo na základě mezinárodních úmluv v této oblasti, jimiž je Česká republika vázána,
t) schvaluje základní zprávu podle § 4a u zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě
ovlivnit životní prostředí dotčeného státu,
u) rozhoduje o správních deliktech přestupcích podle § 37 u zařízení, jehož provoz může
významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu, a o správních deliktech podle
§ 37 odst. 3,
v) spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu na zveřejňování informací o nejlepších
dostupných technikách a nově vznikajících technikách.
§ 33
Krajské úřady
Krajský úřad
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a) rozhoduje o žádosti o vydání integrovaného povolení s výjimkou zařízení, jehož provoz
může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu,
b) provádí přezkum závazných podmínek integrovaného povolení s výjimkou integrovaného
povolení pro zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí
dotčeného státu,
c) rozhoduje o správních deliktech přestupcích podle § 37,
d) vyzývá provozovatele zařízení k podání žádosti o vydání integrovaného povolení nebo
žádosti o změnu integrovaného povolení,
e) hodnotí aplikaci nejlepších dostupných technik a předává informace o jejich vývoji
příslušným správním úřadům a podílí se na systému výměny informací o nejlepších
dostupných technikách,
f) vydává rozhodnutí o omezení nebo o zastavení provozu zařízení nebo jeho části podle
§ 19b odst. 3 až 5,
g) je dotčeným správním orgánem v řízení podle tohoto zákona v případě zařízení, jehož
provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu,
h) schvaluje základní zprávu podle § 4a,
i) ukládá opatření k nápravě podle § 19b odst. 1 a 2
j) provádí místní šetření za účelem zjištění, zda se na zařízení vztahuje povinnost mít
integrované povolení,
k) na žádost provozovatele zařízení vydává předběžnou informaci o žádosti podle § 3a,
l) informuje ministerstvo o udělení výjimek z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými
technikami podle § 14 odst. 5,
m) zveřejňuje prostřednictvím informačního systému integrované prevence údaje stanovené
tímto zákonem,
n) poskytuje ministerstvu podněty k vývoji informačního systému integrované prevence,
o) je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení a při vydání kolaudačního souhlasu
podle jiného právního předpisu24), pokud se vydání rozhodnutí, stanovisek, vyjádření nebo
souhlasů podle zvláštních právních předpisů6), které jsou podkladem pro vydání územního
rozhodnutí, stavebního povolení nebo kolaudačního souhlasu
§ 34
Inspekce
Inspekce
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a) kontroluje plnění povinností stanovených tímto zákonem a povinností stanovených
integrovaným povolením v oblasti životního prostředí,
b) omezuje nebo zastavuje provoz zařízení nebo jeho části podle § 19b odst. 3 nebo 5,
c) rozhoduje o správních deliktech přestupcích podle § 37,
d) zveřejňuje zprávy z kontrol prostřednictvím informačního systému integrované prevence,
e) ukládá opatření k nápravě podle § 19b odst. 1 a 2,
f) zpracovává plány kontrol na příslušný kalendářní rok podle § 20b odst. 3,
g) zpracovává programy běžných kontrol podle § 20b odst. 5,
h) informuje úřad a krajskou hygienickou stanici o plánovaných kontrolách, uložených
pokutách a opatřeních k nápravě.
§ 35
Krajské hygienické stanice
Krajská hygienická stanice
a) posuzuje žádost z hlediska ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany před nepříznivými
účinky hluku, vibrací a neionizujícího záření,
b) kontroluje plnění závazných podmínek stanovených v integrovaném povolení k ochraně
veřejného zdraví v oblasti ochrany před nepříznivými účinky hluku, vibrací a neionizujícího
záření,
c) omezuje nebo zastavuje provoz zařízení nebo jeho části, pokud by jeho dalším provozem
nastalo nebo hrozí závažné poškození zdraví člověka z důvodu nepříznivých účinků hluku,
vibrací a neionizujícího záření,
d) rozhoduje o správních deliktech přestupcích podle § 37,
e) zveřejňuje zprávy z kontrol v informačním systému integrované prevence,
f) informuje úřad a inspekci o plánovaných kontrolách a uložených pokutách.
HLAVA VI
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 37
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

653

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel zařízení dopustí
správního deliktu přestupku tím, že
a) nesplní ohlašovací povinnost podle § 16 odst. 1 písm. b) nebo c),
b) uvede v žádosti podle § 4 nesprávné údaje, které mohou mít vliv na vydání integrovaného
povolení,
c) nepodá žádost o změnu integrovaného povolení ve lhůtě stanovené úřadem podle § 19a
odst. 1,
d) neohlásí úřadu údaje o plnění podmínek integrovaného povolení podle § 16a odst. 1 nebo
poskytne údaje neúplné či nesprávné,
e) nevede evidenci údajů pro ohlašování podle § 16a odst. 2,
f) nepřijme opatření k omezení dopadů na životní prostředí a k zamezení dalších
mimořádných událostí nebo havárií podle § 16 odst. 1 písm. d), nebo
g) nepřijme opatření k zajištění nápravy stavu způsobeného porušením závazných podmínek
provozu podle § 16 odst. 1 písm. e).
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako právní nástupce provozovatele
zařízení dopustí správního deliktu přestupku tím, že neoznámí úřadu přechod integrovaného
povolení podle § 17.
(3) Odborně způsobilá osoba se dopustí správního deliktu přestupku tím, že neoznámí
ministerstvu změnu údajů uvedených v osvědčení o provedení zápisu do Seznamu odborně
způsobilých osob podle § 6 odst. 8.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel zařízení dopustí
správního deliktu přestupku tím, že provozuje zařízení bez platného integrovaného povolení,
bez pravomocného rozhodnutí o podstatné změně integrovaného povolení nebo v rozporu
s integrovaným povolením.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel zařízení dopustí
správního deliktu přestupku tím, že neprovede podle § 19b odst. 1 nebo 2 opatření k nápravě
anebo neomezí nebo nezastaví provoz zařízení nebo jeho části podle § 19b odst. 3, 4 nebo 5.
(6) Za správní delikt se uloží pokuta Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 až 3,
b) do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavců 4 a 5.
§ 38
Společná ustanovení
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(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, ke vzniklým nebo hrozícím škodlivým následkům
v oblasti životního prostředí nebo v oblasti zdraví člověka a době trvání protiprávního stavu.
(3) (1) Je-li projednán správní delikt spáchaný provozovatelem zařízení, lze na jeho
návrh zastavit správní řízení, jestliže provozovatel zařízení zajistil odstranění následků
porušení povinnosti, přijal faktická opatření zamezující dalšímu trvání nebo obnově
protiprávního stavu a uložení pokuty by vzhledem k nákladům na učiněná opatření vedlo
k nepřiměřené tvrdosti. Z důvodu provádění opatření zamezujících vzniku dalších
nepříznivých následků lze řízení o správním deliktu přerušit.
(1) Od uložení správního trestu za přestupek spáchaný provozovatelem zařízení
lze upustit také tehdy, jestliže pachatel přestupku zajistí odstranění následků porušení
povinnosti, přijme faktická opatření zamezující dalšímu trvání nebo obnově
protiprávního stavu a uložení správního trestu by vzhledem k nákladům na učiněná
opatření vedlo k nepřiměřené tvrdosti.
(4) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(5) (2) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona projednává v prvním stupni
inspekce nebo krajský úřad. Příslušným orgánem k projednání správního deliktu přestupku je
ten orgán, který zahájí řízení jako první. Ministerstvo projedná správní delikt přestupek
v prvním stupni, jde-li o správní delikt přestupek podle § 37 odst. 3, nebo jde-li o zařízení,
jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu. Krajská
hygienická stanice projednává v prvním stupni správní delikty přestupky podle tohoto
zákona, jde-li o ochranu veřejného zdraví v oblasti ochrany před nepříznivými účinky hluku,
vibrací a neionizujícího záření.
(6) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby21a) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(7) (3) Příjem z pokut uložených inspekcí a krajskou hygienickou stanicí je z 50 %
příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky a z 50 % příjmem rozpočtu kraje.
Polovina příjmu z těchto pokut, který je příjmem rozpočtu kraje, je účelově určena k ochraně
životního prostředí. Pokuty uložené krajským úřadem vybírá a vymáhá krajský úřad, příjem
z pokut je příjmem kraje.
_________________
6)

Například zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001
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Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (zákon o odpadech), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních
léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních
a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010
o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění).
21a)
§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
24)
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.

Část sto dvacátá pátá
Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 537/2004
Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona
č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb.,
zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009
Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb.,
zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 229/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
§ 57
Zajištění zbraně, střeliva nebo dokladu
(1) Příslušný útvar policie může rozhodnout o zajištění zbraně kategorie A, B nebo C,
střeliva do těchto zbraní, zbrojního průkazu, zbrojní licence, průkazu zbraně nebo zbrojního
průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, povolení k
vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice
omezuje z bezpečnostních důvodů, evropský zbrojní pas, v němž jsou zapsány zbraně
kategorie A, B nebo C, povolení k přepravě nebo hlášení přepravy zbraní a střeliva podle § 50
nebo 50a, jestliže proti jejich držiteli bylo zahájeno
a) v případě fyzické osoby trestní stíhání pro trestný čin uvedený v § 22 odst. 1,
b) v případě právnické osoby trestní stíhání pro úmyslný trestný čin,
c) v případě fyzické osoby správní řízení pro přestupek spáchaný tím, že
1. vlastní, drží nebo nosí zbraň v rozporu s § 8,
2. v rozporu s § 20a odst. 3 se nepodrobí lékařské prohlídce nebo nepředloží posudek o
zdravotní způsobilosti příslušnému útvaru policie,
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3. střílí ze zbraně v rozporu s § 28 odst. 5,
4. v rozporu s § 29 odst. 1 písm. l) se nepodrobí vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn
alkoholem nebo jinou návykovou látkou nebo v rozporu s § 29 odst. 3 písm. b) nosí zbraň
nebo manipuluje se zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, přestože je jeho
schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, užitím jiné návykové látky,
léků nebo v důsledku nemoci,
5. nepostupuje podle § 41 odst. 5, nebo
6. neoznámí nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C podle § 42 odst. 1, nebo
d) v případě právnické nebo podnikající fyzické osoby správní řízení pro správní delikt
přestupek spáchaný tím, že vlastní nebo drží zbraň nebo střelivo v rozporu s § 8.
§ 63
Znehodnocování a ničení zbraní a střeliva a výroba řezů zbraní a střeliv
(1) Znehodnotit nebo zničit zbraň kategorie A, B nebo C nebo vyrobit jejich řez lze jen
na základě povolení příslušného útvaru policie, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo
výrobcem zbraně. Jde-li o zbraň, která je kulturní památkou, musí být též udělen souhlas
příslušného orgánu státní památkové péče s jejím znehodnocením nebo zničením nebo s
výrobou jejího řezu.
(2) Vlastník zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně uvedených v odstavci 1 je
povinen je před jejich znehodnocením nebo zničením nebo výrobou jejich řezu předložit
příslušnému útvaru policie ke kriminalistické expertize s písemnou žádostí podanou na
předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis; žádost musí obsahovat
a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu,
b) důvod znehodnocení nebo zničení zbraně, hlavní části zbraně nebo zakázaného doplňku
zbraně nebo výroby jejího řezu a
c) údaje o zbrani nebo údaje identifikující hlavní část zbraně nebo zakázaný doplněk zbraně.
(3) K žádosti podle odstavce 2 je žadatel povinen přiložit
a) zbraň, hlavní část zbraně nebo zakázaný doplněk zbraně; pokud rozměry neumožňují jejich
přiložení, sdělí místo jejich uložení,
b) průkaz zbraně, jde-li o registrovanou zbraň nebo hlavní část zbraně, a
c) písemný souhlas příslušného orgánu státní památkové péče, jde-li o zbraň, která je kulturní
památkou,
o jejichž převzetí vydá příslušný útvar policie potvrzení.
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(4) Příslušný útvar policie ověří původ a stav zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně
a může je předat k provedení kriminalistické expertizy. Příslušný útvar policie žádost podle
odstavce 2 zamítne, pokud bylo zjištěno důvodné podezření, že se zbraní nebo zakázaným
doplňkem zbraně byl spáchán trestný čin nebo přestupek.
(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se vztahují i na ty případy, kdy dochází při opravě
nebo úpravě zbraně k takovým zásahům, které nevratně zničí nebo pro účely balistického
zkoumání jinak znehodnotí hlavní část zbraně. Povinnost uložená vlastníku zbraně v odstavci
2 přechází i na osobu, která úpravu nebo opravu provádí.
(6) Žadatel, kterému bylo vydáno povolení podle odstavce 1, je povinen do 20
pracovních dnů ode dne vydání povolení zbraň kategorie A, B anebo C předat ke
znehodnocení nebo zničení nebo výrobě jejího řezu pouze osobě, která je k této činnosti
oprávněna. Této osobě předá i střelivo, pokud ho žadatel chce nechat znehodnotit nebo zničit
nebo vyrobit jeho řez. O převzetí zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku zbraně
nebo střeliva je povinna tato osoba vydat žadateli potvrzení. Nepředá-li zbraň kategorie A, B
anebo C ke znehodnocení nebo zničení nebo výrobě jejího řezu podle věty první, je povinen
povolení vrátit do 20 pracovních dnů od posledního dne, kdy tak měl učinit, příslušnému
útvaru policie.
(7) Žadatel, kterému bylo vydáno povolení podle odstavce 1, je povinen příslušnému
útvaru policie, který povolení vydal, předložit do 10 pracovních dnů po znehodnocení nebo
zničení zbraně, hlavní části zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně nebo výrobě jeho řezu
potvrzení oprávněné osoby o jejich znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu. V případě
znehodnocení zbraně, hlavní části zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně nebo výroby jejich
řezu, předloží současně s potvrzením také zbraň, hlavní část zbraně nebo zakázaný doplněk
zbraně ke kontrole; pokud rozměry neumožňují jejich předložení, sdělí místo jejich uložení.
Při kontrole podle věty druhé příslušný útvar police kontroluje dodržení povinností oprávněné
osoby podle § 39 odst. 2. V případě, že příslušný útvar policie neshledá pochybení oprávněné
osoby, potvrdí změnu kategorie zbraně v Centrálním registru zbraní, jinak může vrátit zbraň
žadateli a vyzvat jej k odstranění kontrolou zjištěných nedostatků, pokud to jejich povaha
umožňuje; tím nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti oprávněné osoby jako držitele
licence za správní delikt přestupek.
(8) Držitel znehodnocené zbraně nesmí na veřejnosti nebo na místě veřejnosti
přístupném, nosit tuto zbraň viditelně. Při nošení znehodnocené zbraně je povinen mít u sebe
potvrzení o jejím znehodnocení.
§ 70p
Zadržení a zajištění munice nebo dokladu
(1) Příslušník policie je oprávněn zadržet munici, doklady vztahující se k munici,
muniční průkaz, muniční licenci, povolení k přepravě munice nebo hlášení přepravy munice
nebo výbušninu nalezenou při pyrotechnickém průzkumu, aby jejich držiteli zabránil v
jednání, kterým porušuje povinnost nebo nedodržuje zákaz stanovený tímto zákonem. O
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převzetí zadržené munice nebo dokladu vydá příslušník policie jejich dosavadnímu držiteli na
místě potvrzení. Příslušník policie je oprávněn zadržet munici, doklady vztahující se k munici,
muniční průkaz, muniční licenci, povolení k přepravě munice nebo hlášení přepravy munice
také tehdy, pokud je dán důvod pro zajištění podle odstavce 2 a existuje důvodné podezření,
že další nakládání s municí jejím držitelem může představovat ohrožení jeho života, zdraví
nebo majetku anebo života, zdraví nebo majetku jiných osob.
(2) Příslušný útvar policie může rozhodnout o zajištění munice, dokladů vztahujících
se k munici, muničního průkazu, muniční licence, povolení k přepravě munice nebo hlášení
přepravy munice, jestliže
a) proti držiteli obecné muniční licence bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin, jehož
spáchání vylučuje bezúhonnost držitele muniční licence,
b) proti držiteli obecné muniční licence bylo zahájeno správní řízení pro správní delikt
přestupek uvedený v § 76f, nebo
c) byly zadrženy a ve věci má být vedeno řízení podle tohoto nebo zvláštního zákona; pokud
není do 1 měsíce od jejich zadržení zahájeno řízení podle tohoto zákona nebo věc není
postoupena orgánu oprávněnému vést řízení podle zvláštního zákona, příslušný útvar
postupuje podle odstavce 7.
HLAVA V
Správní delikty
Přestupky
Díl 1
Přestupky a správní delikty na úseku zbraní a střeliva
Přestupky na úseku zbraní a střeliva
Přestupky
Přestupky fyzických osob
§ 76
...
Správní delikty
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
§ 76c
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že vlastní anebo drží zbraň nebo střelivo v rozporu s § 8.
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(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) převede vlastnictví ke zbrani kategorie D nebo střelivu do této zbraně na osobu, která
k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechá takové osobě,
b) provádí činnosti uvedené v § 2 odst. 2 písm. f) bez zbrojní licence skupiny K,
c) znehodnotí nebo zničí zbraň kategorie A, B anebo C nebo vyrobí jejich řez v rozporu s § 63
odst. 1,
d) v rozporu s § 57 odst. 3 neodevzdá zbraň, střelivo, zakázaný doplněk zbraně nebo doklad,
o jejichž zajištění bylo rozhodnuto, nesdělí místo jejich uložení nebo neumožní jejich
převzetí,
e) znemožní zajištění zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva provedeného
na základě § 57 odst. 6 v místě jejich dosavadního uložení,
f) v rozporu s § 57 odst. 6 neoprávněně nakládá se zbraní, zakázaným doplňkem zbraně nebo
střelivem, které byly zajištěny v místě jejich dosavadního uložení, nebo nakládání s nimi
umožní jiné osobě,
g) v rozporu s § 57a neodstraní v určené lhůtě střelivo,
h) v rozporu s § 63 odst. 7
1. nepředloží ke kontrole příslušnému útvaru policie potvrzení oprávněné osoby
o znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně, hlavní části zbraně nebo zakázaného
doplňku zbraně,
2. spolu s potvrzením nepředloží ke kontrole zbraň, hlavní část zbraně nebo zakázaný doplněk
zbraně, nebo
3. nesdělí místo uložení zbraně, hlavní části zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně,
i) přechovává černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky pro účely přebíjení nábojů
nebo použití ve zbrani v rozporu s § 69 odst. 1,
j) v rozporu s § 69 odst. 4 nezabezpečí černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky
proti zneužití, ztrátě nebo odcizení nebo nezajistí podmínky pro jejich skladování,
přechovávání a zacházení s nimi, nebo
k) přebíjí náboje v rozporu s § 69 odst. 5.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že jako
a) držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, který nabyl
vlastnictví ke zbrani kategorie A, B anebo C nebo střelivu do této zbraně na základě zbrojního
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průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, v rozporu s § 44 odst. 6 nevyveze
takovou zbraň nebo střelivo do této zbraně,
b) držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva v rozporu s § 45
odst. 5 dovoz zbraně kategorie A, B anebo C nebo střeliva do této zbraně neoznámí nebo ji
nepředloží ke kontrole,
c) osoba, která vyváží, dováží nebo prováží zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do
této zbraně přes státní hranice České republiky, v rozporu s § 51 odst. 2 tuto skutečnost
neoznámí, nebo nepředloží povolení podle § 44, 45 nebo 46, popřípadě evropský zbrojní pas,
anebo zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva popřípadě evropský zbrojní pas
nemá u sebe, i když zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně drží nebo nosí,
d) držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz anebo tranzit zbraní nebo
střeliva, jehož platnost zanikla, v rozporu s § 51 odst. 5 neodevzdá zbrojní průvodní list
včetně zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel střelnice dopustí
správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 52 provozuje střelnici bez povolení vydaného příslušným útvarem policie
nebo provozuje střelnici po zániku jeho platnosti,
b) neprovede oznámení podle § 54 odst. 1,
c) v rozporu s § 54 odst. 2 písm. a) nezajistí při provádění střelby přítomnost správce střelnice
na střelnici, nebo
d) v rozporu s § 54 odst. 2 písm. b) nevybaví střelnici lékárničkou první pomoci, jejíž obsah je
stanoven prováděcím právním předpisem.
(5) Podnikatel v oboru zbraní a střeliva se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
přechovává černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky za účelem jejich prodeje
v rozporu s § 69 odst. 2.
(6) Za správní delikt přestupek se uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1, 2, 4 nebo 5,
b) 30 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 3.
§ 76d
(1) Držitel zbrojní licence skupiny A až J se dopustí správního deliktu přestupku tím,
že
a) neustanoví zbrojíře podle § 39 odst. 1 písm. a),
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b) nezajistí, aby zbraň nebo střelivo, jichž je vlastníkem nebo držitelem jako právnická nebo
podnikající fyzická osoba, byla držena nebo nošena jen fyzickou osobou uvedenou v § 39
odst. 1 písm. c),
c) nevydá vnitřní předpis podle § 39 odst. 1 písm. d) nebo nezašle jeho změnu ve stanovené
lhůtě příslušnému útvaru policie,
d) nevytvoří podmínky tak, aby zbraň nebo střelivo byly zabezpečeny proti zneužití, ztrátě
nebo odcizení způsobem uvedeným v § 50b a § 58 odst. 2 až 7,
e) neprodleně neohlásí útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně, střeliva, zbrojní licence
nebo průkazu zbraně,
f) nepředloží zbraň kategorie A, na kterou se vztahuje mezinárodní smlouva, která je součástí
právního řádu, včetně příslušných dokladů podle § 39 odst. 1 písm. g),
g) nepředloží na výzvu příslušného útvaru policie podle § 39 odst. 1 písm. h) zbrojní licenci
a zbraň, popřípadě střelivo, včetně příslušných dokladů,
h) v rozporu s § 39 odst. 1 písm. i)
1. nepředloží na výzvu příslušného útvaru policie zbraň kategorie A, B nebo C, u které
vzniklo důvodné podezření na špatný technický stav, ke kontrole Českému úřadu pro
zkoušení zbraní a střeliva ve stanovené lhůtě, nebo
2. zbraň kategorie A, B nebo C po provedené kontrole nepředloží opětovně příslušnému
útvaru policie ve stanovené lhůtě,
i) v rozporu s § 39 odst. 1 písm. j) neustanoví nového zbrojíře nebo změnu zbrojíře neoznámí,
j) nepožádá o vydání nové zbrojní licence nebo průkazu zbraně podle § 39 odst. 1 písm. k),
k) nevede některou z evidencí podle § 39 odst. 1 písm. l) nebo ji vede v rozporu s § 39a,
l) v rozporu s § 39 odst. 1 písm. m) nebo § 73a odst. 8 písm. a) nezapisuje údaje o zbraních
kategorie A, B nebo C a střelivu do těchto zbraní, které jsou předmětem činností uvedených
v § 2 odst. 2 písm. d), a černém loveckém prachu, bezdýmném prachu a zápalkách
do centrálního registru zbraní nebo je zapisuje v rozporu s § 73a,
m) nezajistí cvičnou střelbu podle § 39 odst. 1 písm. n),
n) nevede evidenci o provedených cvičných střelbách,
o) neoznámí změnu podle § 39 odst. 1 písm. o),
p) neodevzdá po zániku platnosti zbrojní licence zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo
střelivo nebo průkaz zbraně podle § 39 odst. 1 písm. p),
q) neohlásí změnu ráže zbraně nebo opravu zbraně podle § 39 odst. 1 písm. q),
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r) převede vlastnictví ke zbrani nebo střelivu na osobu, která k nabytí vlastnictví ke zbrani,
munici nebo střelivu není oprávněna,
s) přenechá zbraň nebo střelivo, které je oprávněn držet k plnění úkolů stanovených ve zbrojní
licenci, osobě, která není držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny nebo není k držiteli
zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru,
t) svěří zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně fyzické osobě v rozporu
s § 59 odst. 1 a 3,
u) v rozporu s § 59 odst. 2 písm. c) nezajistí
1. přítomnost odpovědné osoby (instruktora), která je držitelem zbrojního průkazu příslušné
skupiny, nebo
2. bezpečnou manipulaci se zbraní nebo střelivem, nebo
v) nesplní povinnost uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě vydaným na základě § 75b.
(2) Držitel zbrojní licence skupiny B nebo E se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) nedodrží při znehodnocování zbraně kategorie A, B anebo C nebo střeliva nebo výrobě
jejich řezů postup podle § 39 odst. 2 písm. a),
b) neoznačí znehodnocenou zbraň podle § 39 odst. 2 písm. b), nebo
c) nevydá vlastníku zbraně potvrzení o znehodnocení zbraně anebo střeliva nebo o provedení
řezu zbraně nebo střeliva.
(3) Držitel zbrojní licence skupiny E se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nedodrží při ničení zbraně nebo střeliva postup podle § 39 odst. 3 písm. a), nebo
b) nevydá vlastníku zbraně potvrzení podle § 39 odst. 3 písm. b).
(4) Držitel zbrojní licence skupiny D se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) půjčí zbraň kategorie C osobě, která není k jejímu držení, popřípadě nošení oprávněna,
nebo
b) přijme do úschovy a uschovává zbraň nebo střelivo kategorie neuvedené ve zbrojní licenci.
(5) Držitel zbrojní licence skupiny F se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
svěří zbraň v rozporu s § 38 odst. 4 písm. c).
(6) Držitel zbrojní licence skupiny H se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
svěří zbraň v rozporu s § 38 odst. 6 písm. c).
(7) Držitel zbrojní licence skupiny K se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
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a) v rozporu s § 39 odst. 6 písm. a) nezpracuje technologický postup prací při vyhledávání
a manipulaci s nevybuchlou municí a výbušninami nebo jej nepředá ke schválení,
b) nezajistí, aby nalezení nevybuchlé munice nebo výbušniny bylo neprodleně nahlášeno
útvaru policie,
c) zajistí pyrotechnický průzkum v rozporu s § 39 odst. 6 písm. d),
d) neohlásí ztrátu nebo odcizení zbrojní licence podle § 39 odst. 6 písm. e),
e) nepožádá o vydání nové zbrojní licence podle § 39 odst. 6 písm. g),
f) nevede nebo neuchovává dokumentaci podle § 39 odst. 6 písm. h),
g) neučiní při nálezu munice nebo výbušniny nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti osob
a majetku, nebo
h) v rozporu s § 39 odst. 6 písm. j)
1. nezpracuje průběžnou zprávu o provedeném pyrotechnickém průzkumu,
2. nezpracuje o výsledku provedeného pyrotechnického průzkumu závěrečnou zprávu,
3. nepředloží závěrečnou zprávu o pyrotechnickém průzkumu ve stanovené lhůtě příslušnému
útvaru policie, nebo
4. na žádost stavebníka neprovede záznam o provedeném pyrotechnickém průzkumu
do stavebního deníku.
(8) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní
nebo podnikatel se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 50 odst. 1 přepravuje zbraně kategorie A, B anebo C nebo střelivo do těchto
zbraní bez povolení,
b) v rozporu s § 50 odst. 7 neohlásí příslušnému útvaru policie nebo Policejnímu prezidiu
ve stanovené lhůtě nebo rozsahu údaje týkající se přepravy,
c) v rozporu s § 50 odst. 8 nevybaví dopravní prostředek zařízením umožňujícím nepřetržité
sledování jeho pohybu,
d) v rozporu s § 50 odst. 10 neprodleně neohlásí příslušnému útvaru policie nebo Policejnímu
prezidiu jakékoliv změny v přepravě zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto
zbraní, nebo
e) v rozporu s § 50b nezabezpečí přepravované zbraně kategorie A, B anebo C nebo střelivo
do těchto zbraní proti zneužití, ztrátě nebo odcizení nebo je zabezpečí v rozporu s prováděcím
právním předpisem.
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(9) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní se
dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 50a odst. 1 neohlásí příslušnému útvaru policie přepravu zbraní kategorie A,
B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní nebo ji neohlásí ve stanovené lhůtě nebo rozsahu,
b) v rozporu s § 50a odst. 2 nevybaví dopravní prostředek zařízením umožňujícím nepřetržité
sledování jeho pohybu, nebo
c) v rozporu s § 50a odst. 3 neprodleně neohlásí příslušnému útvaru policie nebo Policejnímu
prezidiu jakékoliv změny v přepravě zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto
zbraní.
(10) Za správní delikt přestupek se uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b), d), f), k), l), p),
q), r), t), u) nebo v), odstavce 2 písm. a) nebo b), odstavce 3 písm. a), odstavce 7 písm. a), b),
c), f) nebo g), odstavce 8 nebo 9,
b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), e), g), h), i), j),
m), n), o) nebo s), odstavce 2 písm. c), odstavce 3 písm. b), odstavce 4, 5 nebo 6, odstavce 7
písm. d), e) nebo h).
Díl 2
Přestupky a správní delikty na úseku munice
Přestupky na úseku munice
§ 76e
Přestupky
Přestupky fyzických osob
…
§ 76f
Správní delikty
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) v rozporu s § 70i odst. 2 nabývá do vlastnictví, drží, přechovává, skladuje munici nebo
jinak nakládá s municí,
b) v rozporu s § 70i odst. 3 zajišťuje provádění pyrotechnického průzkumu, nebo
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c) neoznámí nález munice, střeliva nebo výbušniny podle § 70t odst. 2.
(2) Držitel muniční licence se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) neprodleně neohlásí policii ztrátu nebo odcizení muniční licence podle § 70m odst. 1
písm. a),
b) na výzvu policie nepředloží muniční licenci, včetně příslušných dokladů vztahujících se
k munici podle § 70m odst. 1 písm. b),
c) nepožádá ve stanovené lhůtě příslušný útvar policie o vydání nové muniční licence podle
§ 70m odst. 1 písm. c),
d) neoznámí ve stanovené lhůtě příslušnému útvaru policie změnu odpovědného zástupce
nebo člena statutárního orgánu právnické osoby anebo změnu odpovědného zástupce fyzické
osoby podle § 70m odst. 1 písm. d), nebo
e) nesplní povinnost uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě vydaným na základě § 75b.
(3) Držitel obecné muniční licence se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nesplní některou z povinností uvedených v § 70m odst. 2 písm. a),
b) nezajistí manipulaci s municí podle § 70m odst. 2 písm. b),
c) v rozporu s § 70m odst. 2 písm. c) nevydá vnitřní předpis nebo jeho změnu nezašle
ve stanovené lhůtě příslušnému útvaru policie,
d) v rozporu s § 70m odst. 2 písm. d) a § 70r
1. nezajistí podmínky pro zabezpečení munice proti zneužití, ztrátě nebo odcizení nebo
munici proti zneužití, ztrátě nebo odcizení nezabezpečí,
2. nezajistí podmínky pro zajištění bezpečnosti muničního skladiště nebo nezajistí bezpečnost
muničního skladiště, nebo
3. nesplní stavební a technické požadavky na muniční skladiště a požadavky na způsob
uložení munice,
e) v rozporu s § 70m odst. 2 písm. e)
1. neučiní nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku, nebo
2. učiněná opatření neprodleně neoznámí policii,
f) neprodleně neohlásí policii ztrátu nebo odcizení munice podle § 70m odst. 2 písm. f),
g) nepředloží na určeném místě zakázanou munici, na kterou se vztahuje mezinárodní
smlouva, která je součástí právního řádu, včetně příslušných dokladů podle § 70m odst. 2
písm. g),
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h) na výzvu policie nepředloží na určeném místě munici včetně příslušných dokladů podle
§ 70m odst. 2 písm. h),
i) nepožádá ve stanovené lhůtě příslušný útvar policie o vydání nové muniční licence podle
§ 70m odst. 2 písm. i),
j) v rozporu s § 70m odst. 2 písm. j) nezapisuje do evidenční knihy munice v centrálním
registru zbraní údaje o munici nebo je zapisuje v rozporu s § 73a,
k) v rozporu s § 70m odst. 2 písm. k)
1. nezajistí nejméně jednou ročně školení, nebo
2. nevede evidenci o provedených školeních,
l) v rozporu s § 70m odst. 2 písm. l) neumožní příslušnému útvaru policie po zániku platnosti
obecné muniční licence ve stanovené lhůtě převzetí munice do úschovy nebo její zajištění
v místě dosavadního uložení,
m) nesplní některou z povinností uvedených v § 70m odst. 2 písm. m),
n) v rozporu s § 70m odst. 2 písm. n)
1. neoznačí znehodnocenou munici kontrolní znehodnocovací značkou, nebo
2. při znehodnocování nezachová původní značení munice,
o) nevydá vlastníku munice potvrzení podle § 70m odst. 2 písm. o) nebo jej vydá v rozporu
s prováděcím právním předpisem,
p) neprovede hlášení podle § 70m odst. 2 písm. p),
q) v rozporu s § 70m odst. 4 převede vlastnictví k munici na osobu, která k nabytí vlastnictví
k munici není oprávněna,
r) v rozporu s § 70n odst. 3 a § 50a odst. 1 neohlásí příslušnému útvaru policie přepravu
munice nebo ji neohlásí ve stanovené lhůtě nebo rozsahu,
s) odpaluje, střílí nebo ničí munici v rozporu s § 70o odst. 1,
t) v rozporu s § 70o odst. 2 provozuje střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice nebo
zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice bez povolení nebo je provozuje
po zániku platnosti povolení,
u) jako provozovatel střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního
zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice nesplní některou z povinností uvedených
v § 70o odst. 7,
v) v rozporu s § 70p odst. 3 přechovávanou munici nebo doklad, které byly zajištěny,
neodevzdá, nesdělí místo jejich uložení nebo neumožní jejich převzetí policií,
667

w) v rozporu s § 70p odst. 5 neumožní zajištění munice v místě jejího dosavadního uložení,
nebo s municí, která byla zajištěna v místě jejího dosavadního uložení, jakkoli neoprávněně
nakládá nebo nakládání s ní umožní jiné osobě,
x) neodstraní v určené lhůtě munici podle § 70q, nebo
y) v rozporu s § 70r odst. 5
1. nezpracuje dokumentaci muničního skladiště, nebo
2. nezašle ve stanovené lhůtě dokumentaci muničního skladiště příslušnému útvaru policie.
(4) Držitel obecné muniční licence nebo podnikatel se sídlem nebo místem podnikání
mimo území České republiky se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 70n odst. 1 přepravuje munici bez povolení,
b) v rozporu s § 70n odst. 2 a § 50 odst. 7 neohlásí příslušnému útvaru policie nebo
Policejnímu prezidiu ve stanovené lhůtě nebo rozsahu údaje týkající se přepravy,
c) v rozporu s § 70n odst. 4 nevybaví dopravní prostředek zařízením umožňujícím nepřetržité
sledování jeho pohybu, nebo
d) v rozporu s § 70n odst. 5 nezabezpečí přepravovanou munici proti zneužití, ztrátě nebo
odcizení nebo je zabezpečí v rozporu s prováděcím právním předpisem.
(5) Držitel muniční licence pro provádění pyrotechnického průzkumu se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 70m odst. 3 písm. a) nezpracuje technologický postup prací při vyhledávání
a manipulaci s municí, střelivem a výbušninami nebo jej nepředá ke schválení,
b) nezajistí, aby nalezení munice, střeliva nebo výbušniny v rámci pyrotechnického
průzkumu, jehož provádění zajišťuje, bylo neprodleně nahlášeno policii podle § 70m odst. 3
písm. b),
c) nesplní některou z povinností uvedených v § 70m odst. 3 písm. c),
d) nezajistí provádění pyrotechnického průzkumu podle § 70m odst. 3 písm. d),
e) v rozporu s § 70m odst. 3 písm. e)
1. nevede dokumentaci obsahující přehled o nálezech munice, střeliva a výbušnin, nebo
2. dokumentaci obsahující přehled o nálezech munice, střeliva a výbušnin neuchovává
po dobu 5 let od provedení pyrotechnického průzkumu,
f) neučiní při nálezu munice, střeliva nebo výbušniny nezbytná opatření k zajištění
bezpečnosti osob a majetku podle § 70m odst. 3 písm. f), nebo
g) nesplní některou z povinností uvedených v § 70m odst. 3 písm. g).
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(6) Za správní delikt přestupek se uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 3
písm. d), l), q), v) nebo w),
b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c), odstavce
2 písm. e), odstavce 3 písm. a), b), c), e), f), g), h), j), k), m), n), o), r), s), t), u), x), y),
odstavce 4 nebo odstavce 5 písm. d) nebo f),
c) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. a), b), c) nebo d),
odstavce 3 písm. i) nebo p) nebo odstavce 5 písm. a), b), c), e) nebo g).
Díl 3
Společná ustanovení k přestupkům
§ 77
Příslušnost
Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednávají obecní úřady
obcí s rozšířenou působností.
§ 77
Příslušnost k projednání přestupků
(1) Přestupky fyzických osob podle tohoto zákona projednávají obecní úřady
obcí s rozšířenou působností.
(2) Přestupky právnických nebo podnikajících fyzických osob podle tohoto
zákona projednávají kontrolní orgány podle své příslušnosti k výkonu kontroly
stanovené v § 75a odst. 1 a 2.
(3) Pokuty za přestupky právnických a podnikajících fyzických osob vybírá
orgán, který je uložil.
§ 77a
Blokové řízení
Příkaz na místě
Policie může přestupek podle tohoto zákona projednat v blokovém řízení. Za
přestupek lze v blokovém řízení uložit pokutu do Policie může příkazem na místě uložit
pokutu do
a) 5 000 Kč, jde-li o přestupek na úseku zbraní nebo střeliva,
b) 10 000 Kč, jde-li o přestupek na úseku munice.
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Díl 4
Společná ustanovení ke správním deliktům právnických a podnikajících fyzických osob
§ 77c
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty právnických nebo podnikajících fyzických osob podle tohoto
zákona v prvním stupni projednávají kontrolní orgány podle své příslušnosti k výkonu
kontroly stanovené v § 75a odst. 1 a 2.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(6) Pokuty za správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob vybírá
orgán, který je uložil. Příjem z těchto pokut je příjmem státního rozpočtu.
§ 77d
(1) Za správní delikt podle § 76d nebo 76f lze uložit propadnutí zbraně kategorie A, B,
C anebo D, střeliva nebo munice, jestliže zbraň kategorie A, B, C anebo D, střelivo nebo
munice náleží pachateli správního deliktu a
a) byly ke spáchání správního deliktu užity nebo určeny, nebo
b) byly správním deliktem získány nebo byly nabyty za věc správním deliktem získanou.
(2) Propadnutí zbraně kategorie A, B, C anebo D, střeliva nebo munice nelze uložit,
je-li jejich hodnota v nápadném nepoměru k povaze správního deliktu.
§ 77e
(1) Nebylo-li uloženo propadnutí zbraně kategorie A, B, C anebo D, střeliva nebo
munice podle § 77d odst. 1, lze rozhodnout, že se taková zbraň, střelivo nebo munice zabírá,
jestliže to vyžaduje bezpečnost osob nebo majetku nebo jiný obecný zájem a pokud
a) náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat, nebo
b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela.
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(2) Vlastníkem zabrané zbraně kategorie A, B, C anebo D, střeliva nebo munice se
stává stát.
________________________
25)

§ 10 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Část sto dvacátá šestá
Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb.,
zákona č. 321/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 281/2009
Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona
č. 138/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 180/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb.,
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění:
§1
(1) Účelem zákona je zřízení Státní zemědělské a potravinářské inspekce (dále jen
"inspekce"), která je správním úřadem podřízeným Ministerstvu zemědělství (dále jen
"ministerstvo"), a stanovit její působnost pro výkon státního dozoru.
(2) Zřizuje se inspekce, kterou tvoří ústřední inspektorát a jemu podřízené inspektoráty
mající územní působnost pro tyto kraje (dále jen "inspektoráty") a toto sídlo:
a) Středočeský a Hlavní město Prahu se sídlem v Praze,
b) Jihočeský a Vysočina se sídlem v Táboře,
c) Plzeňský a Karlovarský se sídlem v Plzni,
d) Ústecký a Liberecký se sídlem v Ústí nad Labem,
e) Královéhradecký a Pardubický se sídlem v Hradci Králové,
f) Jihomoravský a Zlínský se sídlem v Brně,
g) Olomoucký a Moravskoslezský se sídlem v Olomouci.
(3) Inspekce je organizační složkou státu,1) je účetní jednotkou.2)
(4) Sídlem inspekce je Brno.
(5) V čele inspekce je ústřední ředitel, který řídí ústřední inspektorát a ředitele
inspektorátů. Výběr, jmenování a odvolání ústředního ředitele a ředitele inspektorátu se řídí
zákonem o státní službě.
(6) Jako orgán prvního stupně rozhoduje ve správním řízení inspektorát příslušný
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podle své územní působnosti, o odvolání proti rozhodnutí inspektorátu rozhoduje ústřední
inspektorát.
(7) V řízení o správním deliktu přestupku zjištěném při kontrole, při níž inspektor
postupoval podle § 4 odst. 2, nebo spočívajícím v nesplnění povinnosti uložené opatřením,
které bylo vydáno postupem podle § 5 odst. 3, rozhoduje jako orgán prvého stupně
inspektorát, jehož inspektor postupoval podle § 4 odst. 2 nebo uložil nesplněnou povinnost.
§ 11
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) poruší zákaz podle § 5 odst. 1 písm. a),
b) nesplní nařízení o zničení nebezpečných zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových
výrobků nebo výrobků z révy vinné podle § 5 odst. 1 písm. b),
c) nesplní opatření podle § 5 odst. 1 písm. c), d), e), f), g), h), i), j) nebo k),
d) poruší povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím
požadavky na zemědělské výrobky21) nebo vedlejší produkty živočišného původu, nebo
e) poruší pečeť umístěnou v průběhu kontroly na základě § 4 odst. 1 písm. h).
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit
pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c) nebo e),
b) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. d).
Spolu s pokutou nebo samostatně lze uložit propadnutí zemědělských výrobků, potravin nebo
tabákových výrobků.
(3) Orgán dozoru může upustit od uložení pokuty správního trestu také v případě,
kdy došlo k nápravě protiprávního stavu v souladu s opatřením uloženým podle § 5 nebo
bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti a zjištěným protiprávním jednáním
nemohlo dojít k poškození zdraví fyzických osob nebo se nejednalo o klamání spotřebitele
spočívající v porušování práv duševního vlastnictví22).
§ 11a
Propadnutí zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků
(1) Propadnutí zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků lze uložit,
jestliže zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky náleží pachateli správního
deliktu, a
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a) byly ke spáchání správního deliktu užity nebo určeny, nebo
b) byly v souvislosti se spácháním správního deliktu získány.
(2) Vlastníkem propadlých zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků
se stává stát.
§ 11b
Zabrání zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků
(1) Nebylo-li uloženo propadnutí zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových
výrobků, uvedených v § 11a odst. 1 písm. a) nebo b), lze rozhodnout o jejich zabrání,
a) jestliže náleží pachateli správního deliktu, kterého nelze za správní delikt stíhat, nebo
b) jestliže nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela.
(2) Vlastníkem zabraných zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků
se stává stát.
§ 11c
Společná ustanovení ke správním deliktům k přestupkům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Propadnutí věci nelze uložit, je-li hodnota věci v nápadném nepoměru k povaze
správního deliktu.
(5) O zabrání věci nelze rozhodnout, jestliže od jednání majícího znaky správního
deliktu uplynuly 3 roky.
(6) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(7) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává
inspektorát.
(8) (2) Pokuty vybírá správní orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem státního
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rozpočtu.
________________________
1)

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
ve znění pozdějších předpisů.
2)
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
22)
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
24)
§ 84 a 85 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Část sto dvacátá sedmá
Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním
ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona
č. 321/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 291/2009, zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 250/2014
Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§7
Kontrola a státní dozor
(1) Zjistí-li Ústav při provádění kontroly porušení zákona, uloží za to sankci
stanovenou podle zvláštních zákonů4).20) V případě, že došlo k nápravě protiprávního stavu v
souladu s uloženým opatřením nebo bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení
povinnosti, může Ústav upustit od uložení pokuty.
(2) Při porušení přímo použitelných předpisů Evropské unie může Ústav uložit sankci
až do výše 1 000 000 Kč.
(3) (1) Ústav u osob vymezených zvláštními zákony4),20), formou auditu16a)
systematicky zkoumá, zda jsou všechny činnosti prováděné podle těchto právních předpisů a
výsledky těchto činností v souladu s předem stanovenými opatřeními, zda jsou tato opatření
účinně prosazována a zda jsou vhodná pro dosažení stanovených cílů.
(4) (2) Zaměstnanci Ústavu vykonávající kontrolu se při výkonu kontrolní činnosti
prokazují průkazem Ústavu, který je současně dokladem o jejich pověření ke kontrole.
(5) (3) Zaměstnanci Ústavu postupují podle odstavců 1 až 4, pokud přímo použitelné
předpisy Evropské unie nestanoví jinak.
____________________
4)

Zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících
právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.
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Zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných
přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon
o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty
o a změně některých souvisejících zákonů.
Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb.,
o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o ochraně práv k odrůdám).
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4)
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně
některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných
přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon
o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými
produkty, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb.,
o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o ochraně práv k odrůdám).
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
16a)
Například článek 2 bodu 6, článek 3 odstavec 2 a článek 4 odstavec 6 nařízení Evropského
parlamentu a Rady Evropského společenství číslo 882 z roku 2004 ze dne 29. dubna 2004
o ústředních kontrolách za účelem ověřování dodržování právních předpisů, o krmivech
a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.
20)
Zákon č. 326/2004 Sb.

Část sto dvacátá osmá
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona
č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb.,
zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 413/2005
Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona
7č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 216/2008 Sb.,
zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 320/2009
Sb., zákona č. 118/2010 Sb., zákona č. 294/2010 Sb., zákona č. 130/2011 Sb., zákona
č. 303/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 250/2014 Sb.,
zákona č. 87/2015 Sb. a zákona č. 375/2015 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 45
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Nahlížení do spisu
(1) Účastníci, jejich zástupci a osoby zúčastněné na řízení mají právo nahlížet do
soudního spisu a jeho příloh, s výjimkou protokolu o hlasování, a pořizovat si z něj výpisy
a opisy nebo žádat, aby mu byl takový výpis nebo opis vydán.
(2) Jiným osobám může povolit nahlédnutí předseda senátu, prokáží-li právní zájem
nebo vážný důvod a není-li to v rozporu s právy nebo právem chráněnými zájmy některého
z účastníků.
(3) Při předložení spisu správní orgán vždy označí ty části spisu, které obsahují
utajované informace chráněné zvláštním zákonem10) nebo jiné skutečnosti chráněné podle
zvláštních zákonů. Předseda senátu tyto části spisu vyloučí z nahlížení. Předseda senátu tyto
části spisu vyloučí z nahlížení; to platí i o písemnostech nebo záznamech, které byly
v řízení před správním orgánem uchovávány odděleně mimo spis.
(4) Z nahlížení nelze vyloučit části spisu uvedené v odstavci 3, jimiž byl nebo bude
prováděn důkaz soudem. Z nahlížení nelze dále vyloučit ani ty části spisu, do nichž měl
účastník právo nahlížet v řízení před správním orgánem. Písemnosti nebo záznamy, které
byly v řízení před správním orgánem uchovávány odděleně mimo spis a na něž se
nevztahovala ustanovení o nahlížení do spisu, lze poskytnout k nahlížení jen tehdy,
pokud předseda senátu rozhodne, že tím nemůže dojít k ohrožení nebo vážnému
narušení činnosti zpravodajských služeb nebo policie. Před rozhodnutím si předseda
senátu vyžádá vyjádření orgánu, který informace obsažené v těchto písemnostech nebo
záznamech poskytl.
§ 49
Jednání
(1) K projednání věci samé nařídí předseda senátu jednání a předvolá k němu
účastníky tak, aby měli čas k přípravě přiměřený povaze věci, alespoň však 10 dnů; kratší čas
k přípravě lze stanovit v řízeních, v nichž je soud povinen rozhodnout ve lhůtách počítaných
na dny. O jednání vyrozumí osoby zúčastněné na řízení.
(2) Jednání je veřejné. Veřejnost může předseda senátu vyloučit, a to i pro určitou část
jednání, jen z důvodu ochrany utajovaných informací, obchodního tajemství, mravnosti nebo
veřejného pořádku. V takovém případě na žádost účastníka povolí účast na jednání dvěma
jeho důvěrníkům, nemá-li tím být zjevně zmařen účel vyloučení veřejnosti, a poučí je
o následcích porušení povinnosti mlčenlivosti. Mají-li být probírány utajované informace,
musí se důvěrník prokázat osvědčením pro příslušný stupeň utajení projednávaných informací
chráněných zvláštním zákonem. 10) Předseda senátu může také z jednací síně vykázat
každého, kdo narušuje pořádek a důstojný průběh jednání.
(3) Neúčast řádně předvolaných účastníků nebrání projednání a skončení věci, nejsouli důvody pro odročení podle § 50.
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(4) Jednání zahajuje a řídí předseda senátu. O námitkách proti opatření předsedy
senátu při řízení jednání rozhoduje usnesením senát. Předseda senátu vede účastníky k tomu,
aby se vyjádřili i o těch skutkových a právních otázkách, které podle mínění soudu jsou pro
rozhodnutí určující, i když v dřívějších podáních účastníků uplatněny nebyly.
(5) V průběhu jednání mohou soudci a se souhlasem předsedy senátu účastníci a osoby
zúčastněné na řízení klást otázky účastníkům, popřípadě svědkům a znalcům anebo je vyzvat
k vyjádření k věci.
(6) Jsou-li projednávány utajované informace, postupuje předseda senátu obdobně
podle § 45 odst. 6.
(7) Jsou-li projednávány skutečnosti, které jsou částí spisu, která je vyloučena z
nahlížení, projednávání se mohou zúčastnit pouze osoby, kterým jsou tyto skutečnosti
známy, ostatní osoby předseda senátu usnesením pro určitou část jednání vyloučí.
(7) (8) Zjistí-li soud při jednání, že tu jsou důvody pro přerušení nebo zastavení řízení,
popřípadě odmítnutí návrhu, rozhodne o tom usnesením.
(8) (9) Na závěr jednání musí být uděleno účastníkům slovo ke konečným návrhům.
(9) (10) Rozsudek musí být vyhlášen jménem republiky a veřejně. Jakmile soud
vyhlásí rozsudek, je jím vázán.
(10) (11) Není-li možné vyhlásit rozsudek po skončení jednání, které mu předcházelo,
oznámí předseda senátu účastníkům den a hodinu vyhlášení, kterou stanoví tak, aby se
uskutečnilo nejpozději do jednoho měsíce, a jsou-li přítomni všichni účastníci, do deseti dnů
po skončení tohoto jednání.
(11) (12) Rozsudek se vyhlašuje ústně, proběhlo-li ve věci jednání a při vyhlašování je
přítomen alespoň jeden účastník nebo osoba zúčastněná na řízení anebo veřejnost. Jsou-li při
vyhlašování rozsudku přítomny pouze soudní osoby, rozsudek soud vyhlásí vyvěšením
zkráceného písemného vyhotovení bez odůvodnění na úřední desce soudu po dobu čtrnácti
dnů; den vyhlášení se na písemném vyhotovení poznamená.
(12) (13) Jednání a další úkony, při nichž soud jedná s účastníky nebo provádí
dokazování, se zaznamenávají ve formě záznamu. Záznam se uchovává na trvalém nosiči dat,
který je součástí spisu. Není-li pořízení záznamu možné nebo stanoví-li tak zákon, sepisuje se
o úkonech, při nichž soud jedná s účastníky, provádí dokazování, nebo vyhlašuje rozhodnutí,
protokol. Soud může určit, že bude současně s pořízením záznamu sepsán o úkonu protokol.
Nejsou-li při úkonu přítomni účastníci, zástupci ani veřejnost a soud provádí pouze listinné
důkazy, postačí pořízení protokolu. V případě rozporu protokolu a záznamu má přednost
záznam. O osobních údajích, v protokolu uváděných, platí přiměřeně ustanovení § 37 odst. 3.
(13) (14) Podrobnosti o průběhu jednání, porady, hlasování a sepisování protokolu
stanoví jednací řád.
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Část sto dvacátá devátá
Zákon č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropské
unie, ve znění zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
§7
(1) Ústřední orgán uloží pokutu až do výše 50 000 Kč tomu, kdo nesplní povinnost
stanovenou v § 6 odst. 4.
(2) Ústřední orgán uloží pokutu až do výše 100 000 Kč držiteli vývozního povolení,
jestliže nesplní povinnost zaslat formulář vývozního povolení zpět vydávajícímu orgánu do 15
dnů ode dne, kdy nastala skutečnost rozhodná pro vznik této povinnosti.6)
(3) Ústřední orgán uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč tomu, kdo vyváží nebo
vyveze kulturní statek bez vývozního povolení.
(4) Při ukládání pokut se přihlíží zejména k závažnosti a následkům protiprávního
jednání.
(5) Pokutu lze uložit do 1 roku ode dne, kdy se ústřední orgán o nesplnění povinnosti
dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy k nesplnění této povinnosti došlo.
(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla
pokuta uložena.
(7) Pokuty vybírá a vymáhá ústřední orgán.
(8) Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.
§7
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že vyváží nebo vyveze kulturní statek bez vývozního povolení.
(2) Vývozce se dopustí přestupku tím, že nestrpí úkony nezbytné k identifikaci
a prověření předmětu podle § 6 odst. 4.
(3) Držitel vývozního povolení se dopustí přestupku tím, že nezašle formulář
vývozního povolení zpět vydávajícímu orgánu do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost
rozhodná pro vznik této povinnosti.6)
(4) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3, nebo
c) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1.
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(5) Přestupky podle tohoto zákona projednává a pokuty vybírá a vymáhá
ústřední orgán.
_____________________________________
6)

Čl. 8 odst. 1 poslední věta a čl. 9 odst. 3 nařízení Komise (EHS) č.752/93, provádějící
nařízení Rady (EHS) č. 3911/92.

Část sto třicátá
Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem
bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona,
ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a
zákona č. 243/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 21
Pokuty a jejich ukládání a jiné sankce
(1) Úřad může uložit pokutu až do výše
a) 100 000 000 Kč tomu, kdo porušil zákaz vývoje, výroby a hromadění a použití
bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní,
b) 50 000 000 Kč osobě, která bez povolení Úřadu nakládala se stanovenými vysoce
rizikovými biologickými agens a toxiny,
c) 5 000 000 Kč držiteli povolení za porušení povinností uvedených v § 16 anebo zákazu
uvedeného v § 12 odst. 1,
d) 10 000 000 Kč osobě za porušení povinností uvedených v § 14,
e) 5 000 000 Kč osobě za porušení povinností uvedených v § 5 odst. 3 nebo § 17,
f) 200 000 Kč osobám, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy, a odpovědnému
zástupci a 100 000 Kč zaměstnancům kontrolované osoby za zkreslení nebo zatajení
skutečností důležitých pro výkon dozoru nebo za neposkytnutí součinnosti při kontrole anebo
osobám, které nesplnily povinnost uvedenou v § 5 odst. 1 a 2.
(2) Pokutu lze uložit do 3 let ode dne, kdy Úřad zjistil porušení povinností, nejdéle
však do 10 let ode dne, kdy k porušení povinností došlo.
(3) Při stanovení výše pokuty se přihlíží k závažnosti, významu a době trvání
protiprávního jednání a k rozsahu způsobených následků, k včasnosti a účinné součinnosti při
odstraňování závad; v případě, kdy došlo k nápravě bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno
porušení povinností a Úřadu byla poskytnuta účinná součinnost a nedošlo ke vzniku škody
osobám nebo na životním prostředí, může Úřad od uložení pokuty upustit.
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(4) Pokuty vybírá a vymáhá Úřad. Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.
(5) Při vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvláštních právních předpisů.9)
(6) Uložení pokut podle odstavce 1 nebrání postupu podle § 12 odst. 3 písm. a) a b)
a § 20.
§ 21
Přestupky
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že
a) poruší zákaz vývoje, výroby a hromadění a použití bakteriologických (biologických)
nebo toxinových zbraní
b) nakládá se stanovenými vysoce rizikovými biologickými agens nebo toxiny bez
povolení Úřadu,
c) nesplní některou z povinností podle § 14,
d) nesplní povinnost podle § 5 odst. 1 nebo 2, nebo
e) nesplní některou z povinností podle § 5 odst. 3 nebo § 17.
(2) Držitel povolení se dopustí přestupku tím, že
a) poruší zákaz podle § 12 odst. 1, nebo
b) nesplní některou z povinností podle § 16.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) nebo odstavce 4,
b) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3,
c) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e) nebo odstavce 2,
d) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c),
e) 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b),
f) 100 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a).
(4) Přestupky projednává Úřad.
(5) Promlčecí doba činí 5 let. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za
přestupek zaniká nejpozději 8 let od jeho spáchání.
(6) Pokuty vybírá a vymáhá Úřad.
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___________________
9)

Například zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Část sto třicátá první
Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně
některých zákonů (transplantační zákon), ve znění zákona č. 228/2005 Sb., zákona
č. 129/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 44/2013 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
§ 26c
(1) Ministerstvo dovozní nebo vývozní povolení neudělí, jestliže to vyžadují
bezpečnostní zájmy České republiky (možnost rizika ohrožení zdraví a života obyvatel).
(2) Ministerstvo odejme dovozní nebo vývozní povolení, jestliže
a) dovozní nebo vývozní povolení bylo uděleno na základě nepravdivých nebo neúplných
údajů,
b) nebyly dodrženy podmínky nebo rozsah v něm stanovené, nebo
c) to vyžadují bezpečnostní zájmy České republiky.
(3) Odvolání proti rozhodnutí o odejmutí dovozního nebo vývozního povolení podle
odstavce 2 nemá odkladný účinek.
(4) Ministerstvo a Generální ředitelství cel si vzájemně poskytují údaje týkající se
dovozního nebo vývozního povolení, a to v rozsahu údajů uvedených v rozhodnutí podle §
26b. Navzájem se neprodleně informují o skutečnostech významných pro správní řízení o
udělení, neudělení nebo odejmutí dovozního nebo vývozního povolení podle tohoto zákona,
kontrolují dodržování podmínek stanovených v dovozních nebo vývozních povoleních a
ukládání sankcí správních trestů.
HLAVA VIII
POKUTY
§ 29
(1) Za nesplnění nebo porušení povinností anebo zákazů stanovených tímto zákonem
(dále jen „protiprávní jednání“) se uloží pokuta. Pokutu ukládá,
a) jde-li o protiprávní jednání podle § 10a, 22, § 24 odst. 2 až 4 a § 26d odst. 1, ministerstvo,
b) nejde-li o protiprávní jednání podle písmene a),
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1. krajský úřad poskytovateli zdravotních služeb, kterému udělil podle zvláštního právního
předpisu oprávnění k poskytování zdravotních služeb1),
2. krajský úřad právnickým osobám s adresou sídla na jejím území a fyzickým osobám
podnikajícím vlastním jménem s adresou trvalého pobytu na jejím území, které nejsou
poskytovateli zdravotních služeb.
(2) Pokutu lze uložit
a) poskytovateli zdravotních služeb
1. do výše 100 000 Kč za nesplnění nebo porušení povinností stanovených v § 3, 4, § 6 odst. 1
a 4, § 8 odst. 1, § 10 odst. 1, 2 a 4, § 10a, 11, 13, § 16 odst. 1 a 2, § 20 odst. 1 a 3, § 21, 22,
§ 23 odst. 2, § 24 odst. 2 až 4, § 25 odst. 2, § 26 odst. 1 až 3, § 26d odst. 1 nebo § 28 odst. 1, 3
a 4,
2. do výše 50 000 Kč za nesplnění nebo porušení povinností stanovených v § 6 odst. 3, § 7
odst. 1 až 3, 6 a 7, § 8 odst. 2, § 9 odst. 1, § 12, 14, § 15 odst. 1, § 16 odst. 3, § 22a nebo § 25
odst. 3,
3. který dováží nebo vyváží orgány bez dovozního nebo vývozního povolení do výše 5 000
000 Kč,
4. který dováží nebo vyváží orgány v rozporu s uděleným dovozním nebo vývozním
povolením do výše 1 000 000 Kč,
b) právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajícím vlastním jménem do výše 500 000
Kč za porušení zákazu v § 28 odst. 3.
(3) Protiprávní jednání uvedené v odstavci 2 je opakované, pokud se ho poskytovatel
zdravotních služeb, právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající vlastním jménem
dopustil v době do 1 roku od předchozího protiprávního jednání, za něž mu byla pravomocně
uložena pokuta podle odstavce 2.
(4) Za opakované protiprávní jednání se zvyšují horní hranice pokut uvedených
v odstavci 2 o polovinu.
§ 30
(1) Správní úřad, který uložil pokutu poskytovateli zdravotních služeb, zašle opis
rozhodnutí o uložení pokuty podle tohoto zákona zdravotní pojišťovně, se kterou má
poskytovatel zdravotních služeb uzavřenu smlouvu o poskytování zdravotních služeb.
(2) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se správní úřad
oprávněný k uložení pokuty nebo obec oprávněná k uložení pokuty o protiprávním jednání
dozvěděly, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy k protiprávnímu jednání došlo.
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(3) Při ukládání pokuty a stanovení její výše se přihlíží k závažnosti protiprávního
jednání, způsobenému následku, míře zavinění a okolnostem, za nichž k protiprávnímu
jednání došlo.
(4) Pokutu vybírá a vymáhá správní úřad, který ji uložil, nebo obec, která ji uložila.
Pokuta uložená ministerstvem je příjmem státního rozpočtu, pokuta uložená krajem je
příjmem rozpočtu kraje, pokuta uložená obcí je příjmem rozpočtu obce.
(5) Jestliže protiprávní jednání uvedené v § 29 odst. 2 zakládá skutkovou podstatu
protiprávního jednání podle jiného právního předpisu a příslušný správní úřad podle jiného
právního předpisu řízení o uložení pokuty již zahájil, řízení o uložení pokuty podle tohoto
zákona se zastaví.
HLAVA VIII
PŘESTUPKY
§ 29
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší
zákaz podle § 28 odst. 3.
(2) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní nebo poruší některou z povinností podle § 3, 4, § 6 odst. 1 nebo 4, § 8 odst. 1, §
10 odst. 1, 2 nebo 4, § 11, 13, § 16 odst. 1 nebo 2, § 20 odst. 1 nebo 3, § 21, § 23 odst. 2, §
25 odst. 2, § 26 odst. 1 až 3 nebo § 28 odst. 1, 3 nebo 4,
b) nesplní nebo poruší některou z povinností podle § 10a, 22, § 24 odst. 2 až 4 nebo § 26d
odst. 1,
c) nesplní nebo poruší některou z povinností podle § 6 odst. 3, § 7 odst. 1 až 3, 6 nebo 7, §
8 odst. 2, § 9 odst. 1, § 12, 14, § 15 odst. 1, § 16 odst. 3, § 22a nebo § 25 odst. 3,
d) dováží nebo vyváží orgány bez dovozního nebo vývozního povolení, nebo
e) dováží nebo vyváží orgány v rozporu s uděleným dovozním nebo vývozním
povolením.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c),
b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a) nebo b),
c) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
d) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. e),
e) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. d).
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§ 30
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává krajský úřad, s výjimkou
přestupků podle § 29 odst. 2 písm. b), které projednává ministerstvo. K řízení o
přestupcích podle § 29 odst. 2 písm. a) a c) až e) je místně příslušný krajský úřad, který
poskytovateli zdravotních služeb udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb1).
(2) Pokutu vybírá a vymáhá správní orgán, který ji uložil.
(3) Správní orgán, který uložil pokutu za přestupek poskytovateli zdravotních
služeb, zašle opis rozhodnutí o přestupku podle tohoto zákona zdravotní pojišťovně, se
kterou má poskytovatel zdravotních služeb uzavřenu smlouvu o poskytování
zdravotních služeb.
____________________
1)

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o
zdravotních službách).

Část sto třicátá druhá
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů, ve znění zákona č. 46/2004 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona
č. 264/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb.,
zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 29
Akreditace vzdělávacích institucí nebo vzdělávacích programů
(1) Ministerstvo akredituje pro účely tohoto zákona vzdělávací instituce nebo
vzdělávací programy na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby (dále jen "žadatel")
a za podmínek stanovených tímto zákonem.
(2) Akreditace vzdělávací instituce nebo akreditace vzdělávacího programu se uděluje
na dobu 3 let. Před uplynutím lhůty podle věty první může držitel akreditace vzdělávací
instituce nebo akreditace vzdělávacího programu požádat o její obnovení.
(3) Akreditace vzdělávací instituce nebo akreditace vzdělávacího programu je
nepřevoditelná a nepřechází na právní nástupce.
(4) Zjistí-li ministerstvo při kontrole nedostatky při uskutečňování vzdělávacího
programu, vyzve vzdělávací instituci, aby v přiměřené lhůtě zjednala nápravu. Nezjedná-li
tato vzdělávací instituce ve stanovené lhůtě nápravu, ministerstvo jí akreditaci vzdělávací
instituce nebo akreditaci vzdělávacího programu odejme. Ministerstvo akreditaci vzdělávací
instituce nebo akreditaci vzdělávacího programu odejme i v případě, že na straně vzdělávací
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instituce nastaly takové okolnosti, které by odůvodňovaly zamítnutí žádosti o akreditaci
vzdělávací instituce nebo akreditaci vzdělávacího programu.
(5) V případě, že ministerstvo odejme akreditaci vzdělávací instituce nebo akreditaci
vzdělávacího programu, je povinností vzdělávací instituce, které byla akreditace vzdělávací
instituce nebo akreditace vzdělávacího programu odňata, zajistit úředníkům možnost
pokračovat v účasti na stejném nebo obdobném vzdělávacím programu v téže nebo jiné
vzdělávací instituci. Pro splnění této povinnosti stanoví ministerstvo přiměřenou lhůtu.
(6) Ministerstvo uloží pokutu až do výše 200 000 Kč fyzické nebo právnické osobě,
která ve stanovené lhůtě nesplnila povinnost podle odstavce 5. Řízení o uložení pokuty lze
zahájit jen do 1 roku od marného uplynutí lhůty podle odstavce 5. Výnos pokut ukládaných
podle odstavce 5 je příjmem státního rozpočtu. Při vybírání a vymáhání pokut se postupuje
podle zvláštních předpisů. 14)
§ 37
Nezabezpečí-li vzdělávací instituce přípravu ke zkouškám nebo vzdělávání vedoucích
úředníků a vedoucích úřadů, ministerstvo ve spolupráci s ostatními příslušnými ústředními
správními úřady zabezpečí přípravu a vzdělávání. V takovém případě ministerstvo zajišťuje
přípravu na zkoušku z obecné části a vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů,
a příslušná ministerstva a další ústřední správní úřady zajišťují přípravu na zkoušku ze
zvláštní části.
HLAVA VI
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ
Díl 1
Ustanovení společná
§ 38
Přestupek vzdělávací instituce
(1) Vzdělávací instituce se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost podle § 29
odst. 5.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 200 000 Kč.
(3) Přestupek podle odstavce 1 projednává ministerstvo.
________________
14)
Zákon č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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Část sto třicátá třetí
Zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin
a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích
rostlin a mikroorganismů), ve znění zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 232/2013 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
HLAVA III
VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY, SANKCE PŘESTUPKY A ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ
§ 21
(1) Státní správu v oblasti genetických zdrojů vykonává ministerstvo.
(2) Ministerstvo
a) řídí výkon státní správy v oblasti shromažďování, hodnocení, dokumentace, konzervace a
využívání genetických zdrojů,
b) stanoví Národní program a dodatky k Národnímu programu a každoročně provádí jeho
hodnocení,
c) vydává rozhodnutí podle § 5, § 7 až 9,
d) vykonává dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona,
e) ukládá pokuty podle § 22 a 23,
e) projednává přestupky podle tohoto zákona,
f) ukládá zvláštní opatření podle § 24,
g) poskytuje finanční prostředky podle § 25.
§ 22
Pokuty
Přestupky
(1) Ministerstvo může uložit pokutu až do výše 100 000 Kč fyzické nebo právnické
osobě, která Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že
a) nepředá pověřené osobě údaje o genetickém zdroji (§ 11 odst. 2) nebo výsledky hodnocení
genetického zdroje (§ 12 odst. 2),
b) neposkytne pověřené osobě vzorek genetického zdroje (§ 11 odst. 2 nebo § 13 odst. 3),
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c) nehodnotí řádně genetické zdroje a kolekce genetických zdrojů (§ 12 odst. 1),
d) nevede řádně dokumentaci o genetických zdrojích (§ 17 odst. 1),
e) neoznámí pověřené osobě změnu údajů týkajících se genetického zdroje [§ 13 odst. 2 písm.
b)], nebo jejich ohrožení (§ 13 odst. 3),
f) neprovádí inventarizaci vzorků genetických zdrojů (§ 18 odst. 1),
g) nepředá veškerou dokumentaci o genetických zdrojích pověřené osobě podle § 17 odst. 7
nebo nepředá vzorky genetických zdrojů podle § 9 odst. 5 nebo § 17 odst. 8, nebo
h) poskytuje za úplatu vzorky genetických zdrojů pro účely šlechtění, výzkumu a vzdělávání
(§ 19 odst. 2).
(2) Ministerstvo může uložit pokutu až do výše 200 000 Kč účastníkovi Národního
programu, který poruší povinnost Účastník Národního programu se dopustí přestupku
tím, že
a) chránit nechrání genetický zdroj rostlin ve všech jeho podzemních a nadzemních částech a
ve všech jeho vývojových stádiích [§ 13 odst. 2 písm. a)],
b) chránit nechrání genetický zdroj mikroorganismu a uchovávat jej nebo jej neuchovává
(§ 15 odst. 2), nebo
c) zajistit nezajistí uchování ohroženého vzorku genetického zdroje nebo kolekce
genetických zdrojů (§ 18 odst. 2).
(3) Za opakované nesplnění nebo porušení povinnosti (dále jen "protiprávní jednání")
lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.
(4) Protiprávní jednání je opakované, pokud se jej účastník Národního programu
dopustil v době do 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž mu byla uložena
pokuta za předchozí protiprávní jednání podle tohoto zákona.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, nebo
b) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.
(4) Je-li přestupek podle tohoto zákona spáchán opakovaně po nabytí právní
moci rozhodnutí o přestupku, uloží se pokuta do dvojnásobku horní hranice sazeb
uvedených v odstavci 3. Přestupek je spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní moci
rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho spáchání
neuplynulo 12 měsíců.
(5) Přestupky podle tohoto zákona projednává a pokuty vybírá ministerstvo.
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§ 23
Ukládání pokut
(1) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy ministerstvo zjistilo
porušení povinnosti uložené tímto zákonem, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy k porušení
povinnosti došlo.
(2) Při rozhodování o výši pokuty se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době
trvání a následkům protiprávního jednání a okolnostem, za nichž k tomuto jednání došlo.
(3) Pokutu vybírá ministerstvo.
(4) Výnos z pokut je příjmem státního rozpočtu.
§ 24
Zvláštní opatření
(1) Ministerstvo může uložit účastníkovi Národního programu jako zvláštní opatření
povinnost provést přemístění a zajištění ohroženého genetického zdroje nebo ohrožené
kolekce genetických zdrojů tak, aby nedošlo k jeho zničení, poškození nebo zcizení.
(2) Je-li zjištěno porušení závažné povinnosti stanovené tímto zákonem, může
ministerstvo k ochraně genetického zdroje nebo kolekce genetických zdrojů anebo k ochraně
dokumentace o genetickém zdroji nebo kolekci genetických zdrojů uložit účastníkovi
Národního programu jako jiné zvláštní opatření povinnost zabezpečit genetický zdroj nebo
kolekci genetických zdrojů anebo dokumentaci o genetickém zdroji nebo kolekci genetických
zdrojů před zničením, poškozením nebo zcizením a informovat o provedených opatřeních
pověřenou osobu.

(3) Zvláštní opatření podle odstavců 1 a 2 lze uložit současně s pokutami ukládanými
podle § 22.
(4) (4) Rozklad proti rozhodnutí o uložení zvláštního opatření nemá odkladný účinek.

Část sto třicátá čtvrtá
Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin
lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa
a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu
s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění zákona č. 387/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 243/2016
Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
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§ 27
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností v přenesené působnosti
a) rozhodují o uložení pokut projednávají přestupky podle tohoto zákona,
b) vykonávají dozor, jak fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona,
předpisy vydané k jeho provedení a rozhodnutí vydaná na jejich základě, a ukládají opatření k
odstranění zjištěných nedostatků.
§ 28
Kraje
Krajské úřady v přenesené působnosti
a) rozhodují o opravných prostředcích proti rozhodnutím vydaným podle § 27,
b) rozhodují o uložení pokut projednávají přestupky podle tohoto zákona,
c) rozhodují o uložení zvláštních opatření,
d) vykonávají dozor, jak fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona,
předpisy vydané k jeho provedení a rozhodnutí vydaná na jejich základě, a ukládají opatření k
odstranění zjištěných nedostatků.
§ 29
Ministerstvo
(1) Ministerstvo je ústřední správní úřad v oblasti ochrany a reprodukce genofondu
lesních dřevin a nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.
(2) Ministerstvo
a) rozhoduje o udělení licencí dodavatelům, popřípadě o jejich odnětí,
b) vede ústřední evidenci držitelů licence,
c) vydává povolení k dovozu reprodukčního materiálu,
d) určuje pověřenou osobu a určenou osobu,
e) vystavuje potvrzení o původu na dovezený reprodukční materiál a o vydaných potvrzeních
vede evidenci,
f) vydává pověření k dozoru pověřené osobě, na vydání pověření se nevztahuje správní řád6a),
g) rozhoduje o uložení pokut podle tohoto zákona,
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h) g) rozhoduje o uložení zvláštních opatření,
i) h) vykonává dozor, jak orgány veřejné správy, fyzické a právnické osoby dodržují
ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na
jejich základě, a ukládá opatření k odstranění zjištěných nedostatků,
j) i) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím Vojenského lesního úřadu
vydaných podle tohoto zákona,
k) j) řídí výkon státní správy v oblasti shromažďování, hodnocení, dokumentace, ochrany a
reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin,
l) k) vydává Národní program a jeho změny,
m) l) poskytuje finanční prostředky podle § 2j.
HLAVA VIII
SPRÁVNÍ DELIKTY PŘESTUPKY A ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ
§ 34
Přestupky
(1) Fyzická osoba se jako účastník Národního programu se dopustí přestupku tím, že
a) neoznámí ohrožení genetického zdroje podle § 2b odst. 3,
b) nevede průběžně dokumentaci o genetických zdrojích podle § 2g odst. 1,
c) v rozporu s § 2g odst. 3 nepředá dokumentaci o genetickém zdroji.
d) v rozporu s 2h odst. 1 neposkytne nebo neumožní odebrat vzorek genetického zdroje, který
se u něho nachází, včetně identifikačních údajů o genetickém zdroji,
e) v rozporu s § 2h odst. 3 odmítne umožnit odebrání vzorků nebo poskytnout vzorky
genetických zdrojů bezúplatně pro účely šlechtění, výzkumu, vzdělávání a naplnění banky
osiva a explantátů, nebo
f) neeviduje poskytování vzorků genetických zdrojů podle § 2h odst. 5.
(2) Fyzická osoba se jako vlastník pozemku, na kterém se nachází genová základna, se
dopustí přestupku tím, že neoznámí změnu vlastníka, nájemce nebo pachtýře pozemku podle
§ 2i odst. 4.
(3) Fyzická osoba se jako vlastník pozemku, na kterém se nachází zdroj
reprodukčního materiálu, se dopustí přestupku tím, že neoznámí změnu vlastníka, nájemce
nebo pachtýře pozemku podle § 11 odst. 4.
(4) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do 20 000 Kč.
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§ 34
Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako účastník
Národního programu dopustí přestupku tím, že
a) neoznámí ohrožení genetického zdroje podle § 2b odst. 3,
b) nevede průběžně dokumentaci o genetických zdrojích podle § 2g odst. 1,
c) v rozporu s § 2g odst. 3 nepředá dokumentaci o genetickém zdroji,
d) v rozporu s § 2h odst. 1 neposkytne nebo neumožní odebrat vzorek genetického
zdroje, který se u něho nachází, včetně identifikačních údajů o genetickém zdroji,
e) v rozporu s § 2h odst. 3 odmítne umožnit odebrání vzorků nebo poskytnout vzorky
genetických zdrojů bezúplatně pro účely šlechtění, výzkumu, vzdělávání a naplnění
banky osiva a explantátů, nebo
f) neeviduje poskytování vzorků genetických zdrojů podle § 2h odst. 5.
(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník pozemku,
na kterém se nachází genová základna, dopustí přestupku tím, že neoznámí změnu
vlastníka, nájemce nebo pachtýře pozemku podle § 2i odst. 4.
(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník pozemku,
na kterém se nachází zdroj reprodukčního materiálu, dopustí přestupku tím, že
neoznámí změnu vlastníka, nájemce nebo pachtýře pozemku podle § 11 odst. 4.
(4) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dodavatel dopustí
přestupku tím, že
a) v rozporu s § 5a odst. 1 neoznámí konání sběru semenného materiálu, odběru částí
rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení anebo v rozporu s
§ 5a odst. 2 zašle takové oznámení s neúplnými nebo nesprávnými údaji,
b) uvede do oběhu reprodukční materiál
1. nevyhovující požadavkům na druhovou čistotu, morfologickou a fyziologickou
kvalitu a na zdravotní stav podle § 4,
2. bez průvodního listu podle § 8 nebo s nesprávnými či neúplnými údaji v průvodním
listu,
3. bez licence podle § 20 odst. 1, nebo
4. přes zákaz stanovený zvláštním opatřením podle § 36 odst. 1 písm. b),
c) nepředloží ve stanovené lhůtě žádost o vystavení potvrzení o původu podle § 6 odst. 3,
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d) v rozporu s § 24 odst. 1 nevede evidenci o každém oddílu reprodukčního materiálu,
který uvedl do oběhu, vede v ní nesprávné nebo neúplné údaje nebo takovou evidenci
neuchová,
e) doveze reprodukční materiál bez povolení ministerstva podle § 25a odst. 1,
f) v rozporu s § 25c odst. 1 neposkytne za účelem obchodování se subjekty usazenými v
jiných členských státech Evropské unie pověřené osobě další informace, vzorky anebo
jiné důkazy, nebo
g) jako dodavatel dodávající reprodukční materiál z České republiky do jiného
členského státu Evropské unie v rozporu s § 25c odst. 2 neinformuje pověřenou osobu o
expedici reprodukčního materiálu.
(5) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel licence
dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 24 odst. 2 nepředloží pověřené osobě do 15.
ledna každého kalendářního roku záznamy o každém oddílu reprodukčního materiálu,
který měl v držení nebo který uvedl do oběhu do 31. prosince předchozího kalendářního
roku, a evidenci o lesní školkařské činnosti provozované do 31. prosince předchozího
kalendářního roku v rámci licence, nebo sdělení o tom, že za uvedené období žádný
reprodukční materiál do oběhu neuvedl ani neprovozoval lesní školkařskou činnost.
(6) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako příjemce
reprodukčního materiálu dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 25c odst. 3 nevede
evidenci o reprodukčním materiálu z jiného členského státu Evropské unie podle § 24.
(7) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že
a) provede mýtní úmyslnou těžbu v rozporu s § 17, nebo
b) jako kontrolovaná osoba nesplní opatření k odstranění nedostatků uložené podle § 31
odst. 4.
(8) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 až 3,
b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. a),
c) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. písm. b) až g) nebo odstavců 5
až 7.
§ 34a
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako účastník Národního programu
dopustí správního deliktu tím, že
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a) neoznámí ohrožení genetického zdroje podle § 2b odst. 3,
b) nevede průběžně dokumentaci o genetických zdrojích podle § 2g odst. 1,
c) v rozporu s § 2g odst. 3 nepředá dokumentaci o genetickém zdroji.
d) v rozporu s 2h odst. 1 neposkytne nebo neumožní odebrat vzorek genetického zdroje, který
se u něho nachází, včetně identifikačních údajů o genetickém zdroji,
e) v rozporu s § 2h odst. 3 odmítne umožnit odebrání vzorků nebo poskytnout vzorky
genetických zdrojů bezúplatně pro účely šlechtění, výzkumu, vzdělávání a naplnění banky
osiva a explantátů, nebo
f) neeviduje poskytování vzorků genetických zdrojů podle § 2h odst. 5.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník pozemku, na kterém se
nachází genová základna, dopustí přestupku tím, že neoznámí změnu vlastníka, nájemce nebo
pachtýře pozemku podle § 2i odst. 4.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník pozemku, na kterém se
nachází zdroj reprodukčního materiálu, dopustí přestupku tím, že neoznámí změnu vlastníka,
nájemce nebo pachtýře pozemku podle § 11 odst. 4.
(4) Dodavatel se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 5a odst. 1 neoznámí konání sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin
nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení anebo v rozporu s § 5a odst. 2
zašle takové oznámení s neúplnými nebo nesprávnými údaji,
b) uvede do oběhu reprodukční materiál
1. nevyhovující požadavkům na druhovou čistotu, morfologickou a fyziologickou kvalitu a na
zdravotní stav podle § 4,
2. bez průvodního listu podle § 8 nebo s nesprávnými či neúplnými údaji v průvodním listu,
3. bez licence podle § 20 odst. 1, nebo
4. přes zákaz stanovený zvláštním opatřením podle § 36 odst. 1 písm. b),
c) nepředloží ve stanovené lhůtě žádost o vystavení potvrzení o původu podle § 6 odst. 3,
d) v rozporu s § 24 odst. 1 nevede evidenci o každém oddílu reprodukčního materiálu, který
uvedl do oběhu, vede v ní nesprávné nebo neúplné údaje nebo takovou evidenci neuchová,
e) doveze reprodukční materiál bez povolení ministerstva podle § 25a odst. 1,
f) v rozporu s § 25c odst. 1 neposkytne za účelem obchodování se subjekty usazenými
v jiných členských státech Evropské unie pověřené osobě další informace, vzorky anebo jiné
důkazy, nebo
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g) jako dodavatel dodávající reprodukční materiál z České republiky do jiného členského
státu Evropské unie v rozporu s § 25c odst. 2 neinformuje pověřenou osobu o expedici
reprodukčního materiálu.
(5) Držitel licence se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 24 odst. 2
nepředloží pověřené osobě do 15. ledna každého kalendářního roku záznamy o každém oddílu
reprodukčního materiálu, který měl v držení nebo který uvedl do oběhu do 31. prosince
předchozího kalendářního roku, a evidenci o lesní školkařské činnosti provozované do 31.
prosince předchozího kalendářního roku v rámci licence, nebo sdělení o tom, že za uvedené
období žádný reprodukční materiál do oběhu neuvedl ani neprovozoval lesní školkařskou
činnost.
(6) Příjemce reprodukčního materiálu se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s
§ 25c odst. 3 nevede evidenci o reprodukčním materiálu z jiného členského státu Evropské
unie podle § 24.
(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) provede mýtní úmyslnou těžbu v rozporu s uznáním porostu za zdroj selektovaného nebo
testovaného reprodukčního materiálu (§ 17), nebo
b) jako kontrolovaná osoba nesplní opatření k odstranění nedostatků uložené podle § 31 odst.
4.
(8) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 až 3,
b) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4 písm. a),
c) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4 písm. b) až g), odstavce 5, 6 nebo 7.
§ 35
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní
moci.
(4) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán; to neplatí, pokud stav porušení povinnosti trvá.
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(5) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává
a) obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o správní delikty podle § 34,
b) krajský úřad nebo Česká inspekce životního prostředí, jde-li o správní delikty podle § 34a.
(6) Správní delikt podle § 34a projedná ten z příslušných orgánů veřejné správy, který
dříve zahájil řízení, nebo bylo-li řízení zahájeno v týž den, tak krajský úřad.
(7) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby30) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
§ 35
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává
a) obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o přestupky podle § 34 odst. 1 až 3,
b) krajský úřad nebo Česká inspekce životního prostředí, jde-li o přestupky podle § 34
odst. 4 až 7.
(2) Přestupky podle § 34 odst. 4 až 7 projedná ten z příslušných orgánů, který
dříve zahájil řízení, nebo bylo-li řízení zahájeno v týž den, krajský úřad.
§ 36
Zvláštní opatření
(1) Orgán veřejné správy vydá rozhodnutí, kterým nařídí zvláštní opatření formou
a) likvidace reprodukčního materiálu, jehož uvádění do oběhu by ohrozilo životní prostředí, a
určení způsobu a termínu jeho likvidace,
b) zákazu uvádět do oběhu reprodukční materiál, který není označen podle tohoto zákona
nebo nesplňuje požadavky na kvalitu nebo balení stanovené tímto zákonem a jeho
prováděcími právními předpisy,
c) likvidace reprodukčního materiálu, který byl uveden do oběhu v rozporu s požadavky na
druhovou čistotu, morfologickou a fyziologickou kvalitu a zdravotní stav (§ 4), bez
průvodního listu anebo s nesprávnými nebo neúplnými údaji v průvodním listu (§ 8), bez
licence (§ 20 odst. 1), přes zákaz stanovený zvláštním opatřením podle písmene b) nebo který
byl dovezen bez povolení ministerstva (§ 25a odst. 1).
(2) Orgán veřejné správy nebo pověřená osoba může uložit účastníkovi Národního
programu zvláštní opatření formou přemístění a zajištění ohroženého genetického zdroje tak,
aby nedošlo k jeho zničení, poškození nebo zcizení.
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(3) Je-li zjištěno závažné porušení povinností stanovených v § 2b odst. 2 nebo 3, § 2f
odst. 1 nebo 2, § 2g odst. 1, 3 nebo 4 nebo § 2h odst. 1, orgán veřejné správy nebo pověřená
osoba uloží účastníkovi Národního programu zvláštní opatření formou zabezpečení
genetických zdrojů nebo dokumentace o genetických zdrojích před zničením, poškozením
nebo zcizením a informování určené osoby o provedených opatřeních.
(4) Zvláštní opatření podle odstavců 1 až 3 lze uložit i vedle pokut ukládaných podle §
34, 34a a 35.
(5) (4) Odvolání proti rozhodnutí, kterým bylo nařízeno zvláštní opatření, nemá
odkladný účinek.
_______________________
6)

§ 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
§ 2 písm. m) zákona č. 289/1995 Sb.
30)
§ 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění zákona č. 85/2004 Sb.
10)

Část sto třicátá pátá
Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně
některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění zákona č. 124/2008 Sb.,
zákona č. 141/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2011
Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje podmínky pro vydání licence k provozování zoologických
zahrad (dále jen "licence"), postup při vydávání licence, kontrolu nad dodržováním povinností
plynoucích z tohoto zákona, základní podmínky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu a
jiných veřejných zdrojů provozovatelům zoologických zahrad a sankce správní tresty za
porušení povinností stanovených tímto zákonem.
§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,
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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
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 i 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.
Přestupky a jiné správní delikty
§ 16
(1) Kdo Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku
tím, že
a) neoprávněně používá název "zoologická zahrada" nebo "zoo", nebo
b) provozuje zoologickou zahradu bez licence,
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c) neumístí kopii povolení podle § 3 odst. 3, nebo
d) nevypracovává, ministerstvu nezasílá nebo nezveřejňuje výroční zprávu o činnosti podle
§ 7 odst. 4,.
dopustí se přestupku nebo jiného správního deliktu. Přestupkem je porušení povinností
fyzickou osobou, nejde-li o porušení povinností při výkonu její podnikatelské činnosti. Jiným
správním deliktem je porušení povinností fyzickou osobou při její podnikatelské činnosti nebo
právnickou osobou.
(2) Za přestupek nebo jiný správní delikt uvedený v odstavci 1
a) v písmenech a), c) a d) lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč,
b) v písmenu b) lze uložit pokutu až do výše 3 000 000 Kč.
(3) Za přestupek nebo jiný správní delikt uvedený v odstavci 1
a) v písmenech a), c) a d) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč,
b) v písmenu b) lze uložit pokutu až do výše 5 000 000 Kč,
pokud byl spáchán opětovně v době do 1 roku od právní moci rozhodnutí, jímž byla za tento
čin uložena pokuta.
§ 17
(1) Pokutu ukládá inspekce. Pokutu za jiný správní delikt lze uložit do 1 roku ode dne,
kdy se inspekce dozvěděla o porušení povinnosti, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k
porušení povinnosti došlo.
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává inspekce.
(2) Při výměře pokuty se přihlíží k závažnosti protiprávního jednání.
(3) Pokuta je splatná do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla
uložena.
(4) Pokutu vybírá inspekce.
(5) (2) Pokuta je příjmem Státního fondu životního prostředí.
(6) Na řízení o přestupcích se vztahuje zvláštní právní předpis.15)
(7) (3) Inspekce vede evidenci osob, které byly pravomocným rozhodnutím uznány
odpovědnými z přestupků nebo správních deliktů podle § 16, a archivuje podle zvláštního
právního předpisu16) spisový materiál týkající se řízení o přestupcích nebo správních deliktech
uložených podle § 16 po dobu nejméně 3 let.
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__________________
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.
15)
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
16)
Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Část sto třicátá šestá
Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně
některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č 178/2006 Sb., zákona č. 299/2007 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 300/2009 Sb., zákona č. 331/2010
Sb., zákona č. 54/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č.
…/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje uvádění do
oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, registraci odrůd druhů pěstovaných rostlin
uvedených v druhovém seznamu (dále jen "druhový seznam") a odrůd okrasných druhů,
dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem právnickým a fyzickým
osobám a sankce správní tresty za jejich porušení.
(2) Tento zákon se nevztahuje na reprodukční materiál lesních dřevin lesnicky
významných druhů a umělých kříženců, určených k obnově lesa a zalesňování a pro
udržování a zvyšování biologické různorodosti lesa včetně genetické různorodosti stromů a
pro trvale udržitelné hospodaření v lesích.
HLAVA PÁTÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 38a
Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v uzavřené pěstební oblasti pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základní
sadby brambor pěstuje brambory v rozporu s § 7 odst. 4,
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b) jako osoba, která nakoupila standardní rozmnožovací materiál révy, neuchová návěsku
podle § 19 odst. 12, nebo
c) při uvádění do oběhu rostlinného materiálu poruší zákaz klamání podle § 20.
(2) Fyzická osoba se jako dodavatel Dodavatel se dopustí přestupku tím, že
a) jako dodavatel, který požádal o uznání rozmnožovacího materiálu, nevede nebo
neuchovává záznam podle § 7 odst. 1,
b) nevede evidenci podle § 6a odst. 6, § 7a odst. 4, § 8 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2, § 12
odst. 7, § 13 odst. 3 nebo § 14 odst. 5,
c) jako dodavatel, který vyrábí standardní osivo, nevede nebo neuchovává záznam podle § 9
odst. 2 písm. b),
d) jako dodavatel rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů v rozporu s § 24 odst. 5
písm. a) nezjišťuje nebo nemonitoruje kritické body anebo o nich nevede evidenci,
e) jako dodavatel, který vyrábí sazenice zeleniny a uvádí je do oběhu, nevede nebo
neuchovává evidenci nebo záznamy podle § 15 odst. 2 písm. e),
f) jako dodavatel, který vyrábí standardní osiva, neuchovává vzorky podle § 9 odst. 2
písm. a),
g) neoznámí rozmnožovací materiál, který pochází z jiného členského státu podle § 18
odst. 11,
h) jako dodavatel rozmnožovacího materiálu pro ekologické zemědělství neposkytne na
žádost Ústavu informaci podle § 13 odst. 5,
i) neoznačí nebo nezabalí směsi osiv určené k ochraně přirozeného prostředí podle § 12a
odst. 3 nebo rozmnožovací materiál nebo směsi osiv podle § 19,
j) nedodrží Ústavem nařízené zvláštní opatření podle § 22 odst. 6,
k) uvede do oběhu rozmnožovací materiál, směsi osiv nebo sazenice zeleniny, které nesplňují
podmínky podle tohoto zákona,
l) nestáhne z oběhu rozmnožovací materiál odrůdy v případech, kdy je registrace zrušena
podle § 37 odst. 2 nebo 3,
m) nedodrží lhůtu pro uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu podle § 37 odst. 4,
n) jako dodavatel, který uvádí do oběhu, dováží ze třetích zemí nebo vyrábí rozmnožovací
materiál révy, chmele, ovocných rodů a druhů nebo okrasných druhů pro jiného než
konečného spotřebitele nebo vyrábí nebo dováží sazenice zeleniny, nesplní povinnost
registrace podle § 16 odst. 1,
o) jako dodavatel nepodléhající registraci podle § 16 odst. 1 neoznámí zahájení činnosti podle
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§ 16 odst. 6,
p) nesplní požadavky pro malé balení uvedené v § 19a,
q) jako dodavatel rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů v rozporu s § 24 odst. 6
nebo 7 nevede evidenci nebo neuchovává záznamy,
r) jako dodavatel osiva, které je uznáváno podle § 4 až 7 nebo je povoleno jako obchodní
osivo podle § 11, nevede evidenci přijatých, vydaných a skartovaných návěsek podle § 19
odst. 5,
s) bez dozoru Ústavu znovu uzavře obal rozmnožovacího materiálu, který byl uzavřen úředně
nebo pod dozorem Ústavu, nebo nevystaví protokol o novém balení a označení
rozmnožovacího materiálu podle § 19 odst. 6,
t) jako dodavatel, který vyrábí směs osiva k uvádění do oběhu, nesplní povinnost podle § 12
odst. 3,
u) jako dodavatel, který vyrábí rozmnožovací materiál uchovávaných odrůd, neoznámí
Ústavu před začátkem každého vegetačního období výměru a umístění množitelských porostů
uchovávaných odrůd,
v) jako dodavatel nepodá Ústavu za každé vegetační období zprávu o množství osiva každé
uchovávané odrůdy nebo každé odrůdy vyšlechtěné pro pěstování za zvláštních podmínek
nebo každé směsi osiv určené k ochraně přirozeného prostředí uvedené do oběhu podle § 3b
odst. 4, § 3c odst. 2 nebo § 12a odst. 2,
w) jako dodavatel, který vyrábí rozmnožovací materiál v podobě směsi osiv určené k ochraně
přirozeného prostředí, neoznámí Ústavu před začátkem každého vegetačního období množství
směsi osiv určené k ochraně přirozeného prostředí, pro kterou hodlá žádat o povolení,
a výměru a umístění plánovaných lokalit sběru a v případě směsi osiv z odděleně pěstovaných
složek navíc výměru a umístění plánovaných lokalit množení osiva podle § 12a odst. 2,
x) jako dodavatel neohlásí změny údajů podle § 16 odst. 11.
(3) Fyzická osoba se jako dovozce rozmnožovacího materiálu ze třetích zemí Dovozce
rozmnožovacího materiálu ze třetích zemí se dopustí přestupku tím, že doveze ze třetí země
rozmnožovací materiál v rozporu s § 18 odst. 4 nebo nesplní oznamovací povinnost podle
§ 18 odst. 9 nebo 10.
(4) Fyzická osoba se jako dodavatel nebo konečný prodejce Dodavatel nebo konečný
prodejce se dopustí přestupku tím, že poruší zákaz vydaný pověřeným zaměstnancem Ústavu
podle § 22 odst. 5 písm. a).
(5) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b), odstavce 2 písm. a) až i) a n)
až x) nebo odstavce 4,
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b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), odstavce 2 písm. j) a k) nebo
odstavce 3,
c) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. l) nebo m).
§ 38b
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) v uzavřené pěstební oblasti pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základní
sadby brambor pěstuje brambory v rozporu s § 7 odst. 4,
b) jako osoba, která nakoupila standardní rozmnožovací materiál révy, neuchová návěsku
podle § 19 odst. 12, nebo
c) při uvádění do oběhu rostlinného materiálu poruší zákaz klamání podle § 20.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dodavatel dopustí správního
deliktu tím, že
a) jako dodavatel, který požádal o uznání rozmnožovacího materiálu, nevede nebo
neuchovává záznam podle § 7 odst. 1,
b) nevede evidenci podle § 6a odst. 6, § 7a odst. 4, § 8 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2, § 12 odst.
7, § 13 odst. 3 nebo § 14 odst. 5,
c) jako dodavatel, který vyrábí standardní osivo, nevede nebo neuchovává záznam podle § 9
odst. 2 písm. b),
d) jako dodavatel rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů v rozporu s § 24 odst. 5
písm. a) nezjišťuje nebo nemonitoruje kritické body anebo o nich nevede evidenci,
e) jako dodavatel, který vyrábí sazenice zeleniny a uvádí je do oběhu, nevede nebo
neuchovává evidenci nebo záznamy podle § 15 odst. 2 písm. e),
f) jako dodavatel, který vyrábí standardní osiva, neuchovává vzorky podle § 9 odst. 2 písm.
a),
g) neoznámí rozmnožovací materiál, který pochází z jiného členského státu podle § 18 odst.
11,
h) jako dodavatel rozmnožovacího materiálu pro ekologické zemědělství neposkytne na
žádost Ústavu informaci podle § 13 odst. 5,
i) neoznačí nebo nezabalí směsi osiv určené k ochraně přirozeného prostředí podle § 12a odst.
3 nebo rozmnožovací materiál nebo směsi osiv podle § 19,
j) nedodrží Ústavem nařízené zvláštní opatření podle § 22 odst. 6,
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k) uvede do oběhu rozmnožovací materiál, směsi osiv nebo sazenice zeleniny, které nesplňují
podmínky podle tohoto zákona,
l) nestáhne z oběhu rozmnožovací materiál odrůdy v případech, kdy je registrace zrušena
podle § 37 odst. 2 nebo 3,
m) nedodrží lhůtu pro uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu podle § 37 odst. 4,
n) jako dodavatel, který dováží ze třetích zemí nebo vyrábí rozmnožovací materiál révy,
chmele, ovocných rodů a druhů nebo okrasných druhů za účelem uvádění do oběhu nebo
uvádí do oběhu rozmnožovací materiál révy, chmele, ovocných rodů a druhů nebo okrasných
druhů pro jiného než konečného spotřebitele nebo vyrábí nebo dováží sazenice zeleniny,
nesplní povinnost registrace podle § 16 odst. 1,
o) jako dodavatel nepodléhající registraci podle § 16 odst. 1 neoznámí zahájení činnosti podle
§ 16 odst. 6,
p) nesplní požadavky pro malé balení uvedené v § 19a,
q) jako dodavatel rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů v rozporu s § 24 odst. 6
nebo 7 nevede evidenci nebo neuchovává záznamy,
r) jako dodavatel osiva, které je uznáváno podle § 4 až 7 nebo je povoleno jako obchodní
osivo podle § 11, nevede evidenci přijatých, vydaných a skartovaných návěsek podle § 19
odst. 5,
s) bez dozoru Ústavu znovu uzavře obal rozmnožovacího materiálu, který byl uzavřen úředně
nebo pod dozorem Ústavu, nebo nevystaví protokol o novém balení a označení
rozmnožovacího materiálu podle § 19 odst. 6,
t) jako dodavatel, který vyrábí směs osiva k uvádění do oběhu, nesplní povinnost podle § 12
odst. 3,
u) jako dodavatel, který vyrábí rozmnožovací materiál uchovávaných odrůd, neoznámí
Ústavu před začátkem každého vegetačního období výměru a umístění množitelských porostů
uchovávaných odrůd,
v) jako dodavatel nepodá Ústavu za každé vegetační období zprávu o množství osiva každé
uchovávané odrůdy nebo každé odrůdy vyšlechtěné pro pěstování za zvláštních podmínek
nebo každé směsi osiv určené k ochraně přirozeného prostředí uvedené do oběhu podle § 3b
odst. 4, § 3c odst. 2 nebo § 12a odst. 2,
w) jako dodavatel, který vyrábí rozmnožovací materiál v podobě směsi osiv určené k ochraně
přirozeného prostředí, neoznámí Ústavu před začátkem každého vegetačního období množství
směsi osiv určené k ochraně přirozeného prostředí, pro kterou hodlá žádat o povolení, a
výměru a umístění plánovaných lokalit sběru a v případě směsi osiv z odděleně pěstovaných
složek navíc výměru a umístění plánovaných lokalit množení osiva podle § 12a odst. 2,
x) jako dodavatel neohlásí změny údajů podle § 16 odst. 11.
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(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dovozce rozmnožovacího
materiálu ze třetích zemí dopustí správního deliktu tím, že doveze ze třetí země rozmnožovací
materiál v rozporu s § 18 odst. 4 nebo nesplní oznamovací povinnost podle § 18 odst. 9 nebo
10.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dodavatel nebo konečný prodejce
dopustí správního deliktu tím, že poruší zákaz vydaný pověřeným zaměstnancem Ústavu
podle § 22 odst. 5 písm. a).
(5) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) a b), odstavce 2 písm. a) až i)
a n) až x) nebo odstavce 4,
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), odstavce 2 písm. j) a k)
nebo odstavce 3,
c) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. l) nebo m).
§ 38c
Společná ustanovení ke správním deliktům k přestupkům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává
Ústav.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby12a) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(6) (2) Pokuty vybírá Ústav. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
_________________
1)

Směrnice Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh.
Směrnice Rady 66/402/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh.
Směrnice Rady 68/193/EHS ze dne 9. dubna 1968 o uvádění révového vegetativního
množitelského materiálu na trh.
Směrnice Rady 69/60/EHS ze dne 18. února 1969, kterou se mění směrnice Rady ze dne 14.
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června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh.
Směrnice Rady 69/63/EHS ze dne 18. února 1969, kterou se mění směrnice Rady ze dne 14.
června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh.
Směrnice Rady 71/140/EHS ze dne 22. března 1971, kterou se mění směrnice 68/193/EHS o
uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh.
Směrnice Rady 71/162/EHS ze dne 30. března 1971, kterou se mění směrnice ze dne 14.
června 1966 o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin a sadby brambor na trh,
směrnice ze dne 30. června 1969 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice
ze dne 29. září 1970 o uvádění osiva zeleniny na trh.
Směrnice Rady 72/274/EHS ze dne 20. července 1972, kterou se mění směrnice ze dne 14.
června 1966 o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin a sadby brambor na trh,
směrnice ze dne 30. června 1969 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice
ze dne 29. září 1970 o uvádění osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd druhů
zemědělských rostlin.
Směrnice Rady 72/418/EHS ze dne 6. prosince 1972, kterou se mění směrnice ze dne 14.
června 1966 o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin a sadby brambor na trh,
směrnice ze dne 30. června 1969 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice
ze dne 29. srpna 1970 o uvádění osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd
zemědělských rostlin.
Směrnice Rady 73/438/EHS ze dne 11. prosince 1973, kterou se mění směrnice ze dne 14.
června 1966 o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin a sadby brambor na trh,
směrnice ze dne 30. června 1969 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice
ze dne 29. září 1970 o uvádění osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd druhů
zemědělských rostlin.
Směrnice Komise 74/268/EHS ze dne 2. května 1974, kterou se stanoví zvláštní požadavky
pro výskyt Avena fatua v osivu pícnin a obilovin.
Směrnice Rady 74/648/EHS ze dne 9. prosince 1974, kterou se mění směrnice 68/193/EHS o
uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh.
Směrnice Rady 75/444/EHS ze dne 26. června 1975, kterou se mění směrnice 66/400/EHS,
66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS a 69/208/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin,
osiva obilovin, sadby brambor a osiva olejnin a přadných rostlin na trh.
Směrnice Komise 75/502/EHS ze dne 25. července 1975, kterou se omezuje uvádění na trh
osiva lipnice luční (Poa pratensis L.) na osivo, které bylo úředně certifikováno jako "základní
osivo" nebo "certifikované osivo".
Směrnice Komise 77/629/EHS ze dne 28. září 1977, kterou se mění přílohy směrnice Rady
68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh.
Směrnice Rady 78/55/EHS ze dne 19. prosince 1977, kterou se mění směrnice 66/400/EHS,
66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 69/208/EHS, 70/458/EHS a 70/457/EHS o uvádění
osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, révového vegetativního množitelského materiálu,
osiva olejnin a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd druhů
zemědělských rostlin.
První směrnice Komise 78/386/EHS ze dne 18. dubna 1978, kterou se mění přílohy směrnice
66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh.
První směrnice Komise 78/387/EHS ze dne 18. dubna 1978, kterou se mění přílohy směrnice
Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.
Směrnice Komise 78/511/EHS ze dne 24. května 1978, kterou se mění směrnice 74/268/EHS,
kterou se stanoví zvláštní požadavky pro výskyt Avena fatua v osivu pícnin a obilovin.
Směrnice Rady 78/692/EHS ze dne 25. července 1978, kterou se mění směrnice 66/400/EHS,
66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 68/193/EHS, 69/208/EHS a 70/458/EHS o uvádění
osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, sadby brambor, révového vegetativního
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množitelského materiálu, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh.
Směrnice Rady 78/1020/EHS ze dne 5. prosince 1978, kterou se mění směrnice 66/401/EHS,
66/402/EHS a 69/208/EHS o uvádění osiva pícnin, osiva obilovin a osiva olejnin a přadných
rostlin na trh.
Směrnice Komise 79/641/EHS ze dne 27. června 1979, kterou se mění směrnice Rady
66/401/EHS, 66/402/EHS, 69/208/EHS a 70/458/EHS o uvádění osiva pícnin, osiva obilovin,
osiva olejnin a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh.
Směrnice Rady 79/692/EHS ze dne 24. července 1979, kterou se mění směrnice 66/401/EHS,
66/402/EHS, 70/458/EHS a 70/457/EHS o uvádění osiva pícnin, osiva obilovin a osiva
zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin.
Směrnice Komise 80/754/EHS ze dne 17. července 1980, kterou se mění příloha II směrnice
Rady 66/401/EHS o uvádění na trh osiva pícnin.
Směrnice Komise 81/126/EHS ze dne 16. února 1981, kterou se mění přílohy směrnic Rady
66/401/EHS, 66/402/EHS a 69/208/EHS o uvádění osiva pícnin, osiva obilovin a osiva
olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice 78/386/EHS a 78/388/EHS.
Směrnice Komise 82/287/EHS ze dne 13. dubna 1982, kterou se mění přílohy směrnic Rady
66/401/EHS a 69/208/EHS o uvádění osiva pícnin a osiva olejnin a přadných rostlin na trh a
směrnice 78/386/EHS a 78/388/EHS.
Směrnice Komise 82/331/EHS ze dne 6. května 1982, kterou se mění směrnice Rady
68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh.
Směrnice Komise 85/38/EHS ze dne 14. prosince 1984, kterou se mění přílohy I a II směrnice
Rady 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh.
Směrnice Komise 86/109/EHS ze dne 27. února 1986 o omezení uvádění osiva některých
druhů pícnin, olejnin a přadných rostlin na trh na osiva úředně uznaná jako "základní osivo"
nebo "certifikované osivo".
Směrnice Rady 86/155/EHS ze dne 22. dubna 1986, kterou se v důsledku přistoupení
Španělska a Portugalska mění některé směrnice o uvádění osiva a sadby na trh.
Směrnice Komise 86/320/EHS ze dne 20. června 1986, kterou se mění směrnice Rady
66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.
Směrnice Komise 87/120/EHS ze dne 14. ledna 1987, kterou se mění některé směrnice Rady
o uvádění osiva a sadby na trh.
Směrnice Komise 87/480/EHS ze dne 9. září 1987, kterou se mění směrnice Rady
66/401/EHS a 69/208/EHS o uvádění osiva pícnin a osiva olejnin a přadných rostlin na trh.
Směrnice Rady 88/332/EHS ze dne 13. června 1988, kterou se mění některé směrnice o
uvádění osiva a sadby na trh, pokud jde o přijímání prováděcích pravidel k ustanovením o
osivu a sadbě vyhovující méně přísným požadavkům.
Směrnice Rady 88/380/EHS ze dne 13. června 1988, kterou se mění směrnice 66/400/EHS,
66/401/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS, 70/457/EHS a 70/458/EHS o uvádění osiva řepy,
osiva pícnin, osiva obilovin, sadby brambor, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva zeleniny
na trh a o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin.
Směrnice Komise 88/506/EHS ze dne 13. září 1988, kterou se mění příloha II směrnice Rady
66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.
Směrnice Komise 89/2/EHS ze dne 15. prosince 1988, kterou se mění směrnice Rady
66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.
Směrnice Komise 89/14/EHS ze dne 15. prosince 1988, kterou se určují skupiny odrůd
mangoldu a červené řepy, na které odkazují požadavky na nejmenší povolené vzdálenosti
porostu v příloze I směrnice Rady 70/458/EHS o uvádění osiva zeleniny na trh.
Směrnice Komise 89/100/EHS ze dne 20. ledna 1989, kterou se mění příloha II směrnice
Rady 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh.
Směrnice Komise 89/424/EHS ze dne 30. června 1989, kterou se mění směrnice 86/109/EHS
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o omezení uvádění osiva některých druhů pícnin, olejnin a přadných rostlin na trh na osiva
úředně uznaná jako "základní osivo" nebo "certifikované osivo".
Směrnice Komise 91/376/EHS ze dne 25. června 1991, kterou se mění směrnice 86/109/EHS
o omezení uvádění osiva některých druhů pícnin, olejnin a přadných rostlin na trh na osiva
úředně uznaná jako "základní osivo" nebo "certifikované osivo".
Směrnice Komise 92/19/EHS ze dne 23. března 1992, kterou se mění směrnice 66/401/EHS o
uvádění osiva pícnin na trh.
Směrnice Rady 92/33/ES ze dne 28. dubna 1992 o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu
zeleniny mimo osivo na trh.
Směrnice Rady 92/34/EHS ze dne 28. dubna 1992 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu
ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce.
Směrnice Komise 93/2/EHS ze dne 28. ledna 1993, kterou se mění příloha II směrnice Rady
66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.
Směrnice Komise 93/17/EHS ze dne 30. března 1993 o vymezení tříd Společenství pro
základní sadbu brambor a o podmínkách a označování těchto tříd.
Směrnice Komise 93/48/EHS ze dne 23. června 1993, kterou se stanoví tabulka požadavků na
rozmnožovací materiál ovocných rostlin a na ovocné rostliny určené k produkci ovoce podle
směrnice Rady 92/34/EHS.
Směrnice Komise 93/49/EHS ze dne 23. června 1993, kterou se stanoví tabulka požadavků na
rozmnožovací materiál okrasných rostlin a na okrasné rostliny podle směrnice Rady
91/682/EHS.
Směrnice Komise 93/61/EHS ze dne 2. července 1993, kterou se stanoví tabulka požadavků
na sadbu a rozmnožovací materiál zeleniny mimo osivo podle směrnice Rady 92/33/EHS.
Směrnice Komise 93/62/EHS ze dne 5. července 1993 o prováděcích opatřeních týkajících se
dohledu nad dodavateli a zařízeními a jejich kontroly v rámci směrnice Rady 92/33/EHS o
uvádění na trh sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo.
Směrnice Komise 93/64/EHS ze dne 5. července 1993 o prováděcích opatřeních týkajících se
dohledu nad dodavateli a zařízeními a jejich kontroly v rámci směrnice Rady 92/34/EHS o
uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k
produkci ovoce.
Směrnice Komise 93/79/EHS ze dne 21. září 1993, kterou se stanoví dodatečná prováděcí
ustanovení týkající se odrůdových seznamů rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin a
ovocných rostlin, které vedou dodavatelé podle směrnice Rady 92/34/EHS.
Směrnice Komise 95/6/ES ze dne 20. března 1995, kterou se mění přílohy I a II směrnice
Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.
Směrnice Komise 96/18/ES ze dne 19. března 1996, kterou se mění některé směrnice Rady o
uvádění osiva a sadby na trh.
Směrnice Rady 96/72/ES ze dne 18. listopadu 1996, kterou se mění směrnice 66/400/EHS,
66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS a 70/458/EHS o uvádění osiva řepy,
osiva pícnin, osiva obilovin, sadby brambor, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva zeleniny
na trh.
Směrnice Rady 98/56/ES ze dne 20. července 1998 o uvádění rozmnožovacího materiálu
okrasných rostlin na trh.
Směrnice Rady 98/95/ES ze dne 14. prosince 1998, kterou se mění směrnice 66/400/EHS,
66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS, 70/457/EHS a 70/458/EHS o uvádění
osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, sadby brambor, osiva olejnin a přadných rostlin a
osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin, pokud se
týká konsolidace vnitřního trhu, geneticky modifikovaných rostlinných odrůd a genetických
zdrojů rostlin.
Směrnice Rady 98/96/ES ze dne 14. prosince 1998, kterou se mění, mimo jiné ve věci
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neúředních inspekcí, směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS,
69/208/EHS, 70/457/EHS a 70/458/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin,
sadby brambor, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh a o Společném
katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin.
Směrnice Komise 1999/8/ES ze dne 18. února 1999, kterou se mění směrnice Rady
66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.
Směrnice Komise 1999/54/ES ze dne 26. května 1999, kterou se mění směrnice Rady
66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.
Směrnice Komise 1999/66/ES ze dne 28. června 1999, kterou se stanoví požadavky na
návěsku nebo jiný dokument vystavený dodavatelem na základě směrnice Rady 98/56/ES.
Směrnice Komise 1999/67/ES ze dne 28. června 1999, kterou se mění směrnice 93/67/EHS,
kterou se stanoví tabulka požadavků na rozmnožovací materiál okrasných rostlin a na okrasné
rostliny podle směrnice Rady 91/682/EHS.
Směrnice Komise 1999/68/ES ze dne 28. června 1999, kterou se stanoví dodatečná opatření
pro odrůdové seznamy okrasných rostlin, které vedou dodavatelé podle směrnice Rady
98/56/ES.
Směrnice Rady 2001/64/ES ze dne 31. srpna 2001, kterou se mění směrnice 66/401/EHS o
uvádění osiva pícnin na trh a směrnice 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.
Směrnice Rady 2002/11/ES ze dne 14. února 2002, kterou se mění směrnice 68/193/EHS o
uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh a kterou se zrušuje směrnice
74/649/EHS.
Směrnice Rady 2002/53/ES ze dne 13. června 2002 o Společném katalogu odrůd druhů
zemědělských rostlin.
Směrnice Rady 2002/54/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva řepy na trh.
Směrnice Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh.
Směrnice Rady 2002/56/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění sadby brambor na trh.
Směrnice Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin
na trh.
Směrnice Rady 2002/68/ES ze dne 19. července 2002, kterou se mění směrnice 2002/57/ES o
uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh.
Směrnice Komise 2003/45/ES ze dne 28. května 2003, kterou se mění směrnice Rady
2002/57/ES o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh.
Směrnice Rady 2003/61/ES ze dne 18. června 2003, kterou se mění směrnice 66/401/EHS o
uvádění osiva pícnin na trh, 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh, 68/193/EHS o
uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh, 92/33/EHS o uvádění
rozmnožovacího materiálu a sadby zeleniny s výjimkou osiva na trh, 92/34/EHS o uvádění
rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce na
trh, 98/56/ES o uvádění rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin na trh, 2002/54/ES o
uvádění osiva řepy na trh, 2002/55/ES o uvádění osiva zeleniny na trh, 2002/56/ES o uvádění
sadby brambor na trh a 2002/57/ES o uvádění osiva olejnatých a přadných rostlin na trh s
ohledem na srovnávací zkoušky a testy Společenství.
Směrnice Komise 2003/90/ES ze dne 6. října 2003, kterou se stanoví prováděcí opatření k
článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky
vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin.
Směrnice Komise 2003/91/ES ze dne 6. října 2003, kterou se stanoví prováděcí opatření k
článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky
vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny.
Směrnice Komise 2003/111/ES ze dne 26. listopadu 2003, kterou se mění příloha II směrnice
92/34/EHS o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin
určených k produkci ovoce.
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Směrnice Komise 2004/29/ES ze dne 4. března 2004 o stanovení charakteristických znaků a
minimálních požadavků pro zkoušení odrůd révy vinné.
Směrnice Komise 2004/55/ES ze dne 20. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady
66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh.
Směrnice Rady 2004/117/ES ze dne 22. prosince 2004, kterou se mění směrnice Rady
66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokud jde o zkoušky pod
úředním dohledem a rovnocennost osiva vyprodukovaného ve třetích zemích.
Směrnice Komise 2006/124/ES ze dne 5. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady
92/33/EHS o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh a
směrnice Rady 2002/55/ES o uvádění osiva zeleniny na trh.
Směrnice Komise 2006/127/ES ze dne 7. prosince 2006, kterou se mění směrnice 2003/91/ES,
kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o
minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých
odrůd druhů zeleniny.
Směrnice Komise 2007/72/ES ze dne 13. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady
66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí druhu Galega orientalis Lam.
Směrnice Komise 2008/62/ES ze dne 20. června 2008, kterou se stanovují některé odchylky
pro povolování zemědělských krajových odrůd a odrůd, které jsou přirozeně adaptovány na
místní a regionální podmínky a ohroženy genetickou erozí, a pro uvádění osiva a sadby
brambor těchto odrůd na trh.
Směrnice Rady 2008/90/ES ze dne 29. září 2008 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu
ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce.
Směrnice Komise 2009/145/ES ze dne 26. listopadu 2009, kterou se stanovují některé
odchylky pro povolování krajových odrůd zeleniny a odrůd zeleniny, které se tradičně pěstují
v určitých místech a oblastech a jsou ohroženy genetickou erozí, a odrůd zeleniny, které samy
o sobě nemají hodnotu pro obchodní pěstování zeleniny, ale jsou vyšlechtěny pro pěstování za
zvláštních podmínek, a pro uvádění osiva těchto odrůd na trh.
Směrnice Komise 2010/60/EU ze dne 30. srpna 2010, kterou se stanovují některé odchylky
pro uvádění směsí osiv pícnin určených k uchování přirozeného životního prostředí na trh.

Část sto třicátá sedmá
Zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb.,
s vyznačením navrhovaných změn:
§ 24
Ministerstvo
Ministerstvo
a) přijímá ohlášení podle tohoto zákona (§ 6) a rozhoduje o vydání povolení podle tohoto
zákona (§ 8) a o jejich změně nebo zrušení (§ 11),
b) vede evidenci přijatých ohlášení a vydaných rozhodnutí,
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c) informuje o přijatých ohlášeních a vydaných rozhodnutích Ministerstvo zahraničních věcí
(§ 12 odst. 1),
d) provádí kontrolní činnost a za tím účelem jmenuje pozorovatele po projednání s
Ministerstvem zahraničních věcí (§ 26),
e) ukládá sankce správní tresty,
f) zajišťuje posuzování vlivů na životní prostředí Antarktidy podle tohoto zákona,
g) koordinuje činnosti českých osob v Antarktidě a zabezpečuje přípravu Koncepce českých
výzkumných činností v Antarktidě ve spolupráci s příslušnými institucemi Akademie věd
České republiky a českých vysokých škol a v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy a s Ministerstvem zahraničních věcí,
h) prováděcím právním předpisem stanoví vzor zvláštního průkazu pozorovatele (§ 26 odst.
4).
ČÁST DEVÁTÁ
KONTROLA A SANKCE
KONTROLA A SPRÁVNÍ TRESTY
§ 26
…
§ 27
(1) Fyzické osobě, která Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí přestupku tím, že
a) vstoupí do Antarktidy a pobývá zde bez příslušného ohlášení (§ 6) nebo povolení (§ 8)
nebo nedodržuje podmínky stanovené v povolení,
b) uvede v ohlášení (§ 6) nebo povolení (§ 8) záměrně nepravdivé nebo zkreslené údaje,
c) vstoupí na zvlášť chráněné antarktické území bez povolení nebo nedodržuje podmínky
stanovené v povolení,
d) doveze do Antarktidy geograficky nepůvodní rostliny, živočichy a mikroorganismy bez
povolení nebo nedodrží podmínky stanovené v povolení,
e) nevyčistí místa určená pro skladování nebo odstraňování odpadů v Antarktidě (§ 20),
f) neodveze z Antarktidy odpady v rozporu s tímto zákonem (§ 20),
g) spálí hořlavé odpady v rozporu s tímto zákonem (§ 20),
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h) neumožní prohlídky a kontroly prováděné pozorovateli, neposkytne jim součinnost nebo
neprovede opatření k nápravě pozorovatelem zjištěných nedostatků,
i) provádí v Antarktidě jinou činnost bez potřebného povolení nebo nedodržuje podmínky
stanovené v povolení,.
lze uložit pokutu až do výše 200 000 Kč, nejde-li o trestný čin.
(2) Fyzické osobě, která Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí přestupku tím, že
a) provede vyhledávání, průzkum nebo těžbu nerostných zdrojů v Antarktidě v rozporu
s tímto zákonem (§ 5),
b) provede vědecký výzkum nerostných zdrojů bez povolení nebo nedodrží podmínky
stanovené v povolení,
c) odebere nebo vyveze z Antarktidy nerosty nebo paleontologické nálezy bez povolení nebo
nedodrží podmínky stanovené v povolení,
d) ohrozí, poškodí nebo zničí historické místo nebo památník,
e) zasáhne do populací nebo stanovišť geograficky původních rostlin a živočichů bez
povolení nebo nedodrží podmínky stanovené v povolení,
f) odebere zvláště chráněné antarktické rostliny a živočichy bez povolení nebo nedodrží
podmínky stanovené v povolení,
g) odstraní odpady v oblastech bez ledu nebo v sladkovodních systémech (§ 20),
h) odstraní nebo uskladní radioaktivní odpady v Antarktidě v rozporu s tímto zákonem,
i) doveze do Antarktidy pesticidy, polychlorované bifenyly, polystyrenové kuličky nebo
plátky, nesterilní půdu, nebezpečné látky nebo přípravky v rozporu s tímto zákonem (§ 21),
j) vypustí do moře v oblasti Antarktidy ropu, ropné směsi, znečištěné zátěžové vody,
kontaminovaný materiál, vody z výplachu zásobníků a jiné zaolejované zbytky a směsi,
k) uskladní odpady v Antarktidě v rozporu s tímto zákonem (§ 20),
l) vypustí do moře v oblasti Antarktidy chemické látky a přípravky nebo jiné škodlivé kapalné
látky nebo splaškové kaly v rozporu s tímto zákonem (§ 22),
m) uloží odpady do moře v oblasti Antarktidy v rozporu s tímto zákonem (§ 23),.
lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč, nejde-li o trestný čin.
(3) Právnické osobě, která naplní některou ze skutkových podstat uvedených
v odstavci 1, se uloží pokuta až do výše 500 000 Kč.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
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a) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, kterého se dopustí fyzická osoba,
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, kterého se dopustí právnická nebo
podnikající fyzická osoba,
c) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, kterého se dopustí fyzická osoba,
d) 1 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, kterého se dopustí právnická nebo
podnikající fyzická osoba.
(4) Právnické osobě, která naplní některou ze skutkových podstat uvedených
v odstavci 2, se uloží pokuta až do výše 1 500 000 Kč.
(5) (4) Je-li následkem deliktu přestupku podle odstavce 1 nebo 2, spáchaného
fyzickou osobou, trvalé nebo dlouhodobé poškození životního prostředí Antarktidy, lze
pokutu uložit až do výše 2 000 000 Kč. Je-li následkem deliktu přestupku podle odstavce 3
nebo 4 spáchaného právnickou nebo podnikající fyzickou osobou trvalé nebo dlouhodobé
poškození životního prostředí Antarktidy, lze pokutu uložit až do výše 6 000 000 Kč.
(6) (5) Delikty Přestupky podle odstavců 1 až 5 4 projednává ministerstvo, nestanovíli tento zákon jinak.
(7) (6) Delikty spáchané fyzickými osobami Přestupky podle odstavce 2 písm. j), l)
a m) a obdobné delikty spáchané právnickými osobami, k nimž došlo na námořním plavidle
nebo na rekreační jachtě, které jsou provozovány pod státní vlajkou České republiky,
projednává Námořní úřad.23)
(8) Obecné podmínky odpovědnosti za delikty podle odstavce 1 nebo 2 se posoudí
a řízení o nich se provede podle zákona o přestupcích.24) Při určení výměry pokuty české
osobě se přihlédne k závažnosti, významu a době trvání protiprávního jednání a k rozsahu
způsobených následků, k včasnosti a účinné součinnosti osoby, která se dopustila
protiprávního jednání, při odstraňování závad. Pokutu lze české osobě uložit do tří let ode
dne, kdy protiprávní jednání bylo zjištěno, nejdéle však do 10 let ode dne, kdy k němu došlo.
(9) (7) Pokuty uložené podle odstavců 1 až 5 4 vybírá a vymáhá ministerstvo. Výnosy
z pokut jsou příjmem státního rozpočtu.
_________________
23)
24)

§ 3 zákona č. 61/2000 Sb.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Část sto třicátá osmá
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona
č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb.,
zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona
č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb.,
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zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb.,
zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona
č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb.,
zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb.,
zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 201/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb.,
zákona č. 157/2015 Sb., zákona č. 315/2015 Sb., zákona č. 382/2015 Sb., zákona č. 188/2016
Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a) podmínky zdaňování minerálních olejů, lihu, piva, vína a meziproduktů a tabákových
výrobků (dále jen "vybrané výrobky") a surového tabáku spotřebními daněmi,
b) způsob značení a prodeje tabákových výrobků,
c) způsob barvení a značkování vybraných minerálních olejů,
d) způsob značkování některých dalších minerálních olejů,
e) sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji a
f) nakládání se surovým tabákem.
(2) Spotřebními daněmi jsou
a) daň z minerálních olejů,
b) daň z lihu,
c) daň z piva,
d) daň z vína a meziproduktů,
e) daň z tabákových výrobků a
f) daň ze surového tabáku.
(3) Orgány Celní správy České republiky vykonávají
a) správu spotřebních daní; správu spotřebních daní při dovozu vykonávají podle právních
předpisů upravujících správu cla,
b) další působnosti podle tohoto zákona související s vybranými výrobky a se surovým
tabákem; při jejich výkonu postupují podle daňového řádu s výjimkou řízení o správních
deliktech přestupcích.
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ČÁST DEVÁTÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY
HLAVA I
PŘESTUPKY
Díl 1
Přestupky na úseku správy daně z minerálních olejů
§ 135
Přestupky proti skladování zkapalněných ropných plynů
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45
odst. 1 písm. e), f) nebo g) uvedené do volného daňového oběhu
a) skladuje společně ve stejném zásobníku,
b) skladuje odděleně v zásobnících, které
1. nejsou technologicky odděleny, nebo
2. jsou vzájemně propojeny,
c) odebírané ze zásobníků v kapalné fázi neskladuje v zásobníku, který je pevně spojen se
zemí, nebo
d) odebírané ze zásobníků v kapalné fázi skladuje v zásobníku pevně spojeném se zemí, který
není užíván v souladu se stavebním zákonem.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
§ 135a
Přestupky proti nakládání se zkapalněnými ropnými plyny
(1) Fyzická osoba se jako osoba, která nakupuje nebo získává zkapalněné ropné plyny
uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) ve volném daňovém oběhu za účelem dalšího
prodeje, dopustí přestupku tím, že přijímá nebo prodává tyto plyny bez povolení k nákupu
zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu.
(2) Fyzická osoba se jako osoba, která nakupuje nebo získává zkapalněné ropné plyny
uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) pro vlastní spotřebu se spotřebou přesahující 20 tun za
jeden kalendářní rok, dopustí přestupku tím, že přijímá nebo prodává tyto plyny bez povolení
k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu.
(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
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a) zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) vydá osobě bez povolení
k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu,
b) v rozporu s § 60 odst. 5, 6 nebo 7 prodá zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1
písm. e), f) nebo g) za cenu včetně daně vypočtené na základě vyšší sazby daně, nebo
c) zahájí dopravu zkapalněných ropných plynů uvedených v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) bez
poskytnutého zajištění daně pro dopravu těchto plynů podle § 60 odst. 11.
(4) Fyzická osoba se jako osoba, která plní zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45
odst. 1 písm. f) nebo g) do tlakových nádob o hmotnosti náplně do 40 kg včetně, dopustí
přestupku tím, že
a) nepoužívá hmotnostní průtokoměr,
b) používá hmotnostní průtokoměr, jehož součástí není elektronická evidence vydaných
zkapalněných ropných plynů splňující zákonem požadované náležitosti, nebo
c) používá hmotnostní průtokoměr, jehož součástí je elektronická evidence vydaných
zkapalněných ropných plynů splňující zákonem požadované náležitosti, který není po celou
dobu opatřen závěrami správce daně.
(5) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
Díl 2
Přestupky na úseku správy daně z piva
Díl 3
Přestupky na úseku správy daně z tabákových výrobků
§ 135c
Přestupek proti jednotkovému balení
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že prodá tabákové výrobky jinak než
v uzavřeném jednotkovém balení s neporušenou tabákovou nálepkou.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
§ 135d
Přestupek proti zákazu nákupu za cenu nižší než cenu pro konečného spotřebitele
(1) Fyzická osoba se jako konečný spotřebitel dopustí přestupku tím, že nakoupí
cigarety za cenu nižší, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená na tabákové nálepce.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
§ 135e
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Přestupky proti nakládání s tabákovými výrobky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že na daňovém území České republiky
neoprávněně drží nebo jinak nakládá s tabákovými výrobky, které nejsou značeny platnou
tabákovou nálepkou.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
Díl 5
Přestupky na úseku značkování a barvení vybraných minerálních olejů
§ 135h
Přestupky proti zákazu při značkování a barvení vybraných minerálních olejů
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 značkuje a barví, nebo
b) značkované a barvené minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 nabízí k prodeji nebo
používá pro pohon motorů.
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že minerální oleje uvedené v § 134b
odst. 1, které jsou
a) značkované a barvené, ředí, odstraňuje nebo jinak mění jejich značkování nebo barvení
mimo daňový sklad s povolením ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů,
b) neznačkované a nebarvené, uvádí do volného daňového oběhu,
c) značkované a barvené, nabízí k prodeji nebo je používá pro pohon motorů, nebo
d) značkované a barvené, dopravuje nebo skladuje v nádobě, která je ve spojení s motorem,
nebo je do takové nádoby stáčí.
(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že minerální oleje uvedené v § 134b
odst. 2 písm. d) a e) nabízí k prodeji nebo je používá pro jiné účely, než pro které tyto
minerální oleje nesmějí být značkovány a barveny.
(4) Za přestupek podle odstavce 1 až 3 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
Díl 6
Přestupky na úseku značkování některých dalších minerálních olejů
§ 135i
Přestupky proti zákazu při značkování některých dalších minerálních olejů
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
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a) minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 značkuje, nebo
b) značkované minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 nabízí k prodeji nebo používá pro
pohon motorů.
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že minerální oleje uvedené v § 134m
odst. 1, které jsou
a) značkované, ředí, odstraňuje nebo jinak mění jejich značkování,
b) neznačkované, uvádí do volného daňového oběhu či je prodává,
c) značkované, nabízí k prodeji nebo je používá pro pohon motorů, nebo
d) značkované, dopravuje nebo skladuje v nádobě, která je ve spojení s motorem, nebo je do
takové nádoby stáčí.
(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že minerální oleje, které nesmějí být
značkovány podle § 134m odst. 2 písm. b) až g), nabízí k prodeji nebo je používá pro pohon
motorů.
(4) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že minerální oleje uvedené v § 134m odst.
2 písm. e) a f) nabízí k prodeji nebo je používá pro jiné účely, než pro které tyto oleje nesmějí
být značkovány.
(5) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
Díl 7
Přestupky na úseku sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji
§ 135ia
Přestupky proti sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nabude, prodá nebo jinak převede
zvláštní minerální olej volně ložený nebo umístěný v balení přesahujícím 220 litrů.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
Díl 8
Přestupky na úseku nakládání se surovým tabákem
§ 135ib
Přestupek proti nakládání se surovým tabákem
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nakládá se surovým tabákem v rozporu
s § 134zz.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
717

HLAVA II
SPRÁVNÍ DELIKTY PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB
Díl 1
Správní delikty na úseku správy spotřebních daní
§ 135j
Správní delikt proti umístění přijatého vybraného výrobku
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako uživatel dopustí správního
deliktu tím, že ve stanovené lhůtě neumístí přijatý vybraný výrobek osvobozený od daně
v místě, které je uvedeno v povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených
od daně.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.
§ 135l
Správní delikt proti podmíněnému osvobození od daně
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
v rozporu s § 19 odst. 4 umístí vybrané výrobky do daňového skladu jinak než v režimu
podmíněného osvobození od daně.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.
§ 135n
Správní delikty proti zajištění daně
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu
nebo oprávněný příjemce dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost
a) průběžně sledovat výši zajištění daně, nebo
b) předat správci daně podle jeho požadavků evidenční údaje vztahující se k daňové
povinnosti, která vznikla při výrobě nebo přijetí vybraných výrobků.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.
§ 135o
Správní delikty proti elektronickému průvodnímu dokladu při ukončení dopravy vybraných
výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako příjemce vybraných výrobků
přijatých v režimu podmíněného osvobození od daně dopustí správního deliktu tím, že
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a) ve stanovené lhůtě nepředloží oznámení o přijetí vybraných výrobků pomocí
elektronického systému správci daně místně příslušnému místu přijetí vybraných výrobků,
nebo
b) v oznámení o přijetí vybraných výrobků neuvede ztráty a znehodnocení, ke kterým došlo
v průběhu dopravy.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 200 000 Kč.
§ 135p
Správní delikty proti dopravě vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu
v jiném členském státě pro účely podnikání
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba odebírající vybrané
výrobky z jiného členského státu pro účely podnikání dopustí správního deliktu tím, že před
odebráním těchto vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném
členském státě neposkytne zákonem stanoveným způsobem zajištění daně.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 100 000 Kč.
§ 135r
Správní delikty proti zasílání vybraných výrobků
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zástupce pro zasílání vybraných
výrobků dopustí správního deliktu tím, že před odesláním vybraných výrobků z jiného
členského státu neposkytne zákonem stanoveným způsobem zajištění daně.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50 000 Kč.
Díl 2
Správní delikty na úseku správy daně z minerálních olejů
Oddíl 1
Správní delikty proti nákupu, prodeji a dopravě zkapalněných ropných plynů uvedených do
volného daňového oběhu
§ 135u
Správní delikty proti skladování zkapalněných ropných plynů
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) uvedené do volného
daňového oběhu
a) skladuje společně ve stejném zásobníku,
b) skladuje odděleně v zásobnících, které
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1. nejsou technologicky odděleny, nebo
2. jsou vzájemně propojeny,
c) odebírané ze zásobníků v kapalné fázi neskladuje v zásobníku, který je pevně spojen se
zemí, nebo
d) odebírané ze zásobníků v kapalné fázi skladuje v zásobníku pevně spojeném se zemí, který
není užíván v souladu se stavebním zákonem.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč.
§ 135v
Správní delikty proti dopravě minerálních olejů osvobozených od daně na daňovém území
České republiky
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odesílatel minerálních olejů
osvobozených od daně podle § 49 odst. 1, 2, 6 nebo 8 dopustí správního deliktu tím, že při
dopravě těchto olejů neposkytne zákonem stanoveným způsobem zajištění daně.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odesílatel zkapalněných ropných
plynů uvedených v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) osvobozených od daně dopustí správního
deliktu tím, že při dopravě těchto plynů neposkytne zajištění daně alespoň ve výši daně, která
by musela být přiznána a zaplacena, kdyby tyto plyny byly určeny pro pohon motorů.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odesílatel minerálních olejů,
které jsou osvobozeny od daně, dopustí správního deliktu tím, že
a) ve stanovené lhůtě neuvědomí správce daně, který je místně příslušný podle místa zahájení
dopravy, o zahájení dopravy těchto olejů,
b) navzdory námitkám správce daně zahájí dopravu těchto olejů,
c) nedodrží správcem daně stanovenou
1. lhůtu, v níž má být doprava těchto olejů ukončena, nebo
2. trasu, po které mají být tyto oleje dopravovány, nebo
d) v případě změny místa určení nebo příjemce, ke které došlo v průběhu dopravy těchto
olejů, ve stanovené lhůtě
1. neoznámí tuto změnu správci daně, nebo
2. nezajistí zaznamenání této změny v dokladu o osvobození vybraných výrobků od daně.
(4) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, nebo
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b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 nebo 3.

Správní delikty proti nakládání se zkapalněnými ropnými plyny
§ 135w
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která nakupuje nebo
získává zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) ve volném
daňovém oběhu za účelem dalšího prodeje, dopustí správního deliktu tím, že přijímá nebo
prodává tyto plyny bez povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do
volného daňového oběhu.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která nakupuje nebo
získává zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) pro vlastní spotřebu
se spotřebou přesahující 20 tun za jeden kalendářní rok, dopustí správního deliktu tím, že
přijímá nebo prodává tyto plyny bez povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů
uvedených do volného daňového oběhu.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g)
a) vydá osobě bez povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného
daňového oběhu, nebo
b) při dovozu po propuštění do režimu celního volného oběhu ve stanovené lhůtě neuvede do
režimu podmíněného osvobození od daně.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
v rozporu s § 60 odst. 5, 6 nebo 7 prodá zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm.
e), f) nebo g) za cenu včetně daně vypočtené na základě vyšší sazby daně.
(5) Za správní delikt podle odstavců 1 až 4 se uloží pokuta od 50 000 Kč do 1 000 000
Kč.
§ 135x
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) dopravuje zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) s rozdílnou
sazbou daně, po jejich uvedení do volného daňového oběhu, společně v jednom dopravním
prostředku nebo v jejich soupravě, nebo
b) zahájí dopravu zkapalněných ropných plynů uvedených v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) bez
poskytnutého zajištění daně pro dopravu těchto plynů podle § 60 odst. 11.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba odebírající pro účely podnikání
zkapalněné ropné plyny, které jsou předmětem daně podle § 45 odst. 1 písm. f) nebo g)
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a které byly uvolněny do volného daňového oběhu v jiném členském státě, se dopustí
správního deliktu tím, že neposkytne zajištění daně alespoň ve výši daně, která by musela být
přiznána a zaplacena, kdyby tyto plyny byly určeny pro pohon motorů.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která plní zkapalněné
ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) do tlakových nádob o hmotnosti náplně
do 40 kg včetně, dopustí správního deliktu tím, že
a) nepoužívá hmotnostní průtokoměr,
b) používá hmotnostní průtokoměr, jehož součástí není elektronická evidence vydaných
zkapalněných ropných plynů splňující zákonem požadované náležitosti, nebo
c) používá hmotnostní průtokoměr, jehož součástí je elektronická evidence vydaných
zkapalněných ropných plynů splňující zákonem požadované náležitosti, který není po celou
dobu opatřen závěrami správce daně.
(4) Za správní delikt podle odstavců 1 až 3 se uloží pokuta od 50 000 Kč do 1 000 000
Kč.
Díl 3
Správní delikty na úseku správy daně z lihu
§ 135za
Správní delikty proti dopravě lihu osvobozeného od daně z lihu na daňovém území České
republiky
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odesílatel lihu osvobozeného od
daně podle § 71 odst. 1 písm. a) nebo d) dopustí správního deliktu tím, že při dopravě tohoto
lihu neposkytne zákonem stanoveným způsobem zajištění daně.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že na
daňovém území České republiky dopravuje líh obecně denaturovaný podle zákona
upravujícího líh určený pro výrobu minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 nebo pro
výrobu etyl-terciál-butyl-éteru bez zjednodušeného průvodního dokladu.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 1 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, nebo
b) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2.
§ 135zb
Správní delikty proti oznamování prodeje lihovin
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která hodlá v rámci své
podnikatelské činnosti prodávat lihoviny uvedené do volného daňového oběhu za cenu nižší,
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než je cena odpovídající výši součtu částky daně a jí odpovídající částky daně z přidané
hodnoty, dopustí správního deliktu tím, že
a) ve stanovené lhůtě neoznámí správci daně takový prodej, nebo
b) v oznámení o takovém prodeji neuvede zákonem stanovené údaje.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 500 000 Kč.
Díl 4
Správní delikty na úseku správy daně z piva
Díl 5
Správní delikty na úseku správy daně z vína a meziproduktů
Díl 6
Správní delikty na úseku správy daně z tabákových výrobků
§ 135zf
Správní delikt proti ceně pro konečného spotřebitele
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
uvede do volného daňového oběhu cigarety s tabákovou nálepkou s uvedenou cenou pro
konečného spotřebitele v jiném období, než pro které byla tato cena stanovena.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.
§ 135zg
Správní delikty proti jednotkovému balení
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
uvede do volného daňového oběhu, doveze nebo dopraví na daňové území České republiky
z jiného členského státu
a) tabákové výrobky, které nejsou v uzavřeném jednotkovém balení, nebo
b) jednotkové balení s tabákovými výrobky, které nepodléhají stejné sazbě daně.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
prodá tabákové výrobky jinak než v uzavřeném jednotkovém balení s neporušenou tabákovou
nálepkou.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, nebo
b) od 50 000 Kč do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2.
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§ 135zh
Správní delikt proti oznamovací povinnosti při dovozu tabákových výrobků
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dovozce, který hodlá dovážet
tabákové výrobky v rámci podnikatelské činnosti, dopustí správního deliktu tím, že ve
stanovené lhůtě písemně neohlásí správci daně první dovoz tabákových výrobků.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 2 000 000 Kč.
§ 135zi
Správní delikty proti zákazu prodeje za cenu jinou než cenu pro konečného spotřebitele
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako prodejce dopustí správního
deliktu tím, že
a) prodá konečnému spotřebiteli cigarety za cenu nižší nebo vyšší, než je cena pro konečného
spotřebitele uvedená na tabákové nálepce,
b) při prodeji cigaret konečnému spotřebiteli poskytne slevu z ceny pro konečného
spotřebitele.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) prodá konečnému spotřebiteli cigarety, ke kterým je přidán nebo přibalen jiný předmět, za
celkovou cenu odlišnou od ceny pro konečného spotřebitele uvedené na tabákové nálepce,
nebo
b) váže prodej cigaret konečnému spotřebiteli na prodej jiných předmětů.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako konečný spotřebitel dopustí
správního deliktu tím, že
a) spotřebuje cigarety zakoupené za cenu nižší, než je cena pro konečného spotřebitele, nebo
b) nakoupí cigarety za cenu nižší, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená na
tabákové nálepce.
(4) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo 2, nebo
b) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3.
§ 135zk
Správní delikty proti značení tabákovými nálepkami
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
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a) umožní skladování nebo prodej neznačených tabákových výrobků na daňovém území
České republiky, nebo
b) neznačí tabákové výrobky tabákovými nálepkami podle § 114.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta
a) od 50 000 Kč do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),
b) do 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b).
§ 135zl
Správní delikty proti značení a použití tabákových nálepek
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) použije ke značení tabákových výrobků tabákové nálepky, na kterých jsou vytištěny údaje
neodpovídající skutečnému obsahu jednotkového balení, na kterém je tabáková nálepka
umístěna,
b) značí tabákové výrobky tabákovými nálepkami na jiném místě daňového území České
republiky než v daňovém skladu, nebo
c) řádně nepoužije tabákovou nálepku.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 5 000 000 Kč.
§ 135zm
Správní delikt proti objednání, odběru a distribuci tabákových nálepek
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odběratel dopustí správního
deliktu tím, že tabákové nálepky prodá nebo bezúplatně předá.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 5 000 000 Kč.
§ 135zn
Správní delikty proti evidenci a inventuře tabákových nálepek
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odběratel dopustí správního
deliktu tím, že
a) nevede evidenci odebraných, použitých nebo vrácených tabákových nálepek,
b) po stanovenou dobu neuchovává evidenci odebraných, použitých nebo vrácených
tabákových nálepek nebo doklady, na jejichž základě byly zápisy v této evidenci provedeny,
c) neprovede inventuru tabákových nálepek za daný kalendářní rok, nebo
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d) ve stanovené lhůtě neoznámí pověřenému správci daně výsledek inventury tabákových
nálepek za předchozí kalendářní rok.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) a b), nebo
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) a d).
§ 135zo
Správní delikty proti vracení tabákových nálepek
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odběratel dopustí správního
deliktu tím, že
a) nevrátí ve stanovené lhůtě pověřenému správci daně nepoužité tabákové nálepky starého
vzoru, nebo
b) v případě ukončení své činnosti nevrátí ve stanovené lhůtě pověřenému správci daně
nepoužité tabákové nálepky.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

Díl 8
Správní delikty na úseku značkování a barvení vybraných minerálních olejů
Oddíl 1
Správní delikty proti povinnostem při značkování a barvení vybraných minerálních olejů
§ 135zs
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu
dopustí správního deliktu tím, že do volného daňového oběhu uvede neznačkované nebo
nebarvené minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako příjemce nebo dovozce
minerálních olejů uvedených v § 134b odst. 1 dopustí správního deliktu tím, že nezajistí
značkování nebo barvení těchto olejů před jejich vstupem na daňové území České republiky.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce nebo uživatel směsi
značkovací látky a barviva se sídlem na daňovém území České republiky dopustí správního
deliktu tím, že nevede evidenci značkovací látky a barviva.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu,
příjemce nebo dovozce s povinností značkovat nebo barvit minerální oleje uvedené v § 134b
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odst. 1, nebo s povinností takové značkování nebo barvení zajistit, dopustí správního deliktu
tím, že na žádost správce daně nebo příslušného orgánu nepředloží certifikát.
(5) Za správní delikt podle odstavců 1 až 4 se uloží pokuta od 50 000 Kč do 50 000
000 Kč.
§ 135zt
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která nakoupí nebo jinak
nabude neznačkované nebo nebarvené minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 s úmyslem
dopravit je do jiného členského státu v režimu podmíněného osvobození od daně či ve volném
daňovém oběhu nebo je vyvézt do třetí země, dopustí správního deliktu tím, že v případě
neuskutečnění dopravy nebo vývozu ve stanovené lhůtě nezajistí jejich značkování nebo
barvení.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která vyrábí, zpracovává,
dopravuje, skladuje, nakupuje nebo jinak nabývá, prodává nebo spotřebovává v rámci
podnikatelské činnosti minerální oleje uvedené v § 134b, dopustí správního deliktu tím, že
a) vykonává tyto činnosti, jejichž předmětem jsou oleje v jednotkovém balení nad 20 litrů,
bez živnostenského oprávnění, nebo
b) nevede nebo neuchovává stanoveným způsobem evidenci o druzích a množství těchto olejů
nebo evidenci o uvedených způsobech nakládání s nimi.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která vyrábí, zpracovává
nebo prodává minerální oleje, jež nesmějí být podle § 134b odst. 2 písm. e) značkovány
a barveny, způsobem uvedeným v § 134e odst. 6, dopustí správního deliktu tím, že
a) v průvodní technické dokumentaci nebo v dokladech výslovně neuvede, že tyto oleje
nesmějí být použity pro pohon motorů,
b) nemá v evidenci o koupi a prodeji těchto olejů prohlášení kupujícího podle § 134e odst. 8
písm. b), nebo
c) neuchovává technickou dokumentaci nebo doklady k těmto olejům po stanovenou dobu.
(4) Za správní delikt podle odstavců 1 až 3 se uloží pokuta od 50 000 Kč do 50 000
000 Kč.
Oddíl 2
Správní delikty proti zákazům při značkování a barvení vybraných minerálních olejů
§ 135zu
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 značkuje a barví, nebo
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b) značkované a barvené minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 nabízí k prodeji nebo
používá pro pohon motorů.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1, které jsou
a) značkované a barvené, ředí, odstraňuje nebo jinak mění jejich značkování nebo barvení
mimo daňový sklad s povolením ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů
b) neznačkované a nebarvené, uvádí do volného daňového oběhu,
c) značkované a barvené, nabízí k prodeji nebo je používá pro pohon motorů, nebo
d) značkované a barvené, dopravuje nebo skladuje v nádobě, která je ve spojení s motorem,
nebo je do takové nádoby stáčí.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 písm. d) a e) nabízí k prodeji nebo je používá pro
jiné účely, než pro které tyto minerální oleje nesmějí být značkovány a barveny.
(4) Za správní delikt podle odstavce 1 až 3 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.
Oddíl 3
Další správní delikty na úseku značkování a barvení vybraných minerálních olejů
§ 135zv
Správní delikt proti povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu
dopustí správního deliktu tím, že značkuje nebo barví minerální oleje uvedené v § 134b odst.
1 bez povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta od 10 000 Kč do 10 000 000 Kč.
Díl 9
Správní delikty na úseku značkování některých dalších minerálních olejů
Oddíl 1
Správní delikty proti povinnostem při značkování některých dalších minerálních olejů
§ 135zx
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce nebo provozovatel
daňového skladu dopustí správního deliktu tím, že do volného daňového oběhu uvede
neznačkované minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1.
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(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako příjemce nebo dovozce
minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 1 dopustí správního deliktu tím, že nezajistí
značkování těchto olejů před jejich vstupem na daňové území České republiky.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce nebo uživatel
značkovací látky se sídlem na daňovém území České republiky dopustí správního deliktu tím,
že nevede evidenci značkovací látky.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce, příjemce nebo dovozce
s povinností značkovat minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 nebo s povinností takové
značkování zajistit, dopustí správního deliktu tím, že na žádost správce daně nebo příslušného
orgánu nepředloží certifikát.
(5) Za správní delikt podle odstavců 1 až 4 se uloží pokuta od 50 000 Kč do 50 000
000 Kč.
§ 135zy
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která nakoupí nebo jinak
nabude neznačkované minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 s úmyslem dopravit je do
jiného členského státu nebo je vyvézt do třetí země, dopustí správního deliktu tím, že v
případě neuskutečnění dopravy nebo vývozu ve stanovené lhůtě nezajistí jejich značkování.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která vyrábí, zpracovává,
dopravuje, skladuje, nakupuje nebo jinak nabývá, prodává nebo spotřebovává v rámci
podnikatelské činnosti minerální oleje uvedené v § 134m, dopustí správního deliktu tím, že
a) vykonává tyto činnosti, jejichž předmětem jsou oleje v jednotkovém balení nad 20 litrů,
bez živnostenského oprávnění, nebo
b) nevede nebo neuchovává stanoveným způsobem evidenci o druzích a množství těchto olejů
nebo evidenci o uvedených způsobech nakládání s nimi.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která vyrábí, zpracovává
nebo prodává minerální oleje, jež nesmějí být podle § 134m odst. 2 písm. b) až f) značkovány,
způsobem uvedeným v § 134p odst. 6, dopustí správního deliktu tím, že
a) v průvodní technické dokumentaci nebo v dokladech výslovně neuvede, že tyto oleje
nesmějí být použity pro pohon motorů,
b) nemá v evidenci o koupi a prodeji těchto olejů prohlášení kupujícího podle § 134p odst. 8
písm. b) nebo c), nebo
c) neuchovává technickou dokumentaci nebo doklady k těmto olejům po stanovenou dobu.
(4) Za správní delikt podle odstavců 1 až 3 se uloží pokuta od 50 000 Kč do 50 000
000 Kč.
Oddíl 2
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Správní delikty proti zákazům při značkování některých dalších minerálních olejů
§ 135zz
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 značkuje, nebo
b) značkované minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 nabízí k prodeji nebo používá pro
pohon motorů.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1, které jsou
a) značkované, ředí, odstraňuje nebo jinak mění jejich značkování,
b) neznačkované, uvádí do volného daňového oběhu či je prodává,
c) značkované, nabízí k prodeji nebo je používá pro pohon motorů, nebo
d) značkované, dopravuje nebo skladuje v nádobě, která je ve spojení s motorem, nebo je do
takové nádoby stáčí.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
minerální oleje, které nesmějí být značkovány podle § 134m odst. 2 písm. b) až g), nabízí k
prodeji nebo je používá pro pohon motorů.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 písm. e) a f) nabízí k prodeji nebo je používá pro
jiné účely, než pro které tyto oleje nesmějí být značkovány.
(5) Za správní delikt podle odstavců 1 až 4 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.
Oddíl 3
Další správní delikty na úseku značkování některých dalších minerálních olejů
§ 135zza
Správní delikt proti povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce nebo provozovatel
daňového skladu dopustí správního deliktu tím, že značkuje minerální oleje uvedené
v § 134m odst. 1 bez povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta od 10 000 Kč do 10 000 000 Kč.
Díl 10
Správní delikty na úseku sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji
§ 135zzb
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Správní delikty proti sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
v rozporu s § 134zd nabude, prodá nebo jinak převede zvláštní minerální olej volně ložený
nebo umístěný v balení přesahujícím 220 litrů.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba nakládající se zvláštním
minerálním olejem dopustí správního deliktu tím, že
a) v přihlášce k registraci uvede nesprávné údaje,
b) nepodá oznámení o změně registračních údajů,
c) nevede evidenci zvláštních minerálních olejů nebo ji vede v neúplném rozsahu,
d) neuchovává evidenci zvláštních minerálních olejů nebo doklady, na jejichž základě byly
zápisy do evidence provedeny, po stanovenou dobu, nebo
e) v rozporu s § 134zf neoznámí správci daně stanovené údaje.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1,
b) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. e),
c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a) až d).
Díl 11
Správní delikty na úseku nakládání se surovým tabákem
§ 135zzba
Správní delikty proti nakládání se surovým tabákem
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
nakládá se surovým tabákem v rozporu s § 134zz.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba skladující surový tabák
dopustí správního deliktu tím, že
a) v přihlášce k registraci uvede nesprávné údaje,
b) nepodá oznámení o změně registračních údajů,
c) nevede evidenci surového tabáku nebo ji vede v neúplném rozsahu,
d) neuchovává evidenci surového tabáku nebo doklady, na jejichž základě byly zápisy do
evidence provedeny, po stanovenou dobu, nebo
e) v rozporu s § 134zza neoznámí správci daně stanovené údaje.
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(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu
tabákových výrobků dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 134zza neoznámí správci
daně stanovené údaje.
(4) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1,
b) 6 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. e) nebo odstavce 3,
c) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a) až d).

HLAVA III
PROPADNUTÍ A ZABRÁNÍ ZAJIŠTĚNÝCH TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ
§ 135zzc
Propadnutí tabákových výrobků
(1) Správní orgán uloží propadnutí neznačených tabákových výrobků, které zajistil v
souvislosti s porušením povinnosti při značení tabákových výrobků.
(2) Propadnutí tabákových výrobků podle odstavce 1 lze uložit, pokud
a) náleží pachateli správního deliktu a
b) byly ke spáchání správního deliktu užity nebo určeny.
§ 135zzd
Zabrání tabákových výrobků
Správní orgán, který neuložil propadnutí tabákových výrobků, rozhodne o jejich
zabrání, pokud
a) náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat,
b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela, nebo
c) vlastník není znám.
§ 135zze
Společná ustanovení o propadlých a zabraných tabákových výrobcích
(1) Propadlé nebo zabrané lihoviny nebo tabákové výrobky připadají státu.
(2) Generální ředitelství cel propadlé nebo zabrané tabákové výrobky zničí. Na zničení
dohlíží tříčlenná komise složená ze zaměstnanců v Generálním ředitelství cel.
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(3) Pachateli správního deliktu, kterému bylo uloženo propadnutí tabákových výrobků,
nebo osobě, u které byly zabrané lihoviny nebo tabákové výrobky zajištěny, se uloží
povinnost nahradit státu náklady spojené s jejich správou a zničením.
(4) Proti rozhodnutí o zabrání tabákových výrobků nebo o povinnosti nahradit státu
náklady spojené s jejich správou a zničením se nelze odvolat.
(5) Nepropadnou-li nebo nebudou-li tabákové výrobky zabrány, musí být bez
zbytečného odkladu vráceny tomu, komu nepochybně patří, jinak tomu, u koho byly
zajištěny.
HLAVA IV
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 135zzf
Odpovědnost právnické osoby a podnikající fyzické osoby
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(3) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
§ 135zzg
Příslušnost k projednání správního deliktu
(1) Správní delikty podle tohoto zákona projednává celní úřad.
(2) Česká obchodní inspekce nebo finanční úřad projednává
a) přestupky na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to přestupky proti nakládání
s tabákovými výrobky,
b) přestupky na úseku
1. značkování a barvení vybraných minerálních olejů,
2. značkování některých dalších minerálních olejů,
c) správní delikty na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to
1. správní delikty proti jednotkovému balení,
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2. správní delikty proti zákazu prodeje za cenu jinou než cenu pro konečného spotřebitele,
3. správní delikty proti značení tabákovými nálepkami,
d) správní delikty na úseku
1. značkování a barvení vybraných minerálních olejů,
2. značkování některých dalších minerálních olejů.
(3) Státní zemědělská a potravinářská inspekce projednává
a) přestupky na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to přestupky proti nakládání
s tabákovými výrobky,
b) správní delikty na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to
1. správní delikty proti jednotkovému balení,
2. správní delikty proti zákazu prodeje za cenu jinou než cenu pro konečného spotřebitele,
3. správní delikty proti značení tabákovými nálepkami.
(4) Obecní živnostenský úřad projednává
a) přestupky na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to přestupky proti nakládání
s tabákovými výrobky,
b) správní delikty na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to správní delikty proti
značení tabákovými nálepkami.
§ 135zzh
Výše a splatnost pokuty
(1) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(2) Pokuta je splatná do 30 dní ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla
uložena. Pokuty vybírá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
§ 135zzi
Zvláštní ustanovení o blokovém řízení
V blokovém řízení lze za přestupky podle tohoto zákona uložit pokutu do 5 000 Kč.
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ČÁST DEVÁTÁ
PŘESTUPKY
HLAVA I
PŘESTUPKY NA ÚSEKU SPRÁVY SPOTŘEBNÍCH DANÍ
§ 135
Přestupek proti umístění přijatého vybraného výrobku
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako uživatel dopustí přestupku
tím, že ve stanovené lhůtě neumístí přijatý vybraný výrobek osvobozený od daně
v místě, které je uvedeno v povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků
osvobozených od daně.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
§ 135a
Přestupek proti podmíněnému osvobození od daně
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
v rozporu s § 19 odst. 4 umístí vybrané výrobky do daňového skladu jinak než v režimu
podmíněného osvobození od daně.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.
§ 135b
Přestupky proti zajištění daně
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového
skladu nebo oprávněný příjemce dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost
a) průběžně sledovat výši zajištění daně, nebo
b) předat správci daně podle jeho požadavků evidenční údaje vztahující se k daňové
povinnosti, která vznikla při výrobě nebo přijetí vybraných výrobků.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.
§ 135c
Přestupky proti elektronickému průvodnímu dokladu při ukončení dopravy vybraných
výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako příjemce vybraných
výrobků přijatých v režimu podmíněného osvobození od daně dopustí přestupku tím, že
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a) ve stanovené lhůtě nepředloží oznámení o přijetí vybraných výrobků pomocí
elektronického systému správci daně místně příslušnému místu přijetí vybraných
výrobků, nebo
b) v oznámení o přijetí vybraných výrobků neuvede ztráty a znehodnocení, ke kterým
došlo v průběhu dopravy.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 200 000 Kč.
§ 135d
Přestupek proti dopravě vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu
v jiném členském státě pro účely podnikání
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba odebírající vybrané
výrobky z jiného členského státu pro účely podnikání dopustí přestupku tím, že před
odebráním těchto vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném
členském státě neposkytne zákonem stanoveným způsobem zajištění daně.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 100 000 Kč.
§ 135e
Přestupek proti zasílání vybraných výrobků
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zástupce pro zasílání
vybraných výrobků dopustí přestupku tím, že před odesláním vybraných výrobků
z jiného členského státu neposkytne zákonem stanoveným způsobem zajištění daně.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 100 000 Kč.
HLAVA II
PŘESTUPKY NA ÚSEKU SPRÁVY DANĚ Z MINERÁLNÍCH OLEJŮ
§ 135f
Přestupky proti skladování zkapalněných ropných plynů
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) uvedené do volného
daňového oběhu
a) skladuje společně ve stejném zásobníku,
b) skladuje odděleně v zásobnících, které
1. nejsou technologicky odděleny, nebo
2. jsou vzájemně propojeny,
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c) odebírané ze zásobníků v kapalné fázi neskladuje v zásobníku, který je pevně spojen
se zemí, nebo
d) odebírané ze zásobníků v kapalné fázi skladuje v zásobníku pevně spojeném se zemí,
který není užíván v souladu se stavebním zákonem.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze fyzické osobě uložit pokutu do 1 000 000
Kč.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze právnické nebo podnikající fyzické osobě
uložit pokutu od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč.
§ 135g
Přestupky proti dopravě minerálních olejů osvobozených od daně na daňovém území
České republiky
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odesílatel minerálních olejů
osvobozených od daně podle § 49 odst. 1, 2, 6 nebo 8 dopustí přestupku tím, že při
dopravě těchto olejů neposkytne zákonem stanoveným způsobem zajištění daně.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odesílatel zkapalněných
ropných plynů uvedených v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) osvobozených od daně
dopustí přestupku tím, že při dopravě těchto plynů neposkytne zajištění daně alespoň ve
výši daně, která by musela být přiznána a zaplacena, kdyby tyto plyny byly určeny pro
pohon motorů.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odesílatel minerálních olejů,
které jsou osvobozeny od daně, dopustí přestupku tím, že
a) ve stanovené lhůtě neuvědomí správce daně, který je místně příslušný podle místa
zahájení dopravy, o zahájení dopravy těchto olejů,
b) navzdory námitkám správce daně zahájí dopravu těchto olejů,
c) nedodrží správcem daně stanovenou
1. lhůtu, v níž má být doprava těchto olejů ukončena, nebo
2. trasu, po které mají být tyto oleje dopravovány, nebo
d) v případě změny místa určení nebo příjemce, ke které došlo v průběhu dopravy
těchto olejů, ve stanovené lhůtě
1. neoznámí tuto změnu správci daně, nebo
2. nezajistí zaznamenání této změny v dokladu o osvobození vybraných výrobků od
daně.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu do
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a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, nebo
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo 3.
Přestupky proti nakládání se zkapalněnými ropnými plyny
§ 135h
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která
nakupuje nebo získává zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo
g) ve volném daňovém oběhu za účelem dalšího prodeje, dopustí přestupku tím, že
přijímá nebo prodává tyto plyny bez povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů
uvedených do volného daňového oběhu.
(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která
nakupuje nebo získává zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g)
pro vlastní spotřebu se spotřebou přesahující 20 tun za jeden kalendářní rok, dopustí
přestupku tím, že přijímá nebo prodává tyto plyny bez povolení k nákupu zkapalněných
ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu.
(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že
a) zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) vydá osobě bez
povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu,
b) v rozporu s § 60 odst. 5, 6 nebo 7 prodá zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45
odst. 1 písm. e), f) nebo g) za cenu včetně daně vypočtené na základě vyšší sazby daně,
nebo
c) zahájí dopravu zkapalněných ropných plynů uvedených v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g)
bez poskytnutého zajištění daně pro dopravu těchto plynů podle § 60 odst. 11.
(4) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která plní
zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) do tlakových nádob
o hmotnosti náplně do 40 kg včetně, dopustí přestupku tím, že
a) nepoužívá hmotnostní průtokoměr,
b) používá hmotnostní průtokoměr, jehož součástí není elektronická evidence vydaných
zkapalněných ropných plynů splňující zákonem požadované náležitosti, nebo
c) používá hmotnostní průtokoměr, jehož součástí je elektronická evidence vydaných
zkapalněných ropných plynů splňující zákonem požadované náležitosti, který není po
celou dobu opatřen závěrami správce daně.
(5) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze fyzické osobě uložit pokutu do
1 000 000 Kč.
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(6) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze právnické nebo podnikající fyzické
osobě uložit pokutu od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč.
§ 135i
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) při dovozu po
propuštění do režimu volného oběhu ve stanovené lhůtě neuvede do režimu
podmíněného osvobození od daně, nebo
b) dopravuje zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g)
s rozdílnou sazbou daně, po jejich uvedení do volného daňového oběhu, společně
v jednom dopravním prostředku nebo v jejich soupravě.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba odebírající pro účely podnikání
zkapalněné ropné plyny, které jsou předmětem daně podle § 45 odst. 1 písm. f) nebo g)
a které byly uvolněny do volného daňového oběhu v jiném členském státě, se dopustí
přestupku tím, že neposkytne zajištění daně alespoň ve výši daně, která by musela být
přiznána a zaplacena, kdyby tyto plyny byly určeny pro pohon motorů.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu od 50 000 Kč do
1 000 000 Kč.
HLAVA III
PŘESTUPKY NA ÚSEKU SPRÁVY DANĚ Z LIHU
§ 135j
Přestupky proti dopravě lihu osvobozeného od daně z lihu na daňovém území České
republiky
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odesílatel lihu osvobozeného
od daně podle § 71 odst. 1 písm. a) nebo d) dopustí přestupku tím, že při dopravě tohoto
lihu neposkytne zákonem stanoveným způsobem zajištění daně.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že na
daňovém území České republiky dopravuje líh obecně denaturovaný podle zákona
upravujícího líh určený pro výrobu minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 nebo pro
výrobu etyl-terciál-butyl-éteru bez zjednodušeného průvodního dokladu.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, nebo
b) 1 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1.
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§ 135k
Přestupky proti oznamování prodeje lihovin
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která hodlá v rámci
své podnikatelské činnosti prodávat lihoviny uvedené do volného daňového oběhu za
cenu nižší, než je cena odpovídající výši součtu částky daně a jí odpovídající částky daně
z přidané hodnoty, dopustí přestupku tím, že
a) ve stanovené lhůtě neoznámí správci daně takový prodej, nebo
b) v oznámení o takovém prodeji neuvede zákonem stanovené údaje.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 500 000 Kč.
HLAVA IV
PŘESTUPKY NA ÚSEKU SPRÁVY DANĚ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ
§ 135l
Přestupek proti ceně pro konečného spotřebitele
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že uvede
do volného daňového oběhu cigarety s tabákovou nálepkou s uvedenou cenou pro
konečného spotřebitele v jiném období, než pro které byla tato cena stanovena.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
§ 135m
Přestupky proti jednotkovému balení
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že uvede
do volného daňového oběhu, doveze nebo dopraví na daňové území České republiky z
jiného členského státu
a) tabákové výrobky, které nejsou v uzavřeném jednotkovém balení, nebo
b) jednotkové balení s tabákovými výrobky, které nepodléhají stejné sazbě daně.
(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že prodá tabákové výrobky jinak než v uzavřeném jednotkovém balení s neporušenou
tabákovou nálepkou.
(3) Za přestupek podle odstavce 2 lze fyzické osobě uložit pokutu do 50 000 Kč.
(4) Za přestupek lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu
a) do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, nebo
b) od 50 000 Kč do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.
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§ 135n
Přestupek proti oznamovací povinnosti při dovozu tabákových výrobků
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dovozce, který hodlá
dovážet tabákové výrobky v rámci podnikatelské činnosti, dopustí přestupku tím, že ve
stanovené lhůtě písemně neohlásí správci daně první dovoz tabákových výrobků.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 2 000 000 Kč.
§ 135o
Přestupky proti zákazu prodeje a nákupu za cenu jinou než cenu pro konečného
spotřebitele
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako prodejce dopustí přestupku
tím, že
a) prodá konečnému spotřebiteli cigarety za cenu nižší nebo vyšší, než je cena pro
konečného spotřebitele uvedená na tabákové nálepce,
b) při prodeji cigaret konečnému spotřebiteli poskytne slevu z ceny pro konečného
spotřebitele.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) prodá konečnému spotřebiteli cigarety, ke kterým je přidán nebo přibalen jiný
předmět, za celkovou cenu odlišnou od ceny pro konečného spotřebitele uvedené na
tabákové nálepce, nebo
b) váže prodej cigaret konečnému spotřebiteli na prodej jiných předmětů.
(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako konečný spotřebitel
dopustí přestupku tím, že nakoupí cigarety za cenu nižší, než je cena pro konečného
spotřebitele uvedená na tabákové nálepce.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako konečný spotřebitel dopustí
přestupku tím, že spotřebuje cigarety zakoupené za cenu nižší, než je cena pro
konečného spotřebitele.
(5) Za přestupek podle odstavce 3 lze fyzické osobě uložit pokutu do 50 000 Kč.
(6) Za přestupek lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 nebo 4, nebo
b) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo 2.
§ 135p
Přestupky proti nakládání s tabákovými výrobky
741

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že na daňovém území České
republiky neoprávněně drží nebo jinak nakládá s tabákovými výrobky, které nejsou
značeny platnou tabákovou nálepkou.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že umožní
skladování nebo prodej neznačených tabákových výrobků na daňovém území České
republiky.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
(4) Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu od 50 000 Kč do 10 000 000
Kč.
§ 135q
Přestupek proti značení tabákovými nálepkami
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
neznačí tabákové výrobky tabákovými nálepkami podle § 114.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 000 Kč.
§ 135r
Přestupky proti značení a použití tabákových nálepek
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) použije ke značení tabákových výrobků tabákové nálepky, na kterých jsou vytištěny
údaje neodpovídající skutečnému obsahu jednotkového balení, na kterém je tabáková
nálepka umístěna,
b) značí tabákové výrobky tabákovými nálepkami na jiném místě daňového území
České republiky než v daňovém skladu, nebo
c) řádně nepoužije tabákovou nálepku.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.
§ 135s
Přestupek proti objednání, odběru a distribuci tabákových nálepek
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odběratel dopustí přestupku
tím, že tabákové nálepky prodá nebo bezúplatně předá.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.
§ 135t
Přestupky proti evidenci a inventuře tabákových nálepek
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(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odběratel dopustí přestupku
tím, že
a) nevede evidenci odebraných, použitých nebo vrácených tabákových nálepek,
b) po stanovenou dobu neuchovává evidenci odebraných, použitých nebo vrácených
tabákových nálepek nebo doklady, na jejichž základě byly zápisy v této evidenci
provedeny,
c) neprovede inventuru tabákových nálepek za daný kalendářní rok, nebo
d) ve stanovené lhůtě neoznámí pověřenému správci daně výsledek inventury
tabákových nálepek za předchozí kalendářní rok.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo d), nebo
b) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b).
§ 135u
Přestupky proti vracení tabákových nálepek
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odběratel dopustí přestupku
tím, že
a) nevrátí ve stanovené lhůtě pověřenému správci daně nepoužité tabákové nálepky
starého vzoru, nebo
b) v případě ukončení své činnosti nevrátí ve stanovené lhůtě pověřenému správci daně
nepoužité tabákové nálepky.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
HLAVA V
PŘESTUPKY NA ÚSEKU ZNAČKOVÁNÍ A BARVENÍ VYBRANÝCH
MINERÁLNÍCH OLEJŮ
Díl 1
Přestupky proti povinnostem při značkování a barvení vybraných minerálních olejů
§ 135v
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového
skladu dopustí přestupku tím, že do volného daňového oběhu uvede neznačkované nebo
nebarvené minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako příjemce nebo dovozce
minerálních olejů uvedených v § 134b odst. 1 dopustí přestupku tím, že nezajistí
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značkování nebo barvení těchto olejů před jejich vstupem na daňové území České
republiky.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce nebo uživatel směsi
značkovací látky a barviva se sídlem na daňovém území České republiky dopustí
přestupku tím, že nevede evidenci značkovací látky a barviva.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového
skladu, příjemce nebo dovozce s povinností značkovat nebo barvit minerální oleje
uvedené v § 134b odst. 1, nebo s povinností takové značkování nebo barvení zajistit,
dopustí přestupku tím, že na žádost správce daně nebo příslušného orgánu nepředloží
certifikát.
(5) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze uložit pokutu od 50 000 Kč do 50 000
000 Kč.
§ 135w
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která nakoupí nebo
jinak nabude neznačkované nebo nebarvené minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1
s úmyslem dopravit je do jiného členského státu v režimu podmíněného osvobození od
daně či ve volném daňovém oběhu nebo je vyvézt do třetí země, dopustí přestupku tím,
že v případě neuskutečnění dopravy nebo vývozu ve stanovené lhůtě nezajistí jejich
značkování nebo barvení.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která vyrábí,
zpracovává, dopravuje, skladuje, nakupuje nebo jinak nabývá, prodává nebo
spotřebovává v rámci podnikatelské činnosti minerální oleje uvedené v § 134b, dopustí
přestupku tím, že
a) vykonává tyto činnosti, jejichž předmětem jsou oleje v jednotkovém balení nad 20
litrů, bez živnostenského oprávnění, nebo
b) nevede nebo neuchovává stanoveným způsobem evidenci o druzích a množství těchto
olejů nebo evidenci o uvedených způsobech nakládání s nimi.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která vyrábí,
zpracovává nebo prodává minerální oleje, jež nesmějí být podle § 134b odst. 2 písm. e)
značkovány a barveny, způsobem uvedeným v § 134e odst. 6, dopustí přestupku tím, že
a) v průvodní technické dokumentaci nebo v dokladech výslovně neuvede, že tyto oleje
nesmějí být použity pro pohon motorů,
b) nemá v evidenci o koupi a prodeji těchto olejů prohlášení kupujícího podle § 134e
odst. 8 písm. b), nebo
c) neuchovává technickou dokumentaci nebo doklady k těmto olejům po stanovenou
dobu.
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(4) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu od 50 000 Kč do 50 000
000 Kč.
Díl 2
Přestupky proti zákazům při značkování a barvení vybraných minerálních olejů
§ 135x
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že
a) minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 značkuje a barví, nebo
b) značkované a barvené minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 nabízí k prodeji nebo
používá pro pohon motorů.
(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1, které jsou
a) značkované a barvené, ředí, odstraňuje nebo jinak mění jejich značkování nebo
barvení mimo daňový sklad s povolením ke značkování a barvení vybraných
minerálních olejů,
b) neznačkované a nebarvené, uvádí do volného daňového oběhu,
c) značkované a barvené, nabízí k prodeji nebo je používá pro pohon motorů, nebo
d) značkované a barvené, dopravuje nebo skladuje v nádobě, která je ve spojení
s motorem, nebo je do takové nádoby stáčí.
(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 písm. d) a e) nabízí k prodeji nebo je používá
pro jiné účely, než pro které tyto minerální oleje nesmějí být značkovány a barveny.
(4) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze fyzické osobě uložit pokutu do
1 000 000 Kč.
(5) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze právnické nebo podnikající fyzické
osobě uložit pokutu do 10 000 000 Kč.
Díl 3
Další přestupky na úseku značkování a barvení vybraných minerálních olejů
§ 135y
Přestupek proti povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového
skladu dopustí přestupku tím, že značkuje nebo barví minerální oleje uvedené v § 134b
odst. 1 bez povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů.
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(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu od 10 000 Kč do 10 000 000
Kč.
HLAVA VI
PŘESTUPKY NA ÚSEKU ZNAČKOVÁNÍ NĚKTERÝCH DALŠÍCH
MINERÁLNÍCH OLEJŮ
Díl 1
Přestupky proti povinnostem při značkování některých dalších minerálních olejů
§ 135z
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce nebo provozovatel
daňového skladu dopustí přestupku tím, že do volného daňového oběhu uvede
neznačkované minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako příjemce nebo dovozce
minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 1 dopustí přestupku tím, že nezajistí
značkování těchto olejů před jejich vstupem na daňové území České republiky.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce nebo uživatel
značkovací látky se sídlem na daňovém území České republiky dopustí přestupku tím,
že nevede evidenci značkovací látky.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce, příjemce nebo
dovozce s povinností značkovat minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 nebo s
povinností takové značkování zajistit, dopustí přestupku tím, že na žádost správce daně
nebo příslušného orgánu nepředloží certifikát.
(5) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze uložit pokutu od 50 000 Kč do 50 000
000 Kč.
§ 135za
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která nakoupí nebo
jinak nabude neznačkované minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 s úmyslem
dopravit je do jiného členského státu nebo je vyvézt do třetí země, dopustí přestupku
tím, že v případě neuskutečnění dopravy nebo vývozu ve stanovené lhůtě nezajistí jejich
značkování.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která vyrábí,
zpracovává, dopravuje, skladuje, nakupuje nebo jinak nabývá, prodává nebo
spotřebovává v rámci podnikatelské činnosti minerální oleje uvedené v § 134m, dopustí
přestupku tím, že
a) vykonává tyto činnosti, jejichž předmětem jsou oleje v jednotkovém balení nad 20
litrů, bez živnostenského oprávnění, nebo
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b) nevede nebo neuchovává stanoveným způsobem evidenci o druzích a množství těchto
olejů nebo evidenci o uvedených způsobech nakládání s nimi.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která vyrábí,
zpracovává nebo prodává minerální oleje, jež nesmějí být podle § 134m odst. 2 písm. b)
až f) značkovány, způsobem uvedeným v § 134p odst. 6, dopustí přestupku tím, že
a) v průvodní technické dokumentaci nebo v dokladech výslovně neuvede, že tyto oleje
nesmějí být použity pro pohon motorů,
b) nemá v evidenci o koupi a prodeji těchto olejů prohlášení kupujícího podle § 134p
odst. 8 písm. b) nebo c), nebo
c) neuchovává technickou dokumentaci nebo doklady k těmto olejům po stanovenou
dobu.
(4) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu od 50 000 Kč do 50 000
000 Kč.
Díl 2
Přestupky proti zákazům při značkování některých dalších minerálních olejů
§ 135zb
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že
a) minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 značkuje, nebo
b) značkované minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 nabízí k prodeji nebo používá
pro pohon motorů.
(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1, které jsou
a) značkované, ředí, odstraňuje nebo jinak mění jejich značkování,
b) neznačkované, uvádí do volného daňového oběhu či je prodává,
c) značkované, nabízí k prodeji nebo je používá pro pohon motorů, nebo
d) značkované, dopravuje nebo skladuje v nádobě, která je ve spojení s motorem, nebo
je do takové nádoby stáčí.
(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že minerální oleje, které nesmějí být značkovány podle § 134m odst. 2 písm. b) až g),
nabízí k prodeji nebo je používá pro pohon motorů.
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(4) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 písm. e) a f) nabízí k prodeji nebo je používá
pro jiné účely, než pro které tyto oleje nesmějí být značkovány.
(5) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze fyzické osobě uložit pokutu do
1 000 000 Kč.
(6) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze právnické nebo podnikající fyzické
osobě uložit pokutu do 10 000 000 Kč.
Díl 3
Další přestupky na úseku značkování některých dalších minerálních olejů
§ 135zc
Přestupek proti povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce nebo provozovatel
daňového skladu dopustí přestupku tím, že značkuje minerální oleje uvedené v § 134m
odst. 1 bez povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu od 10 000 Kč do 10 000 000
Kč.
HLAVA VII
PŘESTUPKY NA ÚSEKU SLEDOVÁNÍ NAKLÁDÁNÍ SE ZVLÁŠTNÍMI
MINERÁLNÍMI OLEJI
§ 135zd
Přestupky proti sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že v rozporu s § 134zd nabude, prodá nebo jinak převede zvláštní minerální olej volně
ložený nebo umístěný v balení přesahujícím 220 litrů.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba nakládající se
zvláštním minerálním olejem dopustí přestupku tím, že
a) v přihlášce k registraci uvede nesprávné údaje,
b) nepodá oznámení o změně registračních údajů,
c) nevede evidenci zvláštních minerálních olejů nebo ji vede v neúplném rozsahu,
d) neuchovává evidenci zvláštních minerálních olejů nebo doklady, na jejichž základě
byly zápisy do evidence provedeny, po stanovenou dobu, nebo
e) v rozporu s § 134zf neoznámí správci daně stanovené údaje.
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(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze fyzické osobě uložit pokutu do 1 000 000
Kč.
(4) Za přestupek lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a) až d),
b) 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. e), nebo
c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1.
HLAVA VIII
PŘESTUPKY NA ÚSEKU NAKLÁDÁNÍ SE SUROVÝM TABÁKEM
§ 135ze
Přestupky proti nakládání se surovým tabákem
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že nakládá se surovým tabákem v rozporu s § 134zz.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba skladující surový
tabák dopustí přestupku tím, že
a) v přihlášce k registraci uvede nesprávné údaje,
b) nepodá oznámení o změně registračních údajů,
c) nevede evidenci surového tabáku nebo ji vede v neúplném rozsahu,
d) neuchovává evidenci surového tabáku nebo doklady, na jejichž základě byly zápisy
do evidence provedeny, po stanovenou dobu, nebo
e) v rozporu s § 134zza neoznámí správci daně stanovené údaje.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového
skladu tabákových výrobků dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 134zza neoznámí
správci daně stanovené údaje.
(4) Za přestupek podle odstavce 1 lze fyzické osobě uložit pokutu do 1 000 000
Kč.
(5) Za přestupek lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu do
a) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a) až d),
b) 6 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. e) nebo odstavce 3, nebo
c) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1.
HLAVA IX
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PROPADNUTÍ A ZABRÁNÍ NEZNAČENÝCH TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ
§ 135zf
Propadnutí neznačených tabákových výrobků
Jsou-li splněny podmínky pro uložení propadnutí věci, která je neznačeným
tabákovým výrobkem, její propadnutí se uloží, a to i v případě, že její hodnota je
v nápadném nepoměru k povaze přestupku.
§ 135zg
Zabrání neznačených tabákových výrobků
Jsou-li splněny podmínky pro rozhodnutí o zabrání věci, která je neznačeným
tabákovým výrobkem, rozhodne se o jejím zabrání, a to i v případě, že její hodnota je
v nápadném nepoměru k povaze přestupku.
§ 135zh
Společná ustanovení o propadnutí a zabrání
(1) Generální ředitelství cel propadlé nebo zabrané neznačené tabákové výrobky
zničí. Na zničení dohlíží tříčlenná komise složená z úředních osob správce daně.
(2) Pachateli přestupku, kterému bylo uloženo propadnutí neznačených
tabákových výrobků, nebo osobě, u které byly zabrané neznačené tabákové výrobky
zajištěny, se uloží povinnost nahradit státu náklady spojené s jejich správou a zničením.
(3) Proti rozhodnutí o zabrání neznačených tabákových výrobků nebo
o povinnosti nahradit státu náklady spojené s jejich správou a zničením se nelze odvolat.
HLAVA X
PŘÍSLUŠNOST
§ 135zi
Věcná příslušnost
(1) K řízení o přestupcích podle tohoto zákona je příslušný správce daně.
(2) Česká obchodní inspekce a finanční úřad jsou příslušné k řízení o
a) přestupcích na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to o
1. přestupcích proti jednotkovému balení,
2. přestupcích proti zákazu prodeje a nákupu za cenu jinou než cenu pro konečného
spotřebitele,
3. přestupcích proti nakládání s tabákovými výrobky,
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4. přestupku proti značení tabákovými nálepkami,
b) přestupcích na úseku značkování a barvení vybraných minerálních olejů,
c) přestupcích na úseku značkování některých dalších minerálních olejů.
(3) Státní zemědělská a potravinářská inspekce je příslušná k řízení o přestupcích
na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to o
a) přestupcích proti jednotkovému balení,
b) přestupcích proti zákazu prodeje a nákupu za cenu jinou než cenu pro konečného
spotřebitele,
c) přestupcích proti nakládání s tabákovými výrobky,
d) přestupku proti značení tabákovými nálepkami.
(4) Obecní živnostenský úřad je příslušný k řízení o přestupcích na úseku správy
daně z tabákových výrobků, a to o
a) přestupcích proti nakládání s tabákovými výrobky,
b) přestupku proti značení tabákovými nálepkami.
(5) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je příslušný k řízení o přestupku
proti jednotkovému balení, kterého se dopustí fyzická osoba; příkazem na místě může
tento přestupek projednat rovněž orgán Policie České republiky, orgán Vojenské policie
nebo strážník obecní policie.
(6) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil.
_____________________________
1)

Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní
a o zrušení směrnice 92/12/EHS, ve znění směrnice Rady 2013/61/EU ze dne 17. prosince
2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o francouzské
nejvzdálenější regiony, a zejména Mayotte.
Směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně
z tabákových výrobků.
Směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní
z alkoholu a alkoholických nápojů. Směrnice Rady 92/84/EHS ze dne 19. října 1992
o sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů.
Směrnice Rady 95/60/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daňovém značení plynových olejů
a petroleje.
Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových
předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny, ve znění směrnice Rady
2004/74/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde
o možnost některých členských států uplatňovat u energetických produktů a elektřiny dočasné
osvobození od daně nebo sníženou úroveň zdanění, a směrnice Rady 2004/75/ES ze dne
29. dubna 2004, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o možnost Kypru uplatňovat
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u energetických produktů a elektřiny dočasné osvobození od daně nebo sníženou úroveň
zdanění.

Část sto třicátá devátá
Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění
zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 626/2004
Sb., zákona č. 169/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 530/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.,
zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 341/2011
Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb.,
zákona č. 377/2015 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 14
Bezúhonnost
(1) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje občan, který byl
a) v posledních 10 letech pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní
sazby odnětí svobody nepřevyšující 2 roky,
b) v posledních 15 letech pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní
sazby odnětí svobody převyšující 2 roky, avšak nepřevyšující 5 let,
c) pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody
vyšší než 5 let nebo k výjimečnému trestu, nebo
d) v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jestliže
jeho jednání, kterým spáchal trestný čin, je v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka.
(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje též občan,
a) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo na základě pravomocného rozhodnutí o
schválení narovnání zastaveno, a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, je-li jednání,
kterým spáchal trestný čin, v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka,
b) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno, a od
uplynutí zkušební doby nebo lhůty, v níž má být rozhodnuto, že se osvědčil, neuplynulo ještě
10 let, nebo bylo v trestním řízení, které bylo proti němu vedeno, rozhodnuto o podmíněném
odložení podání návrhu na potrestání a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, je-li
jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka,
c) který byl v posledních 5 letech pravomocně uznán vinným z přestupku nebo jiného
správního deliktu, je-li jednání, kterým spáchal přestupek nebo jiný správní delikt, v rozporu s
požadavky kladenými na příslušníka, nebo
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d) který vykazuje znaky závislosti na alkoholu či jiných psychotropních látkách nebo
činnostech.
(3) Při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle zvláštního
právního předpisu 12) nebo k rozhodnutí prezidenta republiky, v jejichž důsledku se na občana
hledí, jako by odsouzen nebyl.
§ 40
Zproštění výkonu služby
(1) Příslušník musí být zproštěn výkonu služby na dobu, po kterou je důvodně
podezřelý ze spáchání trestného činu, kázeňského přestupku nebo jednání, které má znaky
přestupku 20) nebo jiného správního deliktu, 21) , jestliže by jeho ponechání ve výkonu služby
ohrožovalo důležitý zájem služby nebo průběh prošetřování jeho jednání.
(2) Po dobu zproštění výkonu služby nemá příslušník oprávnění a povinnosti, které
pro něj vyplývají ze zvláštních právních předpisů.5)
(3) Služební funkcionář je oprávněn nařídit příslušníkovi zproštěnému výkonu služby
dosažitelnost v místě trvalého pobytu nebo na jiném místě, které stanoví na žádost příslušníka,
a to v rozsahu, jenž je nezbytný pro stanovení nástupu k výkonu služby.
(4) Jestliže v souvislosti se spácháním trestného činu, kázeňského přestupku,
s jednáním, které má znaky přestupku nebo jiného správního deliktu, je dán důvod
k propuštění příslušníka ze služebního poměru podle § 42 odst. 1 písm. a) až d), trvá jeho
zproštění výkonu služby až do skončení služebního poměru.
(5) Pominou-li důvody, pro které byl příslušník zproštěn výkonu služby, zproštění
výkonu služby se ukončí.
§ 45
Základní povinnosti příslušníka
(1) Příslušník je povinen
a) dodržovat služební kázeň,
b) zdržet se jednání, které může vést ke střetu zájmu služby se zájmy osobními a ohrozit
důvěru v nestranný výkon služby, zejména nezneužívat ve prospěch vlastní nebo v prospěch
jiných osob informace nabyté v souvislosti s výkonem služby a v souvislosti s výkonem
služby nepřijímat dary nebo jiné výhody,
c) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu služby; to neplatí,
jestliže byl příslušník této povinnosti zproštěn služebním funkcionářem, nestanoví-li zvláštní
právní předpis26) jinak,
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d) prohlubovat svoji odbornost a udržovat svoji fyzickou zdatnost potřebnou pro zastávané
služební místo a podrobovat se jejímu ověřování služebním funkcionářem,
e) dodržovat pravidla služební zdvořilosti,
f) poskytovat bezpečnostnímu sboru osobní údaje nezbytné pro rozhodování ve služebním
poměru a pro plnění povinností bezpečnostního sboru podle zvláštních právních předpisů,
g) vykonávat službu tak, aby nebyla ovlivňována jeho politickým, náboženským nebo jiným
přesvědčením,
h) ohlašovat vedoucímu příslušníkovi závady a nedostatky, které ohrožují nebo ztěžují výkon
služby, a skutečnost, že byl pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku nebo
pravomocně odsouzen pro trestný čin, bez zbytečného odkladu,
i) chovat se a jednat i v době mimo službu tak, aby svým jednáním neohrozil dobrou pověst
bezpečnostního sboru.,
j) nejpozději po zahájení řízení o přestupku, z něhož je obviněn, bez zbytečného odkladu
oznámit správnímu orgánu příslušnému k projednání přestupku, že je příslušníkem.
(2) Vedoucí příslušník je též povinen
a) hodnotit výkon služby podřízených příslušníků,
b) zabezpečovat, aby příslušníci byli pro výkon služby náležitě vyškoleni a vycvičeni,
c) oceňovat příkladné plnění služebních povinností,
d) vyvozovat důsledky z porušení služebních povinností a
e) přijímat podněty k odstranění závad a nedostatků, které ohrožují nebo ztěžují výkon služby.
(3) Oznámení podle odstavce 1 písm. j) příslušník neučiní, pokud by jím vážně
narušil důležitý zájem služby.
§ 50
Kázeňský přestupek
(1) Kázeňským přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje služební povinnost, ale
nejde o trestný čin nebo o jednání, které má znaky přestupku nebo jiného správního deliktu.
Za takové jednání se považuje i dosahování neuspokojivých výsledků ve výkonu služby
uvedené v závěru služebního hodnocení.
(2) Kázeňský přestupek je spáchán z nedbalosti, jestliže příslušník
a) věděl, že svým jednáním může porušit služební povinnost, ale bez přiměřených důvodů
spoléhal na to, že služební povinnost neporuší, nebo

754

b) nevěděl, že svým jednáním může porušit služební povinnost, ač to vzhledem k okolnostem
vědět měl a mohl.
(3) Kázeňský přestupek je spáchán úmyslně, jestliže příslušník
a) chtěl svým jednáním porušit služební povinnost, nebo
b) věděl, že svým jednáním může porušit služební povinnost, a pro případ, že ji poruší, byl s
tím srozuměn.
(4) Za jednání se považuje i opomenutí konání, k němuž byl příslušník povinen.
§ 124
(1) Příslušník, který je pověřen zastupováním na jiném služebním místě, má nárok na
služební příjem ve výši, v jaké by mu náležel, kdyby byl na toto služební místo ustanoven.
(2) Příslušník, který je zařazen do zálohy činné a je vyslán k výkonu služby k jiné
organizační složce státu, právnické nebo fyzické osobě, má nárok na služební příjem ve výši
odpovídající průměrnému služebnímu příjmu, jestliže mu není poskytována odměna za
vykonanou práci uvedenými subjekty. Je-li tato odměna nižší než služební příjem podle věty
první, má nárok na doplatek služebního příjmu.
(3) Příslušník, který je zařazen do zálohy pro studující nebo zálohy pro přechodně
nezařazené, má nárok na služební příjem ve výši odpovídající 80 % průměrného služebního
příjmu.
(4) Příslušník zařazený do zálohy zvláštní má nárok na služební příjem podle činnosti
jím vykonávané v této záloze.
(5) Příslušníkovi se poskytuje služební příjem
a) po dobu prvního měsíce neschopnosti ke službě nebo nařízené karantény, s výjimkou
prvních 3 dnů výkonu služby, za které se služební příjem při neschopnosti ke službě
neposkytuje a při nařízené karanténě se poskytuje ve výši 60 %, nebo
b) nejdéle po dobu 12 měsíců od počátku neschopnosti ke službě, jde-li o neschopnost ke
službě v důsledku služebního úrazu nebo nemoci z povolání.
(6) Příslušník, který je zproštěn výkonu služby, má nárok na služební příjem ve výši
50 % služebního příjmu odpovídajícího průměrnému služebnímu příjmu; to neplatí, byl-li
příslušník vzat do vazby. Tento příjem náleží příslušníkovi zproštěnému výkonu služby i po
dobu uvedenou v odstavci 5. Jestliže se v řízení o kázeňském přestupku, o jednání, které má
znaky přestupku 20) nebo jiného správního deliktu, 21), anebo o trestném činu neprokáže vina
příslušníka, doplatí se mu část služebního příjmu, o niž mu byl služební příjem zkrácen.
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§ 186
Ukládání kázeňských trestů
(1) Řízení o kázeňském přestupku a o jednání, které má znaky přestupku,20) vede
služební funkcionář ústně. O ústním jednání a o důležitých úkonech v řízení vyhotovuje
písemný záznam.
(2) Příslušníkovi musí být před uložením kázeňského trestu dána možnost vyjádřit se
k věci, navrhovat důkazy a hájit se. Služební funkcionář musí vyslechnout také osobu, která
podala podnět k zahájení řízení.
(3) Na příslušníka, o jehož kázeňském přestupku nebo jednání, které má znaky
přestupku, se vede řízení, se do doby, než je o jeho vině pravomocně rozhodnuto, hledí, jako
by byl nevinen.
(4) Řízení o kázeňském přestupku a o jednání, které má znaky přestupku, nelze vést
společně.
(5) Při určení druhu kázeňského trestu se přihlédne k závažnosti kázeňského
přestupku, zejména ke způsobu jeho spáchání, k významu a rozsahu jeho následků,
k okolnostem, za nichž byl spáchán, k míře zavinění, pohnutkám, dosavadnímu přístupu
příslušníka k plnění služebních povinností a k tomu, zda již byl kázeňsky trestán. Jestliže se
ve společném řízení projednává více kázeňských přestupků téhož příslušníka, přihlédne se při
ukládání druhu kázeňského trestu též k této skutečnosti.
(6) Za více kázeňských přestupků téhož příslušníka projednaných ve společném řízení
uloží služební funkcionář kázeňský trest podle nejzávažnějšího kázeňského přestupku.
(7) Kázeňský trest odnětí služební hodnosti se ukládá za kázeňský přestupek se zvlášť
škodlivým následkem, za porušení povinnosti vyplývající z omezení práv příslušníka, za
jednání, kterým příslušník porušil služební slib, za opakované spáchání kázeňského přestupku
se škodlivým následkem, jestliže předcházející uložení kázeňských trestů nevedlo v období 3
let k obnovení služební kázně příslušníka, za jednání, které má znaky přestupku a je v rozporu
s požadavky kladenými na příslušníka, anebo za opakované dosahování neuspokojivých
výsledků ve výkonu služby uvedené v závěru služebního hodnocení.
(8) Od uložení kázeňského trestu lze v rozhodnutí o kázeňském přestupku upustit,
jestliže k nápravě příslušníka postačí samotné projednání kázeňského přestupku.
(9) Kázeňský trest za kázeňský přestupek lze uložit nejpozději do 2 měsíců ode dne,
kdy se služební funkcionář dozvěděl o jednání, které má znaky kázeňského přestupku,
a nejpozději do 1 roku ode dne, kdy ke spáchání kázeňského přestupku došlo. Kázeňský trest
za jednání, které má znaky přestupku, lze uložit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy došlo ke
spáchání přestupku. Do běhu těchto lhůt se nezapočítává doba, po kterou se pro tentýž skutek
vedlo trestní řízení.
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(10) Kázeňský trest za kázeňský přestupek lze uložit nejpozději do 2 měsíců ode dne,
kdy se služební funkcionář dozvěděl o jednání, které má znaky kázeňského přestupku,
a nejpozději do 1 roku ode dne, kdy ke spáchání kázeňského přestupku došlo. Kázeňský trest
za jednání, které má znaky přestupku, lze uložit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy došlo ke
spáchání přestupku. Do běhu těchto lhůt se nezapočítává doba, po kterou se pro tentýž skutek
vedlo trestní řízení, soudní řízení správní nebo řízení o přestupku.
§ 189
Zvláštní postup při projednávání jednání, které má znaky přestupku
(1) Při projednávání jednání, které má znaky přestupku, se postupuje podle zvláštního
právního předpisu, 20) jde-li o
a) rozhodování, zda má jednání příslušníka všechny znaky potřebné k určení viny,
b) rozhodování o propadnutí věci, zákazu činnosti a upuštění od výkonu jeho zbytku,
c) ukládání ochranného opatření zabrání věci,
d) posuzování, zda byla zmeškána lhůta k podání podnětu,
e) společné řízení,
f) odložení věci, nebo
g) zastavení řízení.
(1) Při projednávání jednání, které má znaky přestupku, se postupuje podle
zvláštního právního předpisu, jde-li o
a) rozhodování, zda má jednání příslušníka všechny znaky potřebné k určení viny,
b) pokus,
c) zánik odpovědnosti,
d) určení povahy a závažnosti jednání, které má znaky přestupku,
e) polehčující okolnosti,
f) přitěžující okolnosti,
g) ukládání kázeňských trestů za více jednání,
h) podmíněné upuštění od uložení kázeňského trestu,
i) upuštění od uložení kázeňského trestu,
j) mimořádné snížení výměry kázeňského trestu pokuty,
k) rozhodování o propadnutí věci, zákazu činnosti a upuštění od výkonu jeho zbytku,
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l) ukládání ochranného opatření zabrání věci,
m) ukládání propadnutí náhradní hodnoty nebo zabrání náhradní hodnoty,
n) posuzování, zda byla zmeškána lhůta k podání podnětu,
o) společné řízení,
p) odložení věci,
q) zastavení řízení,
r) přerušení řízení, nebo
s) příkaz.
(2) Za jednání, které má znaky přestupku ublížení na cti, ublížení na zdraví
z nedbalosti, úmyslného narušení občanského soužití nebo proti majetku, spáchané mezi
osobami blízkými, lze uložit kázeňský trest jen tehdy, jestliže podnět k zahájení řízení podala
postižená osoba nebo její zákonný zástupce anebo opatrovník; jde-li o jednání, které má
znaky přestupku ublížení na cti, lze uložit kázeňský trest až po neúspěšném pokusu o smír
osoby ublížené na cti a příslušníka. O způsobu vyřízení tohoto jednání vyrozumí služební
funkcionář osobu, která podala podnět.
_____________________________
5)
Zákon č. 283/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 153/1994 Sb., ve znění zákona č. 118/1995 Sb.
Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb.
12)
§ 69, 70 a 87 trestního zákona.
§ 363 až 365 trestního řádu.
20)
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
21)
Například § 27 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.

Část sto čtyřicátá
Zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu,
vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2005 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb.,
zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 187/2011
Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013
Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
HLAVA VII
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SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 34
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) doveze, vyveze nebo dopraví v celním režimu tranzitu surové diamanty v rozporu
s nařízením,
b) nakládá se surovými diamanty bez obecné registrace v rozporu s § 27 odst. 1,
c) v rozporu s § 27 odst. 5 uvede v žádosti o registraci nesprávné nebo nepravdivé údaje nebo
pro účely registrace předloží nepravé nebo pozměněné doklady,
d) v rozporu s § 31 odst. 4 nepředloží evidenci surových diamantů nebo související doklady
nebo předloží evidenci obsahující nesprávné údaje nebo padělané nebo pozměněné související
doklady,
e) v rozporu s § 31 nevede evidenci surových diamantů nebo v evidenci neuvede zákonem
stanovené údaje, nebo
f) nepředloží ve stanoveném termínu roční hlášení podle § 32.
(2) Za přestupek lze uložit
a) pokutu do 1000000 Kč nebo propadnutí věci, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a)
až c),
b) pokutu do 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) až f).
§ 35
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická a podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) doveze, vyveze nebo dopraví v celním režimu tranzitu surové diamanty v rozporu s
nařízením,
b) nakládá se surovými diamanty bez obecné nebo zvláštní registrace v rozporu s § 27 odst. 1
a § 28 odst. 1,
c) v rozporu s § 27 odst. 5 nebo § 28 odst. 2 uvede v žádosti o registraci nesprávné nebo
nepravdivé údaje nebo pro účely registrace předloží nepravé nebo pozměněné doklady,
d) v rozporu s § 31 odst. 4 nepředloží evidenci surových diamantů nebo související doklady
nebo předloží evidenci obsahující nesprávné údaje nebo padělané nebo pozměněné související
doklady,
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e) v rozporu s § 31 nevede evidenci surových diamantů nebo v evidenci neuvede zákonem
stanovené údaje, nebo
f) nepředloží ve stanoveném termínu roční hlášení podle § 32.
(2) Za správní delikty právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby se uloží pokuta
do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c),
c) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d) až f).
(3) Za správní delikty právnické nebo podnikající fyzické osoby lze samostatně nebo
společně s pokutou uložit propadnutí věci, jestliže věc náleží pachateli správního deliktu
a byla
a) ke spáchání správního deliktu užita, nebo
b) správním deliktem získána nebo nabyta za věc správním deliktem získanou.
(4) Propadnutí věci nelze uložit, je-li hodnota věci v nápadném nepoměru k povaze
správního deliktu.
(5) Vlastníkem propadlé věci se stává stát.
§ 36
Zabrání věci
(1) Nebylo-li uloženo propadnutí věci podle § 34 odst. 2 nebo § 35 odst. 3, lze
rozhodnout, že se věc zabírá, jestliže
a) náleží právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, kterou nelze za protiprávní jednání
podle § 35 odst. 1 stíhat,
b) nenáleží právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která byla za protiprávní jednání
podle § 35 odst. 1 postižena, nebo jí nenáleží zcela,
c) náleží fyzické osobě, kterou nelze za protiprávní jednání podle § 34 odst. 1 stíhat,
d) nenáleží fyzické osobě, která byla za protiprávní jednání podle § 34 odst. 1 postižena, nebo
jí nenáleží zcela.
(2) O zabrání věci nelze rozhodnout po uplynutí 6 let od spáchání správního deliktu
podle § 34 odst. 1 nebo § 35 odst. 1.
(3) Vlastníkem zabrané věci se stává stát.
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§ 37
Společná ustanovení
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává určený celní úřad.
(5) Odpovědnost za správní delikt podle tohoto zákona zaniká, jestliže řízení o něm
nebylo zahájeno do 1 roku ode dne, kdy se o něm určený celní úřad dozví, nejpozději však do
6 let ode dne, kdy k jeho spáchání došlo.
(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla
uložena.
HLAVA VII
PŘESTUPKY
§ 34
Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že
a) doveze, vyveze nebo dopraví v celním režimu tranzitu surové diamanty v rozporu
s nařízením,
b) v rozporu s § 27 odst. 1 nakládá se surovými diamanty bez obecné registrace,
c) v rozporu s § 27 odst. 5 uvede v žádosti o registraci nesprávné nebo nepravdivé údaje
nebo pro účely registrace předloží nepravé nebo pozměněné doklady,
d) v rozporu s § 31 odst. 4 nepředloží evidenci surových diamantů nebo související
doklady nebo předloží evidenci obsahující nesprávné údaje nebo padělané nebo
pozměněné související doklady,
e) v rozporu s § 31 nevede evidenci surových diamantů nebo v evidenci neuvede
zákonem stanovené údaje, nebo
f) nepředloží ve stanoveném termínu roční hlášení podle § 32.
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(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 28 odst. 1 nakládá se surovými diamanty bez zvláštní registrace, nebo
b) v rozporu s § 28 odst. 2 uvede v žádosti o zvláštní registraci nesprávné nebo
nepravdivé údaje nebo pro účely registrace předloží nepravé nebo pozměněné doklady.
(3) Za přestupek lze fyzické osobě uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) až f), nebo
b)1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c).
(4) Za přestupek lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) až f),
b) 1 000 000 Kč jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo odstavce 2 písm. b),
nebo
c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) nebo odstavce 2
písm. a).
§ 35
Zabrání věci
O zabrání věci nelze rozhodnout po uplynutí 6 let od spáchání přestupku.
§ 36
Promlčecí doba
(1) Promlčecí doba činí 6 let.
(2) Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká
nejpozději 10 let od jeho spáchání.
§ 37
Příslušnost
K řízení o přestupcích podle tohoto zákona je příslušný určený celní úřad.

Část sto čtyřicátá první
Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb.,
o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších
zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon
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o ochranných známkách), ve znění zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
HLAVA XII
OCHRANNÁ ZNÁMKA PODLE PRÁVA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ O
OCHRANNÉ ZNÁMCE SPOLEČENSTVÍ
…
HLAVA XIII
PŘESTUPKY
§ 51a
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že neoprávněně užívá ochrannou známku.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 250 000 Kč nebo zákaz
činnosti.
(3) Za přestupek podle odstavce 1, kterého se dopustí právnická nebo podnikající
fyzická osoba, lze uložit též zveřejnění rozhodnutí o přestupku.
(4) Přestupek podle odstavce 1 projednává obecní úřad obce s rozšířenou
působností.
(5) Přestupek podle odstavce 1 nelze projednat příkazem na místě.

HLAVA XIII
HLAVA XIV
USTANOVENÍ PŘECHODNÁ, ZMOCŇOVACÍ A ZRUŠOVACÍ
…

Část sto čtyřicátá druhá
Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech
pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích
zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění zákona č. 444/2005 Sb.,
zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
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č. 420/2011 Sb., zákona č. 261/2014 Sb. a zákona č. 295/2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
§ 22
Dohled nad provozováním činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných
likvidátorů pojistných událostí
(1) Dohled nad provozováním činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů s bydlištěm
nebo sídlem na území České republiky nebo třetího státu a nad činností samostatných
likvidátorů pojistných událostí vykonává Česká národní banka. Při výkonu tohoto dohledu se
Česká národní banka řídí zvláštním právním předpisem upravujícím pojišťovnictví,2) pokud
tento zákon nestanoví jinak. Dohled nad provozováním činnosti pojišťovacích
zprostředkovatelů s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, působících
na území České republiky vykonává příslušný orgán dohledu domovského členského státu
pojišťovacího zprostředkovatele v součinnosti s Českou národní bankou.
(2) Pojišťovací agent a pojišťovací makléř je povinen ve lhůtě do 31. března
kalendářního roku předkládat České národní bance roční výkaz činnosti, který bude obsahovat
seznam pojišťoven nebo pojišťovacích zprostředkovatelů, pro které byl v uplynulém
kalendářním roce činný, objem uzavřených obchodů za uplynulý kalendářní rok a objem
pojistného, popřípadě pojistného plnění, pokud byl v uplynulém kalendářním roce zmocněn k
jeho přenosu. Je-li pojišťovací agent nebo pojišťovací makléř právnickou osobou, musí být
správnost a úplnost ročního výkazu činnosti potvrzena podpisem odpovědného zástupce.
Podrobnosti a formu ročního výkazu činnosti stanoví Česká národní banka vyhláškou. Na
vyžádání České národní banky je pojišťovací zprostředkovatel a samostatný likvidátor
pojistných událostí povinen předložit mu doklady vedené v souvislosti s provozovanou
činností.
(3) Česká národní banka je povinna vyměňovat si s příslušnými orgány dohledu
informace o pojišťovacích zprostředkovatelích, kterým bylo uloženo opatření k nápravě nebo
sankce správní trest, jestliže hrozí zrušení zápisu v registru. Na žádost si Česká národní
banka s příslušnými orgány vyměňuje informace související s činností pojišťovacích
zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí potřebné k výkonu své
činnosti.
(4) Česká národní banka je povinna na vyžádání sdělit každému informace o
příslušných orgánech dohledu ostatních členských států. Za tímto účelem takové údaje
shromažďuje a pravidelně aktualizuje.
Správní delikty
Přestupky
§ 25
Přestupky
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(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v žádosti o zápis do registru nebo o změnu údajů v registru uvede nesprávné údaje,
b) jako pojišťovací agent nebo pojišťovací makléř uvede v ročním výkazu činnosti podle § 22
odst. 2 nesprávné údaje, nebo
c) uvede v písemném prohlášení podle § 13 odst. 6 nesprávné údaje.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
§ 26
Správní delikty právnických osob
Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že Fyzická, právnická nebo
podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v žádosti o zápis do registru nebo o změnu údajů v registru podle § 13 odst. 4, 5, 7 a 8 nebo
§ 15 odst. 4, 5, 7 a 8 uvede nesprávné údaje,
b) jako pojišťovací agent nebo pojišťovací makléř uvede v ročním výkazu činnosti podle § 22
odst. 2 nesprávné údaje, nebo
c) uvede v písemném prohlášení podle § 13 odst. 6 nesprávné údaje.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako pojišťovací zprostředkovatel
nebo samostatný likvidátor pojistných událostí dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) provozuje zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví nebo činnost samostatného
likvidátora pojistných událostí v rozporu s údaji uvedenými v registru podle § 12,
b) ve stanovené lhůtě nesplní opatření k nápravě uložené jí Českou národní bankou při
výkonu dohledu podle § 23,
c) vyžaduje od osoby, která se má podílet na zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví,
složení vstupního poplatku jako podmínky výplaty příštích odměn za tuto činnost, nebo
d) odměny osoby, která se má podílet na zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví,
odvozuje od získání dalších osob pro tuto činnost, které takto získal.
(3) Pojišťovna se dopustí správního deliktu přestupku tím, že jako pojistitel při
výpočtu odkupného postupuje v rozporu s § 21f.
(4) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
1 000 000 Kč, za správní delikt přestupek podle odstavce 2 nebo 3 se uloží pokuta lze uložit
pokutu do 10 000 000 Kč.
§ 26a
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Společná ustanovení
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Česká národní
banka o něm nezahájila řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do
3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle § 25 a 26 projednává Česká národní banka.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby12) nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(6) Pokuty za správní delikty uložené Českou národní bankou podle tohoto zákona
jsou příjmem státního rozpočtu.
§ 26a
Příslušnost
Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká národní banka.

____________________
2)

Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

Část sto čtyřicátá třetí
Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými
produkty, ve znění zákona č. 346/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 243/2016
Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
ČÁST SEDMÁ
OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A SPRÁVNÍ DELIKTY PŘESTUPKY
…
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Hlava II
Správní delikty
Přestupky
§ 35
Přestupky fyzických osob
...
§ 35a
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) v rozporu s § 3 odst. 4 nedodržuje při zacházení s geneticky modifikovaným organismem
nebo genetickým produktem podmínky vyznačené na obalu nebo v průvodním listu anebo
s ním zachází pro jiný účel než tam uvedený,
b) nakládá s geneticky modifikovaným organismem v uzavřeném prostoru bez příslušného
oprávnění podle § 16 odst. 2,
c) uvádí geneticky modifikovaný organismus do životního prostředí bez povolení podle § 17
odst. 1,
d) v rozporu s § 23 odst. 1 uvádí na trh geneticky modifikovaný organismus nebo genetický
produkt, který nebyl zapsán do Seznamu pro uvádění na trh, k jehož uvedení na trh nebyl
vydán písemný souhlas příslušným orgánem jiného členského státu nebo povolení podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího geneticky modifikované potraviny
a krmiva23) anebo při zacházení s ním nedodržuje rozsah a podmínky tohoto zápisu,
písemného souhlasu nebo povolení,
e) neposkytne ministerstvu ve stanovené lhůtě písemné informace o místě pěstování geneticky
modifikovaných organismů schválených pro uvedení na trh podle § 23 odst. 2,
f) pěstuje geneticky modifikovaný organismus v rozporu se zákazem nebo omezením
stanoveným nařízením vlády vydaným na základě § 24e odst. 3 nebo 4,
g) zahájí pěstování geneticky modifikovaného organismu v rozporu s § 24f odst. 4, nebo
h) dováží nebo vyváží geneticky modifikované organismy nebo genetické produkty v rozporu
s § 25 odst. 2.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba oprávněná k uzavřenému
nakládání nebo uvádění do životního prostředí nebo osoba zapsaná v Seznamu pro uvádění na
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trh anebo osoba, která o vznik takového oprávnění nebo o zápis do Seznamu pro uvádění na
trh žádá, dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nepřijme opatření nezbytná k ochraně zdraví a životního prostředí podle § 8 odst. 1
písm. a),
b) v rozporu s § 8 odst. 1 písm. b) neposkytne ministerstvu písemně nové informace týkající
se rizik geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu pro zdraví nebo
životní prostředí nebo neoznámí ministerstvu přijatá opatření, nebo
c) v rozporu s § 8 odst. 2 ve stanovené lhůtě neprovede nebo nepředloží ministerstvu nové
hodnocení rizika.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která poskytuje geneticky
modifikovaný organismus výlučně pro účely uzavřeného nakládání nebo uvádění do životního
prostředí, dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 11 odst. 1 nezajistí, aby
na štítku nebo v průvodním dokumentu geneticky modifikovaného organismu byla zřetelně
uvedena slova „Geneticky modifikovaný organismus“ nebo aby geneticky modifikovaný
organismus splňoval další požadavky na jeho označení stanovené v povolení pro uzavřené
nakládání nebo povolení pro uvádění do životního prostředí.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která uvádí geneticky
modifikovaný organismus nebo genetický produkt na trh v rámci své podnikatelské činnosti,
dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nezajistí, aby byl geneticky modifikovaný organismus nebo genetický produkt označen
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího sledovatelnost a označování
geneticky modifikovaných organismů28) nebo podle § 11 odst. 2 a 3, nebo
b) nesplní některý z požadavků na sledovatelnost genetických produktů podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího sledovatelnost a označování geneticky
modifikovaných organismů29).
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba oprávněná k uzavřenému
nakládání dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 15 odst. 2 nakládá s geneticky modifikovanými organismy v prostoru, který
nesplňuje požadavky na uzavření a ochranná opatření stanovená pro příslušnou nebo vyšší
kategorii rizika,
b) v rozporu s § 15 odst. 3 nekontroluje uzavřený prostor nebo ochranná opatření anebo
nevede o provedených kontrolách záznamy,
c) nepodá nové oznámení podle § 16b odst. 2, nebo
d) nedodrží rozsah nebo podmínky nakládání stanovené v povolení pro uzavřené nakládání
podle § 16c odst. 1.
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(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba oprávněná k uvádění do
životního prostředí dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nedodrží rozsah nebo podmínky nakládání stanovené v povolení pro uvádění do životního
prostředí podle § 17 odst. 1,
b) nezajistí, aby žádný materiál pocházející z geneticky modifikovaného organismu, který
uvádí do životního prostředí, nebyl uveden na trh podle § 17 odst. 4 nebo
c) nezajistí provádění monitoringu nebo podávání zpráv o jeho výsledcích v souladu s
požadavky stanovenými v povolení pro uvádění do životního prostředí podle § 18 odst. 9.
(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba oprávněná k uzavřenému
nakládání nebo k uvádění do životního prostředí dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nezabezpečí výkon odborné kontroly nad nakládáním s geneticky modifikovanými
organismy odborným poradcem podle § 19 písm. a),
b) v rozporu s § 19 písm. b) nevede nebo neuchovává dokumentaci o nakládání s geneticky
modifikovanými organismy,
c) v rozporu s § 19 písm. c) nezašle ve stanovené lhůtě ministerstvu přehled geneticky
modifikovaných organismů, údaje o jejich množství, způsobu nakládání s nimi anebo
vyjádření k přezkoumání hodnocení rizika za uplynulý kalendářní rok,
d) nezašle ministerstvu ve stanovené lhůtě závěrečnou zprávu o průběhu a důsledcích
nakládání s geneticky modifikovanými organismy podle § 19 písm. d),
e) uvede nepravdivý údaj v dokumentaci o nakládání s geneticky modifikovanými organismy
nebo v závěrečné zprávě o průběhu a důsledcích nakládání s geneticky modifikovanými
organismy,
f) nezajistí, aby provozní řád pracoviště, v němž se nakládá s geneticky modifikovanými
organismy, obsahoval všechny náležitosti uvedené v příloze č. 4 k tomuto zákonu podle § 19
písm. f),
g) v rozporu s § 19 písm. g) nezajistí školení zaměstnanců nebo je prokazatelně neseznámí s
provozním řádem pracoviště,
h) neposkytne stanoveným správním orgánům součinnost při kontrole podle § 19 písm. h),
nebo
i) neposkytne ministerstvu ve stanovené lhůtě informaci o druhu a množství geneticky
modifikovaných organismů anebo o předpokládaném vstupním nebo výstupním místě podle
§ 25 odst. 5.
(8) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba oprávněná k uzavřenému
nakládání druhé a vyšší kategorie rizika nebo k uvádění do životního prostředí dopustí
správního deliktu přestupku tím, že
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a) nepředloží ministerstvu havarijní plán k uzavřenému nakládání druhé a vyšší kategorie
rizika podle § 20 odst. 2 písm. c),
b) nepředloží ministerstvu ve stanovené lhůtě havarijní plán při změně skutečností, které
mohou mít závažný vliv na opatření stanovená pro případ havárie, podle § 20 odst. 2 písm. d),
c) v rozporu s § 20 odst. 3 nezpracuje nebo nepředloží příslušným obcím, příslušnému
hasičskému záchrannému sboru kraje nebo krajskému úřadu havarijní plán,
d) neprovede v případě havárie opatření k odstranění nebo zmírnění jejích škodlivých
následků podle § 21 odst. 2,
e) neoznámí vzniklou havárii ministerstvu neprodleně telefonicky a písemně nebo
elektronickou poštou podle § 21 odst. 3, nebo
f) neoznámí vzniklou havárii neprodleně ostatním správním orgánům podle § 21 odst. 4.
(9) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba zapsaná do Seznamu pro
uvádění na trh dopustí správního deliktu přestupku tím, že nezajistí provádění monitoringu
nebo podávání zpráv o jeho výsledcích podle § 23 odst. 3.
(10) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je dovozcem nebo vývozcem
geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu, se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 25 odst. 6 neuvědomí ihned příslušný celní úřad nebo další správní úřady o
příchodu zboží do vstupního místa,
b) nepředloží celnímu úřadu požadovanou průvodní dokumentaci podle § 25 odst. 7, nebo
c) nepředloží celnímu úřadu ověřenou kopii povolení pro uzavřené nakládání nebo uvádění do
životního prostředí anebo kopii havarijního plánu podle § 25 odst. 8.
(11) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je vývozcem geneticky
modifikovaného organismu nebo genetického produktu, se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že nesplní některou z povinností vývozce uložených přímo použitelným
předpisem Evropské unie upravujícím přeshraniční pohyb geneticky modifikovaných
organismů30).
(12) Za správní delikt se uloží pokuta přestupek lze uložit pokutu do
a) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b), c) nebo f),
b) 1 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 5 písm. a) nebo d),
c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2, 3, odstavce 4 písm. a)
nebo b), odstavce 5 písm. b) nebo c), odstavce 6, odstavce 7 písm. h), odstavce 8 písm. d) až
f) nebo odstavce 9,
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d) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), d), g) nebo h),
odstavce 7 písm. a) až e) nebo i), odstavce 8 písm. a) až c), odstavce 10 nebo 11,
e) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. e) nebo odstavce 7
písm. f) nebo g).
(13) Dojde-li v době 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty k
opětovnému spáchání obdobného správního deliktu přestupku, za který byla pokuta uložena,
horní hranice sazby pokuty podle odstavců 1 až 5 se zvyšuje na dvojnásobek.
§ 36
Společná ustanovení ke správním deliktům k přestupkům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode
dne, kdy byl spáchán; odpovědnost právnické osoby za správní delikt podle § 35a odst. 1
písm. e) anebo § 35a odst. 7 písm. f) nebo g) zaniká nejpozději do 3 let ode dne, kdy byl
spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, ke kterému došlo při podnikání fyzické osoby nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(5) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona projednává inspekce.
(6) (2) Pokuty vybírá inspekce. Příjem z pokut je příjmem Státního fondu životního
prostředí České republiky. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí, jímž byla uložena.
_________________
28)

Čl. 4 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003.
Čl. 4 odst. 1 až 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003.
30)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003.
29)

Část sto čtyřicátá čtvrtá
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., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008
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Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 346/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č.
126/2016 Sb. a zákona č. .../2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
ČÁST DEVÁTÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 36a
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel akreditovaného
zařízení dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) uskutečňuje vzdělávání v rozporu s rozhodnutím o udělení akreditace,
b) v rozporu s § 18 odst. 1 písm. d) nevede dokumentaci o vzdělávání podle vzdělávacího
programu v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o udělení akreditace,
c) v rozporu s § 18 odst. 1 písm. f) neoznámí změnu podmínek souvisejících se zabezpečením
vzdělávání podle vzdělávacího programu v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o udělení
akreditace,
d) v rozporu s § 18 odst. 1 písm. g) neumožní vykonání praktické části atestační zkoušky,
aprobační zkoušky, rozdílové zkoušky nebo adaptačního období,
e) v rozporu s § 18 odst. 2 nepředá ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci, veškerou
dokumentaci týkající se účastníků vzdělávání.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel akreditovaného
zařízení s rezidenčním místem dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) uskuteční specializační vzdělávání v rozporu s rozhodnutím o udělení akreditace,
b) v rozporu s § 18 odst. 1 písm. d) nevede dokumentaci o vzdělávání podle vzdělávacího
programu v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o udělení akreditace,
c) v rozporu s § 18 odst. 1 písm. f) neoznámí změnu podmínek souvisejících se zabezpečením
vzdělávání podle vzdělávacího programu v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o udělení
akreditace,
d) v rozporu s § 18 odst. 1 písm. g) neumožní vykonání praktické části atestační zkoušky,
e) v rozporu s § 18 odst. 2 nepředá ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci, veškerou
dokumentaci týkající se účastníků vzdělávání,
f) v rozporu s § 18 odst. 3 nepředá jinému akreditovanému zařízení kopie veškeré
dokumentace vedené o účastníkovi specializačního vzdělávání,
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g) nezajistí rezidentovi řádné absolvování všech součástí specializačního programu,
h) v rozporu s § 21d písm. b) nenahlásí změnu údajů uvedených v žádosti o dotaci na
rezidenční místo, nenahlásí absolvování základního kmene, skončení pracovního poměru
rezidenta nebo ukončení specializačního vzdělávání rezidenta,
i) v rozporu s § 21d písm. c) nenahlásí datum zahájení a ukončení přerušení specializačního
vzdělávání rezidenta,
j) v rozporu s § 21d písm. e) nepředloží ministerstvu nebo pověřené organizaci průběžnou
zprávu a závěrečnou zprávu o účelovosti vynaložení dotace na specializační vzdělávání
rezidenta,
k) v rozporu s § 21d písm. f) se nepodrobí kontrole dodržování podmínek čerpání dotace
a účelovosti použití vynaložené dotace.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta Za přestupek lze uložit pokutu
a) od 5 000 do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. c)
a odstavce 2 písm. c), h) až k),
b) od 10 000 do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), b),
d) a e) a odstavce 2 písm. a), b), d) až g).
§ 36b
Společná ustanovení ke správním deliktům k přestupkům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona projednává ministerstvo.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(6) (2) Pokutu vybírá ministerstvo a pokuta je příjmem státního rozpočtu.
§ 39
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(1) Ministerstvo poskytne členskému státu, v němž fyzická osoba vykonává nebo
hodlá vykonávat zdravotnické povolání, na jeho žádost informace o
a) postihu za trestný čin této osoby, pokud souvisí s výkonem zdravotnického povolání, a
b) postihu za disciplinární delikt nebo správní delikt přestupek této osoby, pokud souvisí s
výkonem zdravotnického povolání nebo může mít v daném členském státě vliv na zahájení
výkonu zdravotnického povolání.
Poskytnutí informací podle věty první ministerstvo zajistí podle hlavy VII zákona o uznávání
odborné kvalifikace. Obdobně ministerstvo informuje členský stát původu v případě hostující
osoby.
(2) Pro účely stanovené v odstavci 1 je ministerstvo oprávněno si vyžádat
a) 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, a
b) informace o postihu za disciplinární delikt nebo správní delikt přestupek, pokud tento
postih souvisí s výkonem zdravotnického povolání nebo může mít v daném členském státě
vliv na zahájení výkonu zdravotnického povolání; informace o postihu za disciplinární delikt
zašle Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora nebo Česká lékárnická komora
ministerstvu do 5 dnů ode dne obdržení žádosti; informace o postihu za správní delikt
přestupek zašle ministerstvu příslušný správní orgán do 5 dnů ode dne obdržení žádosti.
(3) Pro účely stanovené v odstavci 1 je ministerstvo oprávněno vyžádat si opis
pravomocného rozhodnutí od
a) soudu,
b) příslušného správního orgánu, nebo
c) České lékařské komory, České stomatologické komory nebo České lékárnické komory.
Pokud rozhodnutí neobsahuje skutečnosti rozhodné pro posouzení skutečností uvedených v
odstavci 1 písm. a), je ministerstvo oprávněno nahlížet do těch částí trestního spisu nebo
správního spisu, které tyto skutečnosti obsahují.
(4) Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti se zapisují do seznamu členů nebo do seznamu
hostujících osob, který vede Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora nebo
Česká lékárnická komora podle zákona o České lékařské komoře, České stomatologické
komoře a České lékárnické komoře13).
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_________________
13)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu
občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území
členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS,
68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a
93/96/EHS.
22)
§ 21 a 24 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Část sto čtyřicátá pátá
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., zákona č. 111/2007 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 105/2011
Sb., zákona č. 346/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 126/2016 Sb. a zákona
č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
HLAVA IX
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 89a
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel akreditovaného
zařízení dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) uskuteční specializační vzdělávání, akreditovaný kvalifikační kurz, praktické vyučování
podle § 45 odst. 1 písm. d) nebo certifikovaný kurz v rozporu s rozhodnutím o udělení
akreditace,
b) v rozporu s § 50 odst. 1 písm. c) se nepodrobí kontrole zabezpečení specializačního
vzdělávání, doplňující odborné praxe nebo certifikovaného kurzu,
c) v rozporu s § 50 odst. 1 písm. d) nevede dokumentaci o specializačním vzdělávání,
doplňující odborné praxi nebo certifikovaném kurzu,
d) v rozporu s § 50 odst. 1 písm. e) neoznámí změnu podmínek souvisejících se zabezpečením
specializačního vzdělávání, doplňující odborné praxe nebo certifikovaného kurzu,
e) v rozporu s § 50 odst. 1 písm. f) neumožní vykonání praktické části atestační zkoušky,
zkoušky k ověření způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez
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odborného dohledu, závěrečné zkoušky akreditovaného kvalifikačního kurzu, aprobační
zkoušky, rozdílové zkoušky nebo adaptačního období,
f) v rozporu s § 50 odst. 2 nepředá ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci, veškerou
dokumentaci týkající se účastníků vzdělávání.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel akreditovaného
zařízení s rezidenčním místem dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) uskuteční specializační vzdělávání v rozporu s rozhodnutím o udělení akreditace,
b) v rozporu s § 60d písm. c) se nepodrobí kontrole zabezpečení specializačního vzdělávání,
c) v rozporu s § 60d písm. d) nevede dokumentaci o specializačním vzdělávání,
d) v rozporu s § 60d písm. e) nepředá ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci, veškerou
dokumentaci týkající se účastníků vzdělávání,
e) v rozporu s § 60d písm. a) nezajistí rezidentovi řádné absolvování všech součástí
specializačního programu,
f) v rozporu s § 60d písm. b) nenahlásí změnu údajů uvedených v žádosti o dotaci na
rezidenční místo,
g) v rozporu s § 60d písm. f) nenahlásí datum zahájení a ukončení přerušení specializačního
vzdělávání rezidenta.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta Za přestupek lze uložit pokutu
a) od 5 000 do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. d)
a odstavce 2 písm. f) a g),
b) od 10 000 do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c),
e) a f) a odstavce 2 písm. a) až e).
§ 89b
Společná ustanovení ke správním deliktům k přestupkům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
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(4) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona projednává ministerstvo.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(6) (2) Pokutu ukládá a vybírá ministerstvo a pokuta je příjmem státního rozpočtu.
§ 95
(1) Ministerstvo poskytne členskému státu, v němž fyzická osoba vykonává nebo
hodlá vykonávat zdravotnické povolání, na jeho žádost informace o
a) postihu za trestný čin této osoby, pokud postih souvisí s výkonem zdravotnického povolání,
a
b) postihu za správní delikt přestupek této osoby, pokud souvisí s výkonem zdravotnického
povolání nebo může mít v daném členském státě vliv na zahájení výkonu zdravotnického
povolání.
Poskytnutí informací podle věty první ministerstvo zajistí podle hlavy VII zákona o uznávání
odborné kvalifikace. Obdobně ministerstvo informuje členský stát původu v případě hostující
osoby.
(2) Pro účely stanovené v odstavci 1 je ministerstvo oprávněno si vyžádat
a) 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, a
b) informace o postihu za správní delikt přestupek, pokud tento postih souvisí s výkonem
zdravotnického povolání nebo může mít v daném členském státě vliv na zahájení výkonu
zdravotnického povolání; informace o správním postihu zašle ministerstvu příslušný správní
orgán do 5 dnů ode dne obdržení žádosti.
(3) Pro účely stanovené v odstavci 1 je ministerstvo oprávněno vyžádat si opis pravomocného
rozhodnutí od soudu nebo příslušného správního orgánu. Pokud rozhodnutí neobsahuje
skutečnosti rozhodné pro posouzení skutečností uvedených v odstavci 1 písm. a), je
ministerstvo oprávněno nahlížet do těch částí trestního spisu nebo správního spisu, které tyto
skutečnosti obsahují.
_________________
23)

§ 21 a 24 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
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Část sto čtyřicátá šestá
Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži,
ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství),
ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 104/2011 Sb.,
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 237/2012 Sb., zákona č. 501/2012
Sb. a zákona č. 204/2015 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) chov, ochranu a lov ryb, pěstování a lov vodních organizmů a ochranu jejich života a
životního prostředí,
b) rybníkářství, výkon rybářského práva, vyhlašování, změnu a rušení rybářských revírů a
jejich ochranu,
c) výkon státní správy v rybníkářství, při vyhlašování, změně a rušení rybářských revírů a při
výkonu rybářského práva,
d) evidenci o hospodaření, o dosaženém hospodářském výsledku, o lovu ryb na udici a
evidenci o vydání povolenek k lovu v rybníkářství a při výkonu rybářského práva,
e) ustanovení, zánik, pravomoce a odpovědnost rybářské stráže,
f) výkon dozoru nad dodržováním zákona a rozhodnutí vydaných na jeho základě a sankce
správní tresty za neplnění nebo porušení stanovených povinností,
g) podíl státu na úhradě nákladů na opatření přijatých ve veřejném zájmu,
h) ochranu mořských rybolovných zdrojů.
(2) Tímto zákonem není dotčena ochrana ryb a vodních organizmů při nakládání s
vodami podle zvláštních právních předpisů.1)
§ 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
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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
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 registrující poskytovatel zdravotních služeb13) v oboru všeobecné praktické lékařství;
pokud má tato stráž postavení zaměstnance, pak poskytovatel pracovnělékařských služeb35).
(5) Posudek o zdravotní způsobilosti rybářské stráže lze použít pro účely, pro které byl
vydán, jen do doby 3 měsíců od jeho vydání registrujícím poskytovatelem zdravotních
služeb13) v oboru všeobecné praktické lékařství. 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 úřední osobou podle
zvláštního právního předpisu.14)
(7) Příslušný rybářský orgán, který ustanovuje rybářskou stráž, si k ověření
bezúhonnosti podle odstavce 2 písm. b) 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. Ke splnění podmínky bezúhonnosti je také třeba předložení čestného
prohlášení, jímž fyzická osoba prokáže, že na úseku rybářství jí nebyla pravomocně uložena
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sankce za spáchání přestupku podle zákona o přestupcích, ani jí nebyla pravomocně uložena
pokuta podle tohoto zákona nebyl uložen správní trest za přestupek. 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.
§ 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,
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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;
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.
e) projednat přestupky podle tohoto zákona příkazem na místě.
§ 20
Obecní úřad obce s rozšířenou působností
(1) Na návrh vlastníka nebo uživatele rybářského revíru obecní úřad obce s rozšířenou
působností ustanovuje, odvolává či zrušuje rybářskou stráž a vede evidenci všech rybářských
stráží ve své působnosti (§ 14 odst. 1).
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává a odebírá rybářské lístky.
(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností projednává přestupky (§ 30) a správní
delikty (§ 31) podle tohoto zákona (§ 30 a § 31).
§ 21
Kraj v přenesené působnosti
(1) Krajský úřad vyhlašuje, mění a zrušuje rybářský revír, který se nachází v obvodu
jeho působnosti (§ 4 odst. 1, 6 a 7), s výjimkou rybářského revíru vyhlašovaného podle § 22
odst. 2, § 23 odst. 1 a § 24 odst. 2.
(2) Krajský úřad v rybářském revíru vyhlášeném podle odstavce 1 a na rybníku
v rybníkářství, který se nachází v obvodu jeho působnosti,
a) povoluje výkon rybářského práva (§ 8),
b) odnímá výkon rybářského práva (§ 10),
c) kontroluje evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství
a při výkonu rybářského práva, předává hlášení o dosažených hospodářských výsledcích
ministerstvu do 31. května následujícího kalendářního roku,
d) vyhlašuje a zrušuje chráněné rybí oblasti a stanoví podmínky pro hospodaření v těchto
oblastech (§ 5), povoluje výjimky podle § 11 odst. 2 a podle § 13 odst. 5 za podmínek
v těchto ustanoveních stanovených,
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e) na návrh uživatele rybářského revíru ustanovuje a odvolává rybářského hospodáře a jeho
zástupce,
f) vykonává dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho
provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě, jakož i nad tím, zda uživatel rybářského
revíru hospodaří způsobem stanoveným příslušným rybářským orgánem a v souladu
s podmínkami, za kterých mu byl výkon rybářského práva povolen,
g) při výkonu dozoru postupuje podle zvláštního právního předpisu.20)
(3) Krajský úřad vyvěšuje na úřední desce rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru
[§ 4 odst. 3 písm. c)], rozhodnutí o změně rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru nebo
rozhodnutí o zrušení rybářského revíru, který se nachází v obvodu jeho působnosti.
(4) Na území hlavního města Prahy projednávají přestupky (§ 30) a správní delikty
(§ 31) podle tohoto zákona (§ 30 a § 31) městské části hlavního města Prahy.
§ 22
Ministerstvo
(1) Ústředním orgánem státní správy rybářství, s výjimkou území národních
parků a vojenských újezdů,22) je ministerstvo.
21)

(2) Ministerstvo vyhlašuje, mění a zrušuje rybářský revír v případě, že se rybářský
revír nachází na území více krajů, na území, v nichž se nacházejí hraniční vody, 8) a to i na
území národních parků a vojenských újezdů a pro potřeby státních podniků na jimi
spravovaném území. Stanovuje nebo upravuje závazné hospodářské ukazatele rybářského
revíru.
(3) Ministerstvo v rybářském revíru vyhlášeném podle odstavce 2 a na rybníku
v rybníkářství, který se nachází na území více krajů nebo na území, jímž probíhají hraniční
vody, nebo na území objektů důležitých pro obranu státu
a) povoluje výkon rybářského práva (§ 8),
b) odnímá výkon rybářského práva (§ 10),
c) kontroluje evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství a
při výkonu rybářského práva,
d) vyhlašuje a zrušuje chráněné rybí oblasti a stanoví podmínky pro hospodaření v těchto
oblastech (§ 5), povoluje výjimky podle § 11 odst. 2 a podle § 13 odst. 5 za podmínek v
těchto ustanoveních stanovených,
e) na návrh uživatele rybářského revíru ustanovuje a odvolává rybářského hospodáře a jeho
zástupce,
f) projednává přestupky (§ 30) a správní delikty (§ 31),
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g) f) při výkonu dozoru postupuje podle zvláštního právního předpisu,20)
h) g) projednává přestupky uvedené v § 30 odst. 5 a správní delikty uvedené v § 31 odst. 4 na
úseku ochrany mořských rybolovných zdrojů a ukládá za ně okamžitá donucovací opatření,
sankce a doprovodné sankce podle přímo použitelného předpisu Evropské unie31).
§ 23
Ministerstvo životního prostředí
(1) Ústředním orgánem státní správy rybářství na území národních parků21) je
Ministerstvo životního prostředí, které
a) vyhlašuje, mění a zrušuje rybářské revíry (§ 4 odst. 1, 6 a 7),
b) povoluje výkon rybářského práva (§ 8),
c) odnímá výkon rybářského práva (§ 10),
d) kontroluje evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství
a při výkonu rybářského práva, předává hlášení o dosaženém hospodářském výsledku
ministerstvu do 31. května následujícího kalendářního roku,
e) vyhlašuje a zrušuje chráněné rybí oblasti a stanoví podmínky pro hospodaření v těchto
oblastech (§ 5), povoluje výjimky podle § 11 odst. 2 a podle § 13 odst. 5 za podmínek
v těchto ustanoveních stanovených,
f) na návrh uživatele rybářského revíru ustanovuje a odvolává rybářského hospodáře a jeho
zástupce,
g) vykonává dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho
provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě, jakož i nad tím, zda uživatel rybářského
revíru hospodaří způsobem stanoveným správou národního parku a v souladu s podmínkami,
za kterých mu byl výkon rybářského práva povolen,
h) při výkonu dozoru postupuje podle zvláštního právního předpisu.20)
(2) Správa národního parku na území národního parku
a) na návrh uživatele rybářského revíru ustanovuje, odvolává a zrušuje rybářskou stráž a vede
evidenci všech rybářských stráží ve své působnosti (§ 14 odst. 1),
b) projednává přestupky (§ 30) a správní delikty (§ 31) podle tohoto zákona (§ 30 a § 31).
§ 24
Ministerstvo obrany
(1) Ústředním orgánem státní správy rybářství na území vojenských újezdů22) je
Ministerstvo obrany.
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(2) Ministerstvo obrany vyhlašuje, mění a zrušuje rybářské revíry na území
vojenských újezdů (§ 4 odst. 1, 6 a 7).
(3) Ministerstvo obrany v rybářských revírech vyhlášených podle odstavce 2 a na
rybníku v rybníkářství, který se nachází na území vojenských újezdů,
a) povoluje výkon rybářského práva (§ 8),
b) odnímá výkon rybářského práva (§ 10),
c) kontroluje evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství
a při výkonu rybářského práva, předává hlášení o dosaženém hospodářském výsledku
ministerstvu do 31. května následujícího kalendářního roku,
d) vyhlašuje a zrušuje chráněné rybí oblasti a stanoví podmínky pro hospodaření v těchto
oblastech (§ 5), povoluje výjimky podle § 11 odst. 2 a podle § 13 odst. 5 za podmínek
v těchto ustanoveních stanovených,
e) na návrh uživatele rybářského revíru ustanovuje a odvolává rybářského hospodáře a jeho
zástupce,
f) na návrh uživatele rybářského revíru ustanovuje, odvolává a zrušuje rybářskou stráž a vede
evidenci všech rybářských stráží v obvodu své působnosti (§ 14 odst. 1),
g) vykonává dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho
provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě, jakož i nad tím, zda uživatel rybářského
revíru hospodaří způsobem stanoveným příslušným rybářským orgánem a v souladu
s podmínkami, za kterých mu byl výkon rybářského práva povolen,
h) projednává přestupky (§ 30) a správní delikty (§ 31) podle tohoto zákona (§ 30 a § 31),
i) při výkonu dozoru postupuje podle zvláštního právního předpisu.20)
HLAVA VII
PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 30
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rybníkářství loví jiným než stanoveným způsobem (§ 3 odst. 2 a 5),
b) provádí lov na udici v rybníkářství, aniž je rybníkářem anebo jím pověřenou osobou (§ 3
odst. 2),
c) provádí lov ryb nebo vodních organizmů mimo rybářský revír v rozporu se způsobem
stanoveným prováděcím právním předpisem z důvodu ochrany rozmnožování ryb po dobu
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jejich hájení [§ 13 odst. 3 písm. a) a § 13 odst. 11] nebo loví mimo denní dobu lovu ryb
stanovenou prováděcím právním předpisem z důvodu ochrany rybí obsádky [§ 13 odst. 3
písm. c)],
d) uloví a přisvojí si rybu vybraného druhu, která nedosáhla nejmenší lovné míry stanovené
prováděcím právním předpisem z důvodu ochrany tohoto druhu ryb [§ 13 odst. 3 písm. b) a §
13 odst. 11],
e) poruší zákazy pro lov ryb podle § 13 odst. 2 a 3,
f) provádí lov v rozporu s podmínkami výkonu rybářského práva stanovenými v povolence k
lovu (§ 13 odst. 9),
g) loví pomocí elektrického proudu v rozporu s § 13 odst. 6,
h) nemá u sebe nebo na požádání nepředloží doklady uvedené v § 13 odst. 7,
i) neoprávněně chytá ryby.
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako rybníkář poruší některou
z povinností podle § 3.
(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako uživatel rybářského revíru
a) nesplní povinnost, která jí byla uložena rozhodnutím nebo oznámením o povolení výkonu
rybářského práva (§ 11 odst. 1 a 2),
b) nepředloží evidenci uvedenou v § 11 odst. 6,
c) nevyznačí hranice rybářského revíru,
d) nevyznačí hranice chráněné rybí oblasti,
e) nenavrhne rybářskou stráž (§ 14 odst. 1),
f) nepověří rybářského hospodáře vedením evidence podle § 11 odst. 5.
(4) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako rybářský hospodář nevede
evidenci podle § 11 odst. 6 a nepředloží ji ke kontrole.
(5) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) uvádí na trh, doveze, provádí tranzit přes území České republiky druhů mořských ryb nebo
mořských živočichů v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti
ochrany mořských rybolovných zdrojů32),
b) neposkytne při dovozu, případně tranzitu mořských ryb nebo mořských živočichů podle
§ 28 odst. 2 údaje podle příslušných právních předpisů Evropské unie,
c) nepodá informace potřebné k výkonu dozoru podle § 29 odst. 2,
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d) se dopustí závažného porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se
zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného
a neregulovaného rybolovu33).
(6) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), e), f) a g) a odstavců 2 až 4 se uloží
pokuta lze uložit pokutu do 30 000 Kč. Za přestupek podle odstavce 1 písm. d) se uloží
pokuta lze uložit pokutu do 5 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. h) se uloží
pokuta lze uložit pokutu do 1 500 Kč. Za přestupek podle odstavce 5 písm. a) až c) se uloží
pokuta lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč. Za přestupek podle odstavce 1 písm. i) se uloží
pokuta lze uložit pokutu do 8 000 Kč; za tento přestupek lze uložit také zákaz činnosti do
jednoho roku. Za přestupek podle odstavce 5 písm. d) se uloží pokuta lze uložit pokutu ve
výši uvedené v přímo použitelném předpisu Evropské unie, kterým se zavádí systém
Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného
a neregulovaného rybolovu34).
(7) Odpovědnost za přestupek zaniká, nebylo-li o pokutě za přestupek pravomocně
rozhodnuto do 3 let, v případě přestupku podle odstavce 5 písm. d) do 5 let ode dne, kdy k
přestupku došlo.
(8) (7) Přestupky podle odstavců 1 až 5 se zapisují do evidence přestupků vedené
Rejstříkem trestů.
(9) (8) Přestupek, který se podle odstavce 8 odstavce 7 zapisuje do evidence přestupků
a který byl projednán rybářskou stráží podle § 16 písm. e) v blokovém řízení, do evidence
přestupků zapíše rybářský orgán, který rybářskou stráž ustanovil; rybářská stráž sdělí
rybářskému orgánu údaje pro provedení zápisu do pěti dnů ode dne uložení pokuty
v blokovém řízení.
§ 31
Správní delikty
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí jiného správního deliktu
přestupku tím, že
a) v rybníkářství loví jiným než stanoveným způsobem (§ 3 odst. 2 a 5),
b) provádí lov na udici, aniž je rybníkářem anebo jimi pověřenou osobou (§ 3 odst. 2),
c) poruší zákazy pro lov ryb podle § 13 odst. 2 a 3,
d) loví pomocí elektrického proudu v rozporu s § 13 odst. 6.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí jiného správního deliktu
přestupku tím, že jako rybníkář poruší některou z povinností podle § 3.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí jiného správního deliktu
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přestupku tím, že jako uživatel rybářského revíru
a) nesplní povinnost, která jí byla uložena rozhodnutím nebo oznámením o povolení výkonu
rybářského práva (§ 11 odst. 1 a 2),
b) nepředloží evidenci uvedenou v § 11 odst. 6,
c) nevyznačí hranice rybářského revíru,
d) nevyznačí hranice chráněné rybí oblasti,
e) nenavrhne rybářskou stráž (§ 14 odst. 1),
f) nepověří rybářského hospodáře vedením evidence podle § 11 odst. 5.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí jiného správního deliktu
přestupku tím, že
a) uvádí na trh, doveze, provádí tranzit přes území České republiky druhů mořských ryb nebo
mořských živočichů v rozporu s ustanoveními přímo použitelným předpisem Evropské unie
v oblasti ochrany mořských rybolovných zdrojů32),
b) neposkytne při dovozu, případně tranzitu mořských ryb nebo mořských živočichů podle
§ 28 odst. 2 údaje podle příslušných právních předpisů Evropské unie,
c) nepodá informace potřebné k výkonu dozoru podle § 29 odst. 2,
d) se dopustí závažného porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se
zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného
a neregulovaného rybolovu33).
(5) Jiného správního deliktu podle odstavců 1 až 4 se dopustí i podnikající fyzická
osoba při výkonu své podnikatelské činnosti.
30)

(6) (5) O uložení pokuty rozhoduje příslušný rybářský orgán, který uloží pokutu za
jiný správní delikt Za přestupek podle odstavců 1 až 3 až do výše lze uložit pokutu do výše
50 000 Kč; za jiný správní delikt přestupek podle odstavce 4 písm. a) až c) až do výše 100
000 Kč. Za jiný správní delikt přestupek podle odstavce 4 písm. d) se uloží pokuta lze uložit
pokutu ve výši uvedené v přímo použitelném předpisu Evropské unie, kterým se zavádí
systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného
a neregulovaného rybolovu34).
(7) (6) Pokutu vybírá příslušný rybářský orgán, který ji uložil.
(8) (7) Výnosy z pokut uložených rybářskou stráží a obecním úřadem obce s
rozšířenou působností jsou příjmem příslušné obce s rozšířenou působností. Výnosy z pokut
uložených ministerstvem, Ministerstvem životního prostředí nebo Ministerstvem obrany jsou
příjmem státního rozpočtu.
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(9) Odpovědnost za jiný správní delikt zaniká, nebylo-li o pokutě za jiný správní delikt
pravomocně rozhodnuto do 3 let, v případě jiného správního deliktu podle odstavce 4 písm. d)
do 5 let ode dne, kdy byl jiný správní delikt spáchán.
______________________
1)

Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární
péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých
souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákon č.
246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o
správních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
8)
§ 107 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Sdělení č. 7/2000 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou
Slovenské republiky o spolupráci na hraničních vodách.
Sdělení č. 66/1998 Sb., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou
Německo o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství.
Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě
vodohospodářských otázek na hraničních vodách, vyhlášená pod č. 57/1970 Sb.
13)
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon
o zdravotních službách).
14)
§ 127 odst. 1 písm. i) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
20)
Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
21)
§ 15 zákona č. 114/1992 Sb.
22)
§ 35 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona
č. 320/2002 Sb.
30)
§ 2 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
31)
Kapitola IX nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro
předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu.
32)
Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení,
potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu.
Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění
dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES)
č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES)
č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES)
č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/1993, (ES) č. 1627/1994 a (ES)
č. 1966/2006.
Nařízení Rady (ES) č. 2406/1996 o stanovení společných obchodních norem pro některé
produkty rybolovu.
33)
Čl. 42 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008.
34)
Čl. 44 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008.
35)
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
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Část sto čtyřicátá sedmá
Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů
a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb.,
zákona č. 467/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 86/2015
Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 25
(1) Orgány vykonávající státní správu podle tohoto zákona jsou
a) ministerstvo,
b) Generální ředitelství cel,
c) Česká inspekce životního prostředí33) (dále jen "inspekce"),
d) celní úřady,
e) orgány veterinární správy,
f) orgány rostlinolékařské péče,
g) krajské úřady.
(2) Ministerstvo
a) plní funkci výkonného orgánu s hlavní odpovědností, zajišťuje styk s Komisí a se
Sekretariátem Úmluvy1) a smluvními stranami Úmluvy a metodicky řídí a koordinuje další
výkonné orgány,
b) jmenuje zástupce do poradních skupin a pomocných výborů Komise ustanovených na
základě nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),
c) uděluje dovozní a vývozní povolení a potvrzení o zpětném vývozu, potvrzení potřebné
k přemístění exempláře, potvrzení, že exemplář byl získán zákonným způsobem v České
republice pro vývoz z jiného členského státu Evropských společenství, povoluje zjednodušené
postupy ohledně určitého obchodu s biologickými vzorky22a),
d) vydává licence pro zpracovatele a balírny kaviáru a schvaluje způsob značení nádob
s kaviárem,
e) uděluje potvrzení o putovní výstavě a potvrzení o souboru vzorků11) včetně případů, kdy
tato potvrzení zároveň slouží i jako výjimka ze zákazu obchodních činností pro výhradní
účely veřejného vystavování exemplářů, uděluje potvrzení o osobním vlastnictví20d),
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f) vydává ostatní dokumenty podle Úmluvy1) a podle práva Evropských společenství
o ochraně ohrožených druhů2), není-li jejich vydávání svěřeno tímto zákonem jiným orgánům,
g) uděluje výjimku ze zákazu lovu kytovců podle § 20 odst. 2, ověřuje doklady o původu
výrobků z tuleňů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o obchodování s produkty
z tuleňů64), rozhoduje v případech stanovených v § 18 a 19, popřípadě rozhoduje v dalších
věcech stanovených nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),
h) registruje vědce a vědecké instituce22) a obchodníky21) s uměle vypěstovanými exempláři
rostlinného druhu,
i) zprostředkuje registraci u Sekretariátu Úmluvy1) podle § 29,
j) povoluje nebo pověřuje záchranná centra, hradí náklady na péči o zadržené a zabavené
exempláře a exempláře, které byly zajištěny v trestním řízení, včetně s tím spojených
provozních nákladů, a koordinuje činnost záchranných center,
k) vydává potvrzení o původu zabavených exemplářů,
l) zjišťuje skutečnosti týkající se regulace obchodních činností podle nařízení v oblasti
obchodování s ohroženými druhy35),
m) zajišťuje vydání formulářů všech povolení, potvrzení, oznámení dovozu, žádosti a dalších
tiskopisů, s výjimkou rostlinolékařských osvědčení podle § 17, jejichž vzory stanoví
prováděcím právním předpisem nebo jejichž vzory stanoví právo Evropských společenství
o ochraně ohrožených druhů2),
n) zajišťuje další úkoly podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství34),
o) vede evidence podle § 3 odst. 8, § 15b odst. 4, § 15c odst. 2, registry podle § 16a a spravuje
centrální registr dokladů CITES a registr zadržených a zabavených exemplářů podle § 35
odst. 1 a 4,
p) uděluje licenci k výrobě a distribuci kroužků a značek a rozhoduje o jejím odnětí nebo
změně, vede registr výrobců a distributorů kroužků a značek, jimž byla licence udělena, a jeho
obsah zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup,
q) mění nebo ruší rozhodnutí vydaná podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými
druhy9) a podle § 38a,
r) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup povinné informace spojené s převodem
exempláře.
(3) Generální ředitelství cel
a) spolupracuje s ministerstvem a inspekcí při kontrole dovozu, vývozu a tranzitu exemplářů,
jiných jedinců, výrobků z tuleňů a regulovaných kožešin, na které se vztahuje právo
Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) a tento zákon, jakož i při kontrole
zákazu držení a prodeje dovezených exemplářů, výrobků z tuleňů a regulovaných kožešin
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chráněných podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) a tohoto
zákona,
b) plní další úkoly podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů ve
spolupráci s ministerstvem,
c) zajišťuje materiálně a organizačně podmínky pro umístění exemplářů, jiných jedinců,
výrobků z tuleňů nebo regulovaných kožešin během kontroly na celních úřadech ve
spolupráci s inspekcí, orgány rostlinolékařské péče, orgány veterinární správy
a s ministerstvem.
(4) Inspekce
a) provádí kontrolu dodržování tohoto zákona,
b) zjišťuje totožnost osob v souvislosti s ochranou ohrožených druhů podle tohoto zákona,
c) kontroluje dodržování licence udělené ministerstvem podle § 23d odst. 1,
d) ukládá opatření k zajištění povinností vyplývajících z tohoto zákona,
e) ukládá pokuty podle § 34c a 34d,
e) projednává přestupky podle § 34c až 34e,
f) zadržuje nebo zabavuje exempláře podle § 34 a 34a,
g) ukládá opatření k zajištění povinností vyplývajících z nařízení v oblasti obchodování
s ohroženými druhy9),
h) vede evidenci osob uznaných vinnými z přestupků nebo odpovědnými ze správních deliktů
podle tohoto zákona,
i) zjišťuje skutečnosti týkající se dovozu a vývozu exemplářů, jiných jedinců, výrobků
z tuleňů nebo regulovaných kožešin a regulace obchodních činností podle práva Evropských
společenství o ochraně ohrožených druhů2),
j) spolupracuje s celními úřady při kontrole, zda exemplář, jiný jedinec, výrobek z tuleně nebo
regulovaná kožešina odpovídají údajům uvedeným na příslušných dokladech,
k) spravuje exempláře, regulované kožešiny, výrobky z tuleňů a jiné jedince zajištěné
v trestním řízení, které jí byly předány ke správě podle zákona o výkonu zajištění majetku
a věcí v trestním řízení.
§ 30
Kontrola
(1) Inspekce vykonává kontrolu nad dodržováním práva Evropských společenství o
ochraně ohrožených druhů34) a tohoto zákona, ukládá opatření k zajištění povinností z nich
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vyplývajících, zjišťuje totožnost osob odpovědných za jejich porušování, ukládá pokuty
projednává přestupky podle tohoto zákona, popřípadě zadržuje nebo zabavuje exempláře
podle tohoto zákona. Inspekce dále kontroluje vydávání potvrzení uznaným orgánem
zřízeným a činným v České republice podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o
obchodování s produkty z tuleňů64).
(2) Inspektoři se při výkonu kontrolní činnosti prokazují průkazem inspekce, který je
současně dokladem o jejich pověření ke kontrole.
(3) Osoba, která nakládá s exemplářem, jiným jedincem, výrobkem z tuleně nebo
regulovanou kožešinou, je povinna též umožnit inspekci vykonávající kontrolu zjištění jejich
identifikačního označení k určení totožnosti exempláře a další úkony potřebné k určení jejich
totožnosti. Dále je tato osoba povinna umožnit inspekci vykonávající kontrolu provést
analýzu krve nebo tkáně nebo části exempláře nebo jiného jedince k zjištění rodového původu
(předků) exempláře a umožnit zajištění a odběr potřebných vzorků.
(4) Za odebrané vzorky pro účely kontroly podle tohoto zákona nenáleží osobě, jíž byl
vzorek odebrán, náhrada.
(5) Inspekce je oprávněna v případech porušení tohoto zákona nebo nařízení v oblasti
obchodování s ohroženými druhy9) nařídit omezení nebo zastavení činnosti až do doby
odstranění příčin a nedostatků. Inspekce může vyzvat provozovatele prostředku komunikace
na dálku k odstranění inzerátu, který je v rozporu s § 23b.
§ 33
(1) Ministerstvo může zamítnout žádost o vydání dokladu CITES pro účely dovozu,
vývozu nebo zpětného vývozu exempláře osobě, která byla pravomocně uznána vinnou
z přestupku nebo odpovědnou z jiného správního deliktu podle tohoto zákona, popřípadě jíž
byl zabaven exemplář podle tohoto zákona, a to po dobu až 2 let od nabytí právní moci
takového rozhodnutí.
(2) Ministerstvo může zamítnout žádost o vydání dokladu CITES pro účely dovozu,
vývozu nebo zpětného vývozu exempláře osobě, která byla pravomocně odsouzena pro
trestný čin podle jiného právního předpisu,48) a to až do doby zahlazení odsouzení.49)
HLAVA X
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 34c
Přestupky
Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
792

a) v rozporu s tímto zákonem nebo s nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9)
použije nepravé, padělané, pozměněné nebo neplatné povolení nebo potvrzení,
b) v rozporu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy27) nepředloží příslušnému
úřadu oznámení o dovozu exempláře,
c) jako žadatel v rozporu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy50)
neinformuje příslušný orgán, u kterého žádost podává, o předchozím zamítnutí své žádosti
o povolení nebo potvrzení podle tohoto zákona nebo nařízení v oblasti obchodování
s ohroženými druhy,
d) nedodrží podmínku uvedenou v povolení nebo v potvrzení vyžadovaném nařízeními
v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) nebo tímto zákonem nebo v registračním listu,
e) drží, získá, daruje, prodá nebo nabízí k prodeji registrační list nebo potvrzení o výjimce ze
zákazu obchodních činností, ke kterému fyzicky neexistuje příslušný exemplář,
f) prodává nebo nabízí k prodeji exemplář v rozporu s § 23b odst. 1 až 3 nebo jako
provozovatel místa nebo prostředku komunikace na dálku, jejichž prostřednictvím se nabízejí
k prodeji nebo prodávají exempláře, nezajistí zveřejnění povinné informace podle § 23b odst.
4,
g) jako provozovatel prostředku komunikace na dálku neodstraní inzerát podle § 23b odst. 4,
nebo
h) v případech stanovených § 24 odst. 7 nevede záznamy o chovu exempláře.
(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) jako vlastník nebo dlouhodobý držitel dovezeného exempláře, jiného jedince, výrobku
z kytovců, výrobku z tuleně nebo regulované kožešiny v rozporu s § 24 odst. 4 nepředá při
převodu vlastnického práva k exempláři, výpůjčce či nájmu exempláře novému vlastníkovi či
držiteli originál příslušného dokladu CITES nebo obdobného dokladu o dovozu vyžadovaný
nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) nebo tímto zákonem,
b) jako osoba, které byl exemplář, jiný jedinec, výrobek z kytovce, výrobek z tuleně nebo
regulovaná kožešina zadržen nebo zabaven a ponechán v péči, s tímto exemplářem, jiným
jedincem, výrobkem z kytovce, výrobkem z tuleně, regulovanou kožešinou neoprávněně
nakládá,
c) nakládá s exemplářem druhu přímo ohroženého vyhynutím v rozporu s dovozním
povolením nebo jiným oprávněním uděleným podle tohoto zákona nebo podle nařízení
v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),
d) použije povolení, potvrzení nebo osvědčení podle nařízení v oblasti obchodování
s ohroženými druhy9) nebo registrační list u jiného exempláře, jiného jedince, výrobku z
tuleně nebo regulované kožešiny, než byl ten, pro který byl tento doklad vydán,
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e) jako žadatel úmyslně poskytne nesprávné prohlášení anebo nesprávné nebo neúplné
informace za účelem získání povolení, potvrzení nebo dokladu o registraci podle tohoto
zákona nebo podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),
f) e) doveze regulovanou kožešinu nebo provádí její tranzit v rozporu s přímo použitelným
předpisem Evropských společenství7),
g) vyveze nebo se pokusí o vývoz jiného jedince bez povolení v rozporu s § 18 odst. 1,
h) f) doveze výrobek z tuleně v rozporu s § 19 nebo s přímo použitelným předpisem Evropské
unie o obchodování s produkty z tuleňů63),
i) vyveze uměle vypěstovaný exemplář rostlinného druhu v rozporu s nařízením v oblasti
obchodování s ohroženými druhy44) nebo § 17 nebo se o takový vývoz pokusí,
j) g) jako vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře jej ve lhůtě nepřihlásí k registraci podle
§ 23, nenahlásí změny týkající se exempláře nebo změny na exempláři podle § 23a, nezajistí,
aby exemplář byl vždy doprovázen svým registračním listem, popřípadě dalšími doklady
stanovenými v § 23 odst. 2, nebo neoznačí exemplář podle § 23c, nebo
k) h) neumožní inspekci vykonávající kontrolu zjištění údajů nebo provedení úkonů podle
§ 30 odst. 3.
(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) doveze, vyveze nebo zpětně vyveze exemplář, pokusí se o vývoz, zpětně vyveze nebo se
pokusí o zpětný vývoz exempláře do České republiky nebo z České republiky nebo
zprostředkuje dovoz exempláře nebo s exemplářem jinak nakládá v rozporu s tímto zákonem
nebo nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),
b) a) zasílá exempláře do České republiky nebo odesílá z České republiky a provádí jejich
tranzit přes území České republiky v rozporu s tímto zákonem nebo nařízeními v oblasti
obchodování s ohroženými druhy9),
c) nakupuje, vybízí k prodeji, prodává, drží za účelem prodeje, nabízí k prodeji nebo
přepravuje za účelem prodeje exemplář v rozporu s tímto zákonem nebo nařízeními v oblasti
obchodování s ohroženými druhy9),
d) padělá registrační list nebo pozmění jeho obsah, aby ho bylo použito jako pravého, nebo
použije registrační list jako pravý za účelem prodeje nebo získání povolení, potvrzení nebo
registračního listu,
e) b) poruší zákaz lovu kytovců stanovený v § 20 odst. 1, nebo
f) c) v případech stanovených v § 24 neprokáže zákonný původ exempláře nebo zákonný
původ jiného jedince, na kterého se vztahuje tento zákon, nebo původ regulované kožešiny
nebo výrobku z tuleně.
(4) Za přestupky lze uložit pokutu do výše
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a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
c) 1 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3.
§ 34d
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s tímto zákonem nebo s nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9)
použije nepravé, padělané, pozměněné nebo neplatné povolení nebo potvrzení,
b) v rozporu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy27) nepředloží příslušnému
úřadu oznámení o dovozu exempláře,
c) jako žadatel v rozporu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy50)
neinformuje příslušný orgán, u kterého žádost podává, o předchozím zamítnutí své žádosti
o povolení nebo potvrzení podle tohoto zákona nebo nařízení v oblasti obchodování
s ohroženými druhy,
d) nedodrží podmínku uvedenou v povolení nebo v potvrzení vyžadovaném nařízeními
v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) nebo tímto zákonem nebo v registračním listu,
e) drží, získá, daruje, prodá nebo nabízí k prodeji registrační list nebo potvrzení o výjimce ze
zákazu obchodních činností, ke kterému fyzicky neexistuje příslušný exemplář,
f) prodává nebo nabízí k prodeji exemplář v rozporu s § 23b odst. 1 až 3 nebo jako
provozovatel místa nebo prostředku komunikace na dálku, jejichž prostřednictvím se nabízejí
k prodeji nebo prodávají exempláře, nezajistí zveřejnění povinné informace podle § 23b
odst. 4,
g) jako provozovatel prostředku komunikace na dálku neodstraní inzerát podle § 23b odst. 4,
nebo
h) v případech stanovených § 24 odst. 2 a 7 nevede záznamy o obchodu nebo záznamy
o chovu exempláře.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) jako vlastník nebo dlouhodobý držitel dovezeného exempláře, jiného jedince, výrobku
z kytovců, výrobku z tuleně nebo regulované kožešiny v rozporu s § 24 odst. 4 nepředá při
převodu vlastnického práva k exempláři, výpůjčce či nájmu exempláře novému vlastníkovi či
držiteli originál příslušného dokladu CITES nebo obdobného dokladu o dovozu vyžadovaný
nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) nebo tímto zákonem,
b) jako osoba, které byl exemplář, jiný jedinec, výrobek z kytovce, výrobek z tuleně nebo
regulovaná kožešina zadržen nebo zabaven a ponechán v péči, s tímto exemplářem, jiným
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jedincem, výrobkem z kytovce, výrobkem z tuleně, regulovanou kožešinou neoprávněně
nakládá,
c) nakládá s exemplářem druhu přímo ohroženého vyhynutím v rozporu s dovozním
povolením nebo jiným oprávněním uděleným podle tohoto zákona nebo podle nařízení
v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),
d) použije povolení, potvrzení nebo osvědčení podle nařízení v oblasti obchodování
s ohroženými druhy9) nebo registrační list u jiného exempláře, jiného jedince, výrobku
z tuleně nebo regulované kožešiny, než byl ten, pro který byl tento doklad vydán,
e) jako žadatel poskytne nesprávné prohlášení anebo nesprávné nebo neúplné informace za
účelem získání povolení, potvrzení nebo dokladu o registraci podle tohoto zákona nebo podle
nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),
f) doveze regulovanou kožešinu nebo provádí její tranzit v rozporu s přímo použitelným
předpisem Evropských společenství7),
g) vyveze jiného jedince bez povolení v rozporu s § 18 odst. 1,
h) doveze výrobek z tuleně v rozporu s § 19 nebo s přímo použitelným předpisem Evropské
unie o obchodování s produkty z tuleňů63),
i) vyveze uměle vypěstovaný exemplář rostlinného druhu v rozporu s nařízením v oblasti
obchodování s ohroženými druhy44) nebo § 17,
j) jako vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře jej ve lhůtě nepřihlásí k registraci podle
§ 23, nenahlásí změny týkající se exempláře nebo změny na exempláři podle § 23a, nezajistí,
aby exemplář byl vždy doprovázen svým registračním listem, popřípadě dalšími doklady
stanovenými v § 23 odst. 2, nebo neoznačí exemplář podle § 23c, nebo
k) neumožní inspekci vykonávající kontrolu zjištění údajů nebo provedení úkonů podle § 30
odst. 3.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) doveze, vyveze nebo zpětně vyveze exemplář do České republiky nebo z České republiky
nebo zprostředkuje dovoz exempláře nebo s exemplářem jinak nakládá v rozporu s tímto
zákonem nebo nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),
b) zasílá exempláře do České republiky nebo odesílá z České republiky a provádí jejich
tranzit přes území České republiky v rozporu s tímto zákonem nebo nařízeními v oblasti
obchodování s ohroženými druhy9),
c) zpracovává, balí nebo přebaluje kaviár bez licence nebo označí nádobu s kaviárem
v rozporu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy22d) nebo obchoduje
s kaviárem v rozporu s tímto zákonem nebo nařízením v oblasti obchodování s ohroženými
druhy,
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d) padělá registrační list nebo neoprávněně pozmění jeho obsah nebo použije padělaný nebo
pozměněný registrační list jako pravý při prodeji nebo získávání povolení, potvrzení nebo
registračního listu,
e) nakupuje, vybízí k prodeji, nabývá pro obchodní účely, veřejně vystavuje pro obchodní
účely, zprostředkuje prodej, využívá pro obchodní zisk a prodej, prodává, drží za účelem
prodeje, nabízí k prodeji anebo přepravuje za účelem prodeje exemplář v rozporu s nařízeními
v oblasti obchodování s ohroženými druhy nebo tímto zákonem,
f) poruší zákaz lovu kytovců stanovený v § 20 odst. 1, nebo
g) v případech stanovených v § 24 neprokáže zákonný původ exempláře nebo zákonný původ
jiného jedince, na kterého se vztahuje tento zákon, nebo původ regulované kožešiny nebo
výrobku z tuleně.
(4) Za správní delikty právnické osoby se uloží pokuta do výše
a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1,
b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2,
c) 1 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3.
§ 34e
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne
a) ke způsobu a okolnostem spáchání správního deliktu, k významu a rozsahu jeho následků,
k době trvání protiprávního jednání nebo protiprávního stavu vyvolaného správním deliktem,
b) k tomu, zda a jak se pachatel přičinil o odstranění nebo zmírnění škodlivých následků
správního deliktu,
c) k tomu, jak pachatel napomáhá příslušným orgánům při objasňování správního deliktu,
který spáchal,
d) k tomu, zda pachatel splnil řádně a včas povinnost uloženou mu k odstranění zjištěných
nedostatků nebo k provedení opatření k nápravě.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle § 34c a 34d projednává v prvním stupni inspekce.
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(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby51) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(6) Pokuta podle § 34c a 34d je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí, jímž byla uložena. Je příjmem Státního fondu životního prostředí45). Pokutu
vybírá orgán, který ji uložil.
§ 34d
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) jako žadatel úmyslně poskytne nesprávné prohlášení anebo nesprávné nebo neúplné
informace za účelem získání povolení, potvrzení nebo dokladu o registraci podle tohoto
zákona nebo podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),
b) vyveze nebo se pokusí o vývoz jiného jedince bez povolení v rozporu s § 18 odst. 1,
nebo
c) vyveze uměle vypěstovaný exemplář rostlinného druhu v rozporu s nařízením
v oblasti obchodování s ohroženými druhy44) nebo § 17 anebo se o takový vývoz pokusí.
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) doveze, vyveze nebo zpětně vyveze exemplář, pokusí se o vývoz, zpětně vyveze nebo se
pokusí o zpětný vývoz exempláře do České republiky nebo z České republiky nebo
zprostředkuje dovoz exempláře nebo s exemplářem jinak nakládá v rozporu s tímto
zákonem nebo nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),
b) nakupuje, vybízí k prodeji, prodává, drží za účelem prodeje, nabízí k prodeji nebo
přepravuje za účelem prodeje exemplář v rozporu s tímto zákonem nebo nařízeními
v oblasti obchodování s ohroženými druhy9), nebo
c) padělá registrační list nebo pozmění jeho obsah, aby ho bylo použito jako pravého,
nebo použije registrační list jako pravý za účelem prodeje nebo získání povolení,
potvrzení nebo registračního listu.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) 1 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.
34e
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
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(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
v případech stanovených v § 24 odst. 2 nevede záznamy o obchodu.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) jako žadatel poskytne nesprávné prohlášení anebo nesprávné nebo neúplné informace
za účelem získání povolení, potvrzení nebo dokladu o registraci podle tohoto zákona
nebo podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),
b) vyveze jiného jedince bez povolení v rozporu s § 18 odst. 1, nebo
c) vyveze uměle vypěstovaný exemplář rostlinného druhu v rozporu s nařízením
v oblasti obchodování s ohroženými druhy44) nebo § 17.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) doveze, vyveze nebo zpětně vyveze exemplář do České republiky nebo z České
republiky nebo zprostředkuje dovoz exempláře nebo s exemplářem jinak nakládá
v rozporu s tímto zákonem nebo nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),
b) zpracovává, balí nebo přebaluje kaviár bez licence nebo označí nádobu s kaviárem
v rozporu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy22d) nebo obchoduje
s kaviárem v rozporu s tímto zákonem nebo nařízením v oblasti obchodování
s ohroženými druhy,
c) padělá registrační list nebo neoprávněně pozmění jeho obsah nebo použije padělaný
nebo pozměněný registrační list jako pravý při prodeji nebo získávání povolení,
potvrzení nebo registračního listu, nebo
d) nakupuje, vybízí k prodeji, nabývá pro obchodní účely, veřejně vystavuje pro
obchodní účely, zprostředkuje prodej, využívá pro obchodní zisk a prodej, prodává, drží
za účelem prodeje, nabízí k prodeji anebo přepravuje za účelem prodeje exemplář
v rozporu s nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy nebo tímto zákonem.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
c) 1 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3.
§ 34f
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle § 34c až 34e projednává inspekce.
(2) Pokuta je příjmem Státního fondu životního prostředí 45). Pokutu vybírá
orgán, který ji uložil.
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§ 35
(1) Ministerstvo vede evidenci žadatelů o dovoz, vývoz nebo zpětný vývoz exemplářů
a o jiné doklady, které ministerstvo vydává podle tohoto zákona, a jiné evidence a registrace
podle tohoto zákona. Ministerstvo vede a spravuje centrální registr povolení, potvrzení
a registračních listů vydaných ministerstvem nebo krajskými úřady pro dovoz, vývoz, zpětný
vývoz nebo jiné nakládání s exempláři a registr přijatých dokladů cizích států a vydaných
potvrzení pro účely prokázání povoleného dovozu. Ministerstvo vede a spravuje také registr
o exemplářích zadržených a zabavených inspekcí podle § 34 odst. 5. Evidence obsahují
všechny údaje nezbytné pro zpracování zpráv podle odstavce 2 a údaje prokazující totožnost
vývozce a dovozce. Údaje z evidence žadatelů o dovoz, vývoz nebo zpětný vývoz exemplářů
včetně spisového materiálu a údaje z jiné evidence a registrace podle tohoto zákona se
uchovávají po dobu 5 let od podání žádosti, ostatní údaje v registru se uchovávají po dobu 10
let.
(2) Ministerstvo zpracovává zprávy podle požadavků Úmluvy1) s přehledem
evidovaného vývozu, zpětného vývozu a dovozu exemplářů na základě výpisu z evidencí
podle odstavce 1. Osobní údaje o vývozcích a dovozcích výroční zpráva neobsahuje. Výroční
zpráva se vydává v češtině a angličtině a dnem vydání bude zpřístupněna veřejnosti.
(3) Ministerstvo dále zpracovává zprávy podle práva Evropských společenství
o ochraně ohrožených druhů.53)
(4) Orgány, které vydávají výjimky ze zákazu obchodních činností podle § 15a a
provádějí registraci exemplářů podle § 23, ukládají podle zvláštních právních
předpisů52) kopie vydaných dokladů v listinné podobě nebo údaje z nich v elektronické
podobě po dobu nejméně 5 let po úhynu, trvalém vývozu z České republiky nebo zániku
exempláře. Údaje o vydaných potvrzeních o výjimce ze zákazu obchodních činností a
registračních listech zasílají vydávající orgány elektronicky do centrálního registru vedeného
ministerstvem podle odstavce 1.
(5) Údaje z uchovávaných dokumentů a evidencí podle odstavců 1 až 4, včetně údajů o
vývozcích a dovozcích a údajů o registrovaných exemplářích a jejich vlastnících, popřípadě
dlouhodobých držitelích, poskytují příslušné orgány v nezbytném rozsahu na vyžádání
orgánům podle § 25, vědeckému orgánu, orgánům ochrany zvířat a Policii České republiky.
Ministerstvo může, v souladu se zvláštním právním předpisem,54) údaje podle odstavce 1 v
nezbytném rozsahu poskytnout též Sekretariátu Úmluvy1) a příslušným úřadům cizích států
podle Úmluvy1) a Komisi.
(6) Ministerstvo, krajské úřady, vědecký orgán, Generální ředitelství cel, inspekce,
celní úřady, orgány veterinární správy, orgány ochrany zvířat a rostlinolékařské péče a Policie
České republiky jsou povinny si navzájem poskytovat na požádání v nezbytném rozsahu
údaje, včetně osobních údajů, které mají k dispozici, vztahující se k výkonu kontrolní činnosti
podle § 30.
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(7) Inspekce vede evidenci osob, které byly pravomocným rozhodnutím uznány
vinnými z přestupků nebo odpovědnými ze správních deliktů podle tohoto zákona,
a uchovává podle zvláštních právních předpisů52) spisový materiál týkající se řízení
o přestupcích nebo správních deliktech nebo podle tohoto zákona po dobu nejméně 5 let.
Evidence obsahuje údaje prokazující totožnost osob pravomocně uznaných vinnými
z přestupků nebo odpovědnými ze správních deliktů.
_________________
1)

Vyhlášená pod č. 572/1992 Sb.
Nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, další předpisy Evropských
společenství vydané na jeho základě, zejména nařízení Komise (ES) č. 865/2006.
Nařízení Rady (EHS) č. 348/81 ze dne 20. ledna 1981 o společných předpisech pro dovoz
výrobků z velryb a ostatních kytovců.
Nařízení Rady (EHS) č. 3254/91 ze dne 4. listopadu 1991 o zákazu používání nášlapných
pastí ve Společenství a zakazující do Společenství přivážet kožešiny a zboží vyrobené
z některých druhů volně žijících živočichů pocházejících ze zemí, kde jsou k jejich odchytu
používány nášlapné pasti nebo jiné lapací metody, které nesplňují mezinárodní humánní
normy pastí, další předpisy Evropských společenství vydané na jeho základě, zejména
nařízení Komise (ES) č. 35/97, nařízení Komise (ES) č. 2087/2001, rozhodnutí Rady
č. 97/602/ES.
Směrnice Rady č. 83/129/EHS ze dne 28. března 1983 o dovážení kůží z určitých tuleních
mláďat a výrobků z nich do členských států.
7)
Nařízení Rady (EHS) č. 3254/91.
9)
Nařízení Rady (ES) č. 338/97. Nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006
o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy.
11)
Kapitola VII a VIIIa nařízení Komise (ES) č. 865/2006.
21)
Čl. 7 odst. 1 písm. b) body ii) a iii) nařízení Rady (ES) č. 338/97.
22)
Čl. 7 odst. 1 písm. b) bod ii) a odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 338/97.
22a)
Čl. 18 nařízení Komise (ES) č. 865/2006.
22d)
Čl. 64 odst. 2 a čl. 66 odst. 6 nařízení Komise (ES) č. 865/2006.
27)
Čl. 4 odst. 3 a 4 nařízení Rady (ES) č. 338/97.
33)
Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně
lesa, ve znění pozdějších předpisů.
34)
Nařízení Rady (ES) č. 338/97 a další předpisy Evropských společenství vydané na jeho
základě.
Nařízení Rady (ES) č. 3254/91 a další předpisy Evropských společenství vydané na jeho
základě.
Nařízení Rady (EHS) č. 348/81 a další předpisy Evropských společenství vydané na jeho
základě.
35)
Čl. 8 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 338/97.
44)
Čl. 7 nařízení Rady (ES) č. 338/97.
45)
Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění
pozdějších předpisů.
47)
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
48)
§ 181f a 181g zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon.
49)
§ 69 zákona č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2)
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51)

§ 7 odst. 1 písm. r) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
52)
Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.
53)
Čl. 15 odst. 4 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 338/97.
54)
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
63)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 ze dne 16. září 2009
o obchodování s produkty z tuleňů.
64)
Nařízení Komise (EU) č. 737/2010 ze dne 10. srpna 2010, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 o obchodování
s produkty z tuleňů.

Část sto čtyřicátá osmá
Zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§5
Přestupky a správní delikty
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku a právnická osoba nebo fyzická osoba, která je
podnikatelem, 5) se dopustí správního deliktu tím, že
a) neumožní k válečnému hrobu přístup,
b) nezabezpečí úpravu válečného hrobu, ač je k tomu podle tohoto zákona povinna, nebo
c) provede jinou změnu válečného hrobu než jeho úpravu, anebo přemístí nebo zruší válečný
hrob bez souhlasu ministerstva.
(2) Za přestupek nebo správní delikt
a) podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu až do výše 20 000 Kč,
b) podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč,
c) podle odstavce 1 písm. c) lze uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.
(3) Přestupky a správní delikty podle odstavce 1 projednává pověřený obecní úřad;
dopustí-li se správního deliktu podle odstavce 1 obec, je příslušným k jeho projednání krajský
úřad.
(4) Správní řízení o správním deliktu nelze zahájit, uplynul-li 1 rok ode dne, kdy se
orgán oprávněný k uložení pokuty dozvěděl o tom, že právnická osoba, nebo fyzická osoba,
která je podnikatelem, 5) porušila povinnost uloženou jí tímto zákonem, nebo uplynuly-li 2
roky ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Pokutu lze uložit nejpozději do 3 let ode dne,
kdy k porušení povinnosti došlo.
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(5) Na přestupky a jejich projednávání se jinak vztahuje zvláštní právní předpis.6)
§5
Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že
a) neumožní k válečnému hrobu přístup,
b) nezabezpečí úpravu válečného hrobu, nebo
c) provede jinou změnu válečného hrobu než jeho úpravu, anebo přemístí nebo zruší
válečný hrob bez souhlasu ministerstva.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a),
b) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b),
c) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c).
(3) Přestupky podle odstavce 1 projednává pověřený obecní úřad; dopustí-li se
přestupku podle odstavce 1 obec, je příslušným k jeho projednání krajský úřad.
§6
Pokuty uložené podle § 5 vybírá a vymáhá správní orgán, který ve věci rozhodoval v
prvním stupni; výnos z těchto pokut je jeho příjmem.
______________________________
5)
6)

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Část sto čtyřicátá devátá
Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 378/2005 Sb., zákona č. 56/2006
Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb.,
zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 227/2013
Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 137/2014 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 38
Správní delikty
Přestupky
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(1) Územní samosprávný celek se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) použije peněžní prostředky získané vydáním dluhopisu nebo obdobného cenného papíru
představujícího právo na splacení dlužné částky podle práva cizího státu v rozporu s § 27
odst. 3 písm. b), jde-li o dluhopis, nebo v rozporu s § 27 odst. 3 písm. b) a § 27 odst. 7, jde-li
o obdobný cenný papír,
b) vydá dluhopis nebo obdobný cenný papír představující právo na splacení dlužné částky
podle práva cizího státu v rozporu s
1. § 27 odst. 3 písm. c), jde-li o dluhopis, nebo v rozporu s § 27 odst. 3 písm. c) a § 27 odst. 7,
jde-li o obdobný cenný papír, se lhůtou splatnosti delší než 15 let, nebo
2. § 27 odst. 2, jde-li o dluhopis, nebo v rozporu s § 27 odst. 2 a 7, jde-li o obdobný cenný
papír, bez souhlasu ministerstva, nebo
c) v rozporu s § 27 odst. 5 nevede peněžní prostředky získané z upsání dluhopisu nebo v
rozporu s § 27 odst. 5 a 7 obdobného cenného papíru představujícího právo na splacení dlužné
částky podle práva cizího státu na samostatném bankovním účtu, nebo o nich neúčtuje
odděleně tak, aby byl schopen doložit účel jejich použití.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
20 000 000 Kč.
§ 39
Společná ustanovení ke správním deliktům
Příslušnost
(1) Územní samosprávný celek za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že
vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil.
(2) Při určení výměry pokuty územnímu samosprávnému celku se přihlédne
k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům
a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost územního samosprávného celku za správní delikt zaniká, jestliže
ministerstvo o něm nezahájilo řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvědělo, nejpozději
však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává
ministerstvo.
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Část sto padesátá
Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně
zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb. a zákona
č. 236/2012 Sb. s vyznačením navrhovaných změn:
§8
Přestupky
(1) Fyzická osoba se jako příjemce dopustí přestupku tím, že nepředloží
koordinačnímu orgánu dokument nebo jinou informaci týkající se veřejné podpory podle § 5
odst. 2 nebo 3.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 300 000 Kč.
Správní delikty
Přestupky
§ 8a
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba Fyzická, právnická nebo
podnikající fyzická osoba se jako příjemce dopustí správního deliktu přestupku tím, že
nepředloží koordinačnímu orgánu dokument nebo jinou informaci týkající se veřejné podpory
podle § 5 odst. 2 nebo 3.
(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel nebo
poskytovatel podpory malého rozsahu dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) neuvede název přímo použitelného předpisu Evropské unie v právním úkonu poskytnutí
podpory malého rozsahu podle § 3a odst. 4,
b) nezaznamená do centrálního registru údaje podle § 3a odst. 4,
c) nepředloží koordinačnímu orgánu dokument nebo jinou informaci týkající se veřejné
podpory podle § 5 odst. 1, 3 nebo 4,
d) neučiní veškerá nezbytná opatření podle § 7 odst. 2,
e) ve stanovené lhůtě nesplní povinnost uloženou opatřením k nápravě podle § 8c.
(3) Za správní delikt přestupek se uloží pokuta
a) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. a) nebo b),
b) do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. e),
c) do 300 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. c),
d) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. d).
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§ 8b
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm koordinační
orgán nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává koordinační
orgán.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby6) nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
§ 8b
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Promlčecí doba podle tohoto zákona činí 3 roky.
(2) Přestupky podle tohoto zákona projednává koordinační orgán.
(3) Alespoň jedna oprávněná úřední osoba podílející se na řízení o přestupku
vedeném koordinačním orgánem v každém stupni musí mít vysokoškolské vzdělání
nejméně v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České
republice. Ustanovení zákona upravujícího řízení o přestupcích, která se týkají
požadavků na vzdělání oprávněných úředních osob, se na řízení o přestupcích, k jejichž
projednání je příslušný koordinační orgán podle tohoto zákona, nepoužijí.
(4) Na postup koordinačního orgánu podle tohoto zákona se ustanovení § 24 až
27, 32, § 35 písm. a) a d), § 39 písm. b), § 42, 43, § 44 písm. d) § 45, 48, § 68 písm. b),
§ 70, § 80 odst. 2 a 3, § 82 odst. 1 věty první, § 87, 89, § 93 odst. 1 písm. d), f), g) a h), § 93
odst. 3, § 95 odst. 2, § 96 odst. 1 písm. b), § 96 odst. 3 a § 98 odst. 2 zákona
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich nepoužijí.
____________________
6)

§ 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.
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Část sto padesátá první
Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění zákona č. 303/2008 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 18/2012
Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 261/2014 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
Správní delikty
Přestupky
§5
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
poruší povinnost provést platbu bezhotovostně, ačkoli jí tuto povinnost ukládá tento zákon.
(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
přijme hotovostní platbu, která byla provedena v rozporu s tímto zákonem.
(3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit fyzické osobě pokutu do 500 000 Kč
a právnické a podnikající fyzické osobě pokutu do 5 000 000 Kč.
§6
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
poruší povinnost provést platbu bezhotovostně, ačkoli jí tuto povinnost ukládá tento zákon.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
přijme hotovostní platbu, která byla provedena v rozporu s tímto zákonem.
(3) Za správní delikt podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.
§ 6a
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let
ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby5) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
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(5) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona zjišťují při své činnosti
finanční úřady a celní úřady.
(6) (2) Pokuty ukládá, vybírá a vymáhá správní orgán, který při své činnosti zjistil
porušení povinnosti podle tohoto zákona.
(7) (3) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
____________________
5)

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Část sto padesátá druhá
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb.,
zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006
Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona
č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb.,
zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 7/2009
Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb.,
zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011
Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona
č. 172/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 134/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb.
zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 336/2014 Sb., zákona č. 375/2015
Sb., zákona č. 148/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na
přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje poskytování služeb v oblasti
kapitálového trhu, ochranu kapitálového trhu a investorů a veřejnou nabídku investičních
cenných papírů.
(2) Tento zákon zapracovává též příslušné předpisy Evropské unie, upravující
závěrečné vyrovnání24), a upravuje právní režim závěrečného vyrovnání.
(3) Tento zákon dále upravuje působnost České národní banky a Ministerstva financí
(dále jen "ministerstvo") a správní delikty přestupky v návaznosti na
a) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující ratingové agentury49),
b) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující prodej na krátko a některé aspekty
swapů úvěrového selhání42),
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c) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující OTC deriváty, ústřední protistrany a
registry obchodních údajů43),
d) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující obezřetnostní požadavky na úvěrové
instituce a investiční podniky50),
e) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující zlepšení vypořádání obchodů s cennými
papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů51),
f) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující zneužívání trhu52).
§ 36c
Schvalování prospektu
(1) Česká národní banka schvaluje na žádost osoby, která prospekt vyhotovila (§ 36
odst. 6), prospekt cenného papíru vydaného emitentem se sídlem v České republice s
výjimkou uvedenou v odstavci 4.
(2) Česká národní banka schvaluje na žádost osoby, která prospekt vyhotovila (§ 36
odst. 6), prospekt cenného papíru vydaného emitentem se sídlem ve státě, který není
členským státem Evropské unie, s výjimkou uvedenou v odstavci 4, pokud je Česká republika
prvním členským státem Evropské unie, kde mají být cenné papíry takového emitenta veřejně
nabízeny nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu.
(3) Česká národní banka schvaluje prospekt dluhového cenného papíru vydaného
emitentem se sídlem v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který není členským
státem Evropské unie, pokud o schválení požádala Českou národní banku osoba, která
prospekt vyhotovila, tento cenný papír byl nebo má být v České republice přijat k
obchodování na regulovaném trhu nebo veřejně nabízen a tento dluhový cenný papír

a) má jmenovitou hodnotu nebo cenu za 1 kus rovnající se alespoň částce odpovídající 1 000
EUR, nebo
b) opravňuje k získání převoditelných cenných papírů nebo k získání částky v hotovosti v
důsledku převodu nebo výkonu práv s ním spojených, za předpokladu, že emitent dluhového
cenného papíru není zároveň emitentem podkladových cenných papírů nebo osobou, která je
součástí stejné skupiny jako emitent podkladových cenných papírů.
(4) Osoba, která vyhotovila prospekt cenného papíru vydaného emitentem se sídlem v
České republice nebo emitentem uvedeným v odstavci 2, může požádat o schválení prospektu
orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie, kde mají být tyto cenné papíry přijaty k
obchodování na regulovaném trhu nebo veřejně nabízeny, jestliže se jedná o dluhový cenný
papír podle odstavce 3 písm. a) nebo b).
(5) Česká národní banka rozhodne v prvním stupni o žádosti podle odstavců 1, 2 nebo
3 do 10 pracovních dnů ode dne doručení této žádosti, pokud jsou součástí žádosti doklady o
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tom, že emitent cenného papíru uvedeného v prospektu má už cenné papíry přijaté k
obchodování na evropském regulovaném trhu nebo už veřejně cenné papíry nabízel. Tato
lhůta se prodlužuje na 20 pracovních dnů, pokud emitent cenného papíru uvedeného v
prospektu nemá žádné cenné papíry přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu a
dosud veřejně cenné papíry nenabízel.
(6) Žádosti podle odstavců 1 až 3 lze podat v listinné nebo v elektronické podobě.
Přílohu žádosti o schválení prospektu tvoří doklady podle odstavce 5.
(7) Česká národní banka požádá o doplnění prospektu, jsou-li předložené dokumenty
neúplné nebo je nutné doplnění dalších údajů. Lhůta pro vydání rozhodnutí počíná běžet
znovu ode dne, kdy Česká národní banka obdrží požadované doplňující údaje.
(8) Česká národní banka schválí prospekt, který obsahuje veškeré náležitosti
vyplývající z tohoto zákona.
(9) Česká národní banka může schválit prospekt cenného papíru vydaného emitentem
se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, který je vyhotoven v souladu s
právními předpisy tohoto státu, pokud
a) jsou požadavky tohoto státu na obsah prospektu rovnocenné požadavkům, které stanoví
tento zákon, a
b) byl prospekt vyhotoven v souladu s mezinárodními standardy stanovenými mezinárodními
organizacemi příslušných orgánů dohledu.
(10) Česká národní banka může postoupit žádost o schválení prospektu orgánu
dohledu jiného členského státu Evropské unie, pokud s tím tento zahraniční orgán dohledu
vyslovil souhlas. Tuto skutečnost oznámí Česká národní banka osobě, která prospekt
vyhotovila, do 3 pracovních dnů ode dne postoupení žádosti. Lhůta podle odstavce 5 běží
znovu ode dne postoupení žádosti. O svém záměru žádost postoupit informuje Česká národní
banka předem Evropský orgán pro cenné papíry a trhy. Článek 28 odst. 4 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského
orgánu pro cenné papíry a trhy) se nepoužije.
(11) Česká národní banka může rozhodnout o tom, že souhlasí s návrhem orgánu
dohledu jiného členského státu Evropské unie na postoupení žádosti o schválení prospektu
České národní bance. Při schvalování prospektu postupuje Česká národní banka podle tohoto
zákona.
§ 146
Dohled nad zahraniční osobou poskytující hlavní investiční služby v České republice
(1) Dohled nad zahraniční osobou, která má sídlo v jiném členském státě Evropské
unie, má povolení orgánu dohledu tohoto státu k poskytování investičních služeb a poskytuje
investiční služby v České republice prostřednictvím pobočky nebo bez umístění pobočky,
vykonává orgán dohledu domovského státu.
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(2) V případě, že zahraniční osoba, která má sídlo v jiném členském státě Evropské
unie a povolení orgánu dohledu tohoto státu k poskytování investičních služeb a poskytuje
investiční služby v České republice bez umístění pobočky, nedodržuje povinnosti uložené
tímto zákonem na základě práva Evropské unie obchodníkovi s cennými papíry, Česká
národní banka na tuto skutečnost upozorní orgán dohledu domovského státu.
(3) V případě, že zahraniční osoba, která má sídlo v jiném členském státě Evropské
unie a povolení orgánu dohledu tohoto státu k poskytování investičních služeb a která
poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím pobočky, nedodržuje
povinnosti uložené tímto zákonem na základě práva Evropské unie obchodníkovi s cennými
papíry, jiné než které je povinna dodržovat podle § 24, Česká národní banka na tuto
skutečnost upozorní orgán dohledu domovského státu.
(4) V případě, že zahraniční osoba podle odstavce 2 nebo 3 i přes opatření přijatá
orgánem dohledu domovského státu poškozuje nebo ohrožuje svým jednáním zájmy investorů
nebo řádné fungování kapitálového trhu, Česká národní banka na tuto skutečnost upozorní
orgán dohledu domovského státu a poté uloží opatření k nápravě nebo jiné opatření.
(5) V případě, že zahraniční osoba, která poskytuje investiční služby v České republice
na základě povolení domovského státu prostřednictvím pobočky, nedodržuje povinnosti
obchodníka s cennými papíry, které musí dodržovat podle § 24, Česká národní banka ji na
tuto skutečnost upozorní a požádá o zjednání nápravy.
(6) Nezjedná-li osoba podle odstavce 5 nápravu, může jí Česká národní banka uložit
opatření k nápravě nebo jiné opatření. O uložených opatřeních k nápravě informuje Česká
národní banka orgán dohledu domovského státu.
(7) Jestliže opatření k nápravě přijatá podle odstavce 6 nevedla k nápravě, Česká
národní banka po informování orgánu dohledu domovského státu může uložit další opatření k
nápravě nebo jiné opatření, nebo sankci správní trest podle § 157.
§ 147
Dohled nad obchodníkem s cennými papíry poskytujícím hlavní investiční služby v jiném
členském státě Evropské unie
(1) Obchodníkovi s cennými papíry, který poskytuje investiční služby v hostitelském
státě, může Česká národní banka uložit sankci správní trest, opatření k nápravě nebo jiné
opatření za porušení povinností vyplývajících z práva Evropské unie v oblasti poskytování
investičních služeb, jejichž plnění podléhá dohledu České národní banky, na základě
oznámení orgánu dohledu hostitelského státu, nebo i bez tohoto oznámení. O sankci
správním trestu, opatření k nápravě nebo jiném opatření, které Česká národní banka uloží na
základě oznámení orgánu dohledu hostitelského státu, bez zbytečného odkladu informuje
tento orgán dohledu.
(2) Česká národní banka dohlíží nad činností obchodníka s cennými papíry, který
poskytuje investiční služby v hostitelském státě, na území hostitelského státu podle tohoto
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zákona. Pokud jde o poskytování služeb prostřednictvím pobočky, nepodléhá dohledu České
národní banky plnění povinností uvedených v § 24 odst. 5; nad plněním těchto povinností
dohlíží orgán dohledu hostitelského státu podle práva tohoto státu.
§ 149a
Dohled nad provozovatelem obchodního systému se sídlem v České republice provozujícím
obchodní systém v jiném členském státě Evropské unie
Provozovateli obchodního systému se sídlem v České republice, který provozuje
obchodní systém v jiném členském státě Evropské unie, může Česká národní banka uložit
sankci správní trest, opatření k nápravě nebo jiné opatření za porušení povinností
provozovatele obchodního systému vyplývajících z práva Evropské unie, na základě
oznámení orgánu dohledu tohoto jiného členského státu Evropské unie, nebo i bez tohoto
oznámení. O sankci správním trest, opatření k nápravě nebo jiném opatření, které Česká
národní banka uloží na základě oznámení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské
unie, bez zbytečného odkladu informuje tento orgán dohledu.
§ 152
(1) Dohled na konsolidovaném základě vykonává Česká národní banka, pokud tento
zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.
(2) Při výkonu dohledu na konsolidovaném základě Česká národní banka spolupracuje
se zahraničními orgány dohledu nad bankami, osobami s povolením k poskytování
investičních služeb nebo finančními institucemi a vyměňuje si s těmito orgány informace;
Česká národní banka dále poskytuje na vyžádání orgánům dohledu jiných členských států
Evropské unie informace potřebné pro výkon jejich dohledu a z vlastního podnětu poskytuje
těmto orgánům zásadní informace, které mají podstatný vliv na hodnocení finanční situace
zahraničního obchodníka s cennými papíry nebo finanční instituce v dotčeném členském
státě, a to zejména informace o
a) majetkoprávních vztazích mezi členy konsolidačního celku, struktuře správy a řízení včetně
organizační struktury konsolidačního celku, přičemž zahrnuty jsou všechny regulované i
neregulované subjekty, neregulované ovládané osoby, významné pobočky a ovládající osoby
a orgány dohledu nad regulovanými subjekty v tomto konsolidačním celku,
b) postupech shromažďování informací od obchodníků s cennými papíry v konsolidačním
celku a ověřování těchto informací,
c) vývoji v obchodníkovi s cennými papíry nebo jiné osobě v konsolidačním celku, který
může vážně ohrozit finanční situaci obchodníka s cennými papíry v konsolidačním celku,
d) závažných sankcích správních trestech a opatřeních k nápravě mimořádného významu
uložených obchodníkovi s cennými papíry podle tohoto zákona, zejména požadavku na
zvýšení kapitálu podle § 136 odst. 2 písm. a) a neudělení souhlasu s používáním speciálních
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přístupů k výpočtu kapitálového požadavku, nebo neudělení souhlasu se změnou používaných
speciálních přístupů,
e) finančních holdingových osobách a smíšených finančních holdingových osobách podle čl.
11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
(3) O informace potřebné k výkonu dohledu na konsolidovaném základě Česká
národní banka požádá orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie vykonávajícího
dohled nad osobou, která je členem konsolidačního celku. Rovněž požádá orgán vykonávající
dohled na konsolidovaném základě nad evropským ovládajícím obchodníkem s cennými
papíry o informace týkající se přístupů a metod používaných při plnění pravidel obezřetného
podnikání.
(4) Česká národní banka je oprávněna pro účely dohledu na konsolidovaném základě
a) vyžadovat informace a dokumenty od osoby zahrnuté do konsolidačního celku,
b) provést kontrolu u osoby zahrnuté do konsolidačního celku; pokud jde o zahraniční osobu
podléhající dohledu, o zahájení, účelu a výsledcích kontroly na místě informuje příslušný
zahraniční orgán dohledu,
c) požádat o provedení kontroly u osoby zahrnuté do konsolidačního celku příslušný
zahraniční orgán dohledu, s uvedením důvodu žádosti,
d) provést na žádost příslušného zahraničního orgánu dohledu kontrolu u osoby zahrnuté do
konsolidačního celku; o zahájení a výsledku kontroly informuje příslušný zahraniční orgán
dohledu.
(5) Česká národní banka může informovat Evropský orgán pro bankovnictví nebo
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, pokud orgán dohledu jiného členského státu
Evropské unie odmítne žádost České národní banky o spolupráci, zejména o poskytnutí
informací, nebo neposkytne zásadní požadovanou informaci v přiměřené lhůtě, nebo pokud
orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie neposkytne informaci z vlastního
podnětu.
§ 155c
(1) Česká národní banka informuje Evropský orgán pro bankovnictví o
a) postupech přijatých podle § 155b odst. 1, 2, 4 a 5,
b) případech, kdy použije § 135c odst. 1,
c) fungování procesu přezkumu a vyhodnocování podle § 135b,
d) metodice použité jako základ pro rozhodnutí podle § 135b odst. 3 až 5, § 135c odst. 2, 3 a 4
a § 136 odst. 2, 5 a 7 při procesu přezkumu a vyhodnocování podle § 135b,
e) názvech orgánů nebo osob, kterým smějí být sdělovány informace podle § 135a,
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f) finančních holdingových osobách a smíšených finančních holdingových osobách podle čl.
11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
g) výsledcích přezkumu a vyhodnocování podle § 135b, jestliže výsledky naznačují hrozící
systémové riziko podle čl. 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze
strany obchodníka s cennými papíry; tyto informace poskytne Česká národní banka bez
zbytečného odkladu,
h) údajích shromážděných za účelem srovnání trendů a postupů odměňování,
i) opatřeních přijatých podle § 12h písm. g),
j) povolení zastávat další funkci nevýkonného člena podle § 10 odst. 5,
k) údajích shromážděných podle § 12h písm. h),
l) údajích získaných od obchodníka s cennými papíry o rozhodnutí akcionářů nebo
společníků, která se týkají odměňování,
m) opatřeních k nápravě uložených podle § 136 odst. 2 písm. l), § 136 odst. 7 a pokutách
uložených za správní delikty podle § 165 odst. 2 a § 176, včetně údajů o odvolání proti
rozhodnutí, kterým byly tyto sankce správní tresty uloženy,
n) složení kombinované kapitálové rezervy a dni, od kterého obchodníci s cennými papíry
podléhají povinnosti kombinovanou kapitálovou rezervu v tomto složení udržovat,
o) uznání zkrácení přechodného období pro proticyklickou kapitálovou rezervu zavedeného
jiným členským státem Evropské unie.
(2) Na vyžádání Česká národní banka informuje Evropský orgán pro bankovnictví o
všech skutečnostech nezbytných k plnění jeho úkolů stanovených příslušnými předpisy
Evropské unie47).
(3) Česká národní banka informuje Evropskou komisi o
a) finančních holdingových osobách a smíšených finančních holdingových osobách podle čl.
11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
b) složení kombinované kapitálové rezervy a dni, od kterého obchodníci s cennými papíry
podléhají povinnosti kombinovanou kapitálovou rezervu v tomto složení udržovat,
c) uznání zkrácení přechodného období pro proticyklickou kapitálovou rezervu zavedeného
jiným členským státem Evropské unie.
(4) Česká národní banka informuje Evropskou radu pro systémová rizika o
a) složení kombinované kapitálové rezervy a dni, od kterého obchodníci s cennými papíry
podléhají povinnosti kombinovanou kapitálovou rezervu v tomto složení udržovat,

814

b) uznání zkrácení přechodného období pro proticyklickou kapitálovou rezervu zavedeného
jiným členským státem Evropské unie,
c) zrušeno,
d) sazbě proticyklické kapitálové rezervy podle § 9al odst. 3 a údajích uvedených v § 9al odst.
7.
(5) Česká národní banka informuje Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění)48) (dále jen „Evropský orgán pro
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění“) o postupech přijatých podle § 155b odst.
1, 2, 4 a 5.
(6) Česká národní banka poskytne Evropskému orgánu pro bankovnictví součinnost ve
všech případech, kdy Evropský orgán pro bankovnictví z vlastní iniciativy přispívá k řešení
sporů mezi příslušnými orgány.
(7) Česká národní banka využívá údajů z databáze správních sankcí Evropského
orgánu pro bankovnictví pro posouzení důvěryhodnosti členů orgánů obchodníka s cennými
papíry.
(8) Česká národní banka informuje příslušná kolegia orgánů dohledu o
a) složení kombinované kapitálové rezervy a dni, od kterého obchodníci s cennými papíry
podléhají povinnosti kombinovanou kapitálovou rezervu v tomto složení udržovat,
b) uznání zkrácení přechodného období pro proticyklickou kapitálovou rezervu zavedeného
jiným členským státem Evropské unie.
HLAVA III
SPRÁVNÍ DELIKTY
Přestupky
§ 157
Správní delikty Přestupky osob, které poskytují investiční služby
(1) Obchodník s cennými papíry nebo zahraniční osoba poskytující investiční služby v
České republice prostřednictvím pobočky se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nevede deník obchodníka s cennými papíry podle § 13,
b) poruší povinnost informovat Českou národní banku podle § 15t odst. 1,
c) neuveřejní údaje podle § 16b nebo § 16c,
d) neoznámí zahájení nebo ukončení systematické internalizace podle § 17a odst. 2,
e) při systematické internalizaci neuveřejní závazné kotace podle § 17b,
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f) při systematické internalizaci neprovede pokyn podle § 17c,
g) při systematické internalizaci omezí přístup ke kotacím v rozporu s § 17d,
h) jako dražebník cenných papírů organizuje veřejnou dražbu cenných papírů v rozporu s §
33, nebo
i) nezaplatí příspěvek do Garančního fondu podle § 129.
(2) Obchodník s cennými papíry, zahraniční osoba poskytující investiční služby v
České republice prostřednictvím pobočky nebo investiční zprostředkovatel se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že
a) neposkytuje investiční služby s odbornou péčí podle § 11a nebo § 32 odst. 1,
b) poruší při jednání se zákazníky povinnost podle § 15 odst. 1 nebo § 32 odst. 3,
c) neuchovává dokumenty nebo záznamy podle § 17 nebo § 32 odst. 6, nebo
d) poruší povinnost poskytnout spotřebiteli před uzavřením smlouvy o finančních službách
uzavírané na dálku informace podle zvláštního právního předpisu23).
(3) Obchodník s cennými papíry nebo zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který
není členským státem Evropské unie, a která poskytuje investiční služby v České republice
prostřednictvím pobočky, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že poruší povinnost
obezřetného poskytování investičních služeb podle § 12, 12c, 12d nebo 12e.
(4) Obchodník s cennými papíry, zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není
členským státem Evropské unie, a která poskytuje investiční služby v České republice
prostřednictvím pobočky, nebo investiční zprostředkovatel se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že provádí svou činnost pomocí osoby, která nesplňuje podmínky podle § 14.
(5) Investiční zprostředkovatel se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) provádí svou činnost pomocí osoby, která nesplňuje podmínky podle § 30 odst. 1 nebo 2,
b) nezajistí obezřetné poskytování investičních služeb podle § 32 odst. 4,
c) nevede evidenci přijatých nebo předaných pokynů podle § 32 odst. 5, nebo
d) poruší informační povinnost podle § 32 odst. 7.
(6) Zastoupený se dopustí správního deliktu přestupku tím, že poruší při vykonávání
svých činností vázanými zástupci povinnost podle § 32c odst. 6 nebo § 32d odst. 1.
(7) Obchodník s cennými papíry se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) udělí souhlas podle § 2b odst. 1, aniž posoudí splnění podmínek podle § 2b odst. 3,
b) nepředloží České národní bance nebo neuveřejní na svých internetových stránkách výroční
zprávu podle § 16 odst. 1,
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c) poruší informační povinnost podle § 16 odst. 2,
d) neposkytne Garančnímu fondu podklady podle § 130 odst. 11,
e) poruší povinnost vést evidenci údajů týkajících se pojištěných pohledávek z vkladů
zákazníků podle zákona upravujícího činnost bank, nebo
f) poruší povinnost předat údaje týkající se pojištěných pohledávek z vkladů bance,
spořitelnímu a úvěrnímu družstvu nebo zahraniční bance podle zákona upravujícího činnost
bank.
(8) Obchodník s cennými papíry, který není bankou, nebo obchodník s cennými
papíry, který je osobou uvedenou v § 9a odst. 4, se dopustí správního deliktu přestupku tím,
že na individuálním nebo konsolidovaném základě
a) použije nebo změní interní přístup pro výpočet kapitálového požadavku bez předchozího
souhlasu České národní banky nebo tento přístup používá v rozporu se závaznými
podmínkami stanovenými v tomto souhlasu podle čl. 143 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise,
b) použije úvěrové hodnocení pro výpočet kapitálových požadavků v rozporu s přímo
použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky,
c) nepřijme nebo neuplatňuje strategie nebo postupy podle § 9a,
d) se vystaví expozici přesahující limity stanovené v čl. 395 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 575/2013 a prováděcím právním předpisem vydaném podle § 199,
e) poruší informační povinnost podle § 16 odst. 3 a 4,
f) neuveřejní údaje podle části osmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 575/2013,
g) poruší povinnost podle § 155 odst. 3,
h) neposkytne právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě bez zbytečného odkladu
písemné vysvětlení jejího úvěrového hodnocení podle čl. 431 odst. 4 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
i) nedodrží pravidla pro stanovení kapitálu, určení jednotlivých kapitálových požadavků nebo
podmínky pro používání přístupů pro výpočet kapitálových požadavků podle částí druhé a
třetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
j) nesdělí České národní bance údaje nebo sdělí neúplné nebo nesprávné údaje podle čl. 99
odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí
Evropské komise,
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k) nesdělí České národní bance údaje, nebo sdělí neúplné nebo nesprávné údaje o
kapitálových požadavcích stanovených v čl. 101 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise,
l) se vystaví úvěrovému riziku sekuritizované pozice,
m) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní
požadavky nesdělí České národní bance údaje nebo sdělí nesprávné anebo neúplné údaje o
1. velkých expozicích,
2. pákovém poměru,
3. likviditě,
n) neudržuje opakovaně nebo po delší dobu likvidní prostředky podle čl. 412 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
o) nezpřístupní informace v rozsahu a způsobem stanoveným čl. 431 odst. 1 až 3 nebo čl. 451
odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízením nebo rozhodnutí
Evropské komise nebo tyto informace zpřístupní s neúplnými nebo nesprávnými údaji,
p) rozdělí část zisku po zdanění v rozporu s tímto zákonem,
q) poskytne plnění držitelům investičních nástrojů zahrnutých v kapitálu obchodníka s
cennými papíry v rozporu s článkem 28, 51 nebo 63 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 575/2013, nebo
r) umožní osobě, která nesplňuje požadavky tohoto zákona na člena statutárního orgánu,
správní rady nebo dozorčí rady obchodníka s cennými papíry, stát se nebo zůstat členem
tohoto orgánu.
(9) Obchodník s cennými papíry, který není bankou, se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) podnikatelsky vykonává činnost v rozporu s § 6b odst. 1,
b) poruší oznamovací povinnost podle § 21 odst. 1, § 21 odst. 6, § 22 odst. 1 nebo § 22 odst.
5, nebo
c) umístí svou pobočku v hostitelském státě navzdory rozhodnutí České národní banky podle
§ 21 odst. 5.
(10) Obchodník s cennými papíry, který není bankou, nebo zahraniční osoba, která
poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím pobočky, se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že neposkytne bez zbytečného odkladu žadateli o úvěr nebo zápůjčku
vysvětlení o jeho úvěrovém hodnocení podle čl. 431 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 575/2013.
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(11) Obchodník s cennými papíry, který je osobou uvedenou v § 9a odst. 4, se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že na individuálním nebo konsolidovaném základě
nezavede nebo neudržuje řídicí a kontrolní systém podle § 12 odst. 1 písm. a).
(12) Zahraniční osoba poskytující investiční služby v České republice prostřednictvím
pobočky se dopustí správního deliktu přestupku tím, že poruší informační povinnost podle §
16 odst. 2 písm. a), b), c) nebo d) nebo § 16 odst. 3 písm. a).
(13) Zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské
unie, a která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím pobočky, se
dopustí správního deliktu přestupku tím, že neoznámí bez zbytečného odkladu České
národní bance změnu ve skutečnostech, na jejichž základě jí bylo uděleno povolení v rozporu
s § 28 odst. 6.
(14) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 7 písm. a),
b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. g), h) nebo i),
odstavce 2 písm. d), odstavce 5, odstavce 6, odstavce 7 písm. d), e) nebo f), odstavce 9 písm.
b) nebo c) nebo odstavce 13,
c) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e)
nebo f), odstavce 2 písm. a), b) nebo c), odstavce 3, odstavce 4, odstavce 7 písm. b) nebo c),
odstavce 8, odstavce 9 písm. a), odstavce 10, odstavce 11 nebo odstavce 12,
d) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu
zjistit, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 8 písm. i) až t) a spáchala-li ho
právnická osoba; není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, uloží se pokuta do výše
10 % čistého ročního obratu dosaženého obchodníkem s cennými papíry za bezprostředně
předcházející účetní období, který zahrnuje položky uvedené v čl. 316 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 8 písm.
i) až t),
e) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o správní delikt přestupek podle
odstavce 8 písm. i) až t) a spáchala-li ho ovládaná osoba; není-li možné výši neoprávněného
prospěchu zjistit, uloží se pokuta do výše 10 % čistého ročního obratu podle konsolidované
účetní závěrky ovládající osoby za bezprostředně předcházející účetní období.
§ 158
Správní delikty Přestupky organizátora regulovaného trhu
(1) Organizátor regulovaného trhu se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) podnikatelsky vykonává činnost v rozporu s § 40 odst. 1,
b) poskytne službu v rozporu s pravidly obchodování, pravidly pro přijímání investičních
nástrojů k obchodování nebo pravidly přístupu,
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c) neposkytne službu s odbornou péčí podle § 41 odst. 1 a 2,
d) nesplní oznamovací povinnost podle § 49 odst. 1 nebo informační povinnost podle § 50
odst. 1 až 6,
e) poruší organizační požadavky podle § 48 nebo některý z nich,
f) nesplní informační povinnost podle § 50,
g) neumožní účastníkům regulovaného trhu zvolit jiný vypořádací systém podle § 51 odst. 1,
h) poruší omezení nebo zákaz České národní banky podle § 52, nebo
i) nesplní některou z povinností podle § 67 nebo 68.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
20 000 000 Kč.
§ 159
Správní delikty Přestupky provozovatele mnohostranného obchodního systému
(1) Provozovatel mnohostranného obchodního systému se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) nedodrží pravidla transparentnosti podle § 67 nebo § 68,
b) nezavede nebo poruší pravidla podle § 69 odst. 2, 3 nebo 4,
c) nezajistí vypořádání obchodů nebo neinformuje účastníky mnohostranného obchodního
systému podle § 70 odst. 1,
d) poruší omezení nebo zákaz České národní banky podle § 70 odst. 2,
e) poruší povinnost soustavně sledovat a vyhodnocovat obchody podle § 71 odst. 2,
f) poruší oznamovací povinnost podle § 71 odst. 3, nebo
g) poruší informační povinnost podle § 71 odst. 4.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
20 000 000 Kč.
§ 160
Správní delikty Přestupky provozovatele a účastníka vypořádacího systému s
neodvolatelností vypořádání
(1) Provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že
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a) v rozporu s § 87 odst. 1 uveřejní změnu pravidel systému bez souhlasu České národní
banky,
b) neoznámí změnu údajů podle § 90b odst. 4, nebo
c) nesplní informační povinnost podle § 90c odst. 1.
(2) Provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se sídlem v
České republice se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) provozuje vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání v rozporu s § 90 odst. 3,
b) nesplní informační povinnost podle § 90c odst. 3, nebo
c) nesplní oznamovací povinnost podle § 145 odst. 4.
(3) Účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že nesplní informační povinnost podle § 90c odst. 2 nebo §
90d.
(4) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. c), odstavce 2
nebo 3,
b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b).
§ 161
Správní delikty Přestupky osoby, která vede evidenci investičních nástrojů
(1) Osoba, která vede evidenci investičních nástrojů, se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) poruší povinnost uchovávat evidenci nebo dokumenty podle § 99a, nebo
b) neposkytne údaje podle § 115 odst. 1.
(2) Centrální depozitář nebo zahraniční centrální depozitář se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s čl. 26 odst. 1 až 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014
nezavede spolehlivé systémy řízení a správy nebo tyto systémy řízení a správy nezveřejní,
b) v rozporu s čl. 27 odst. 2 až 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014
členové vedoucího orgánu nesplňují požadavky na výkon jejich funkce nebo jsou odměňováni
v závislosti na obchodních výsledcích centrálního depozitáře,
c) v rozporu s čl. 27 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014
neposkytuje požadované informace,
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d) v rozporu s čl. 27 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nezíská
souhlas s převodem vlastnických práv,
e) v rozporu s čl. 28 odst. 1, 2 nebo 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
909/2014 nezřídí výbor uživatelů, nezavede požadovaná pravidla pro výkon jeho činnosti
nebo neinformuje Českou národní banku nebo výbor uživatelů o tom, že se neřídil
stanoviskem výboru uživatelů,
f) v rozporu s čl. 29 odst. 1 nebo 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014
neuchovává evidenci o poskytnutých službách nebo z této evidence neposkytuje na žádost
údaje,
g) v rozporu s čl. 30 odst. 1, 3 nebo 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
909/2014 neplní podmínky při pověření třetí strany výkonem svých služeb nebo činností,
nezpřístupní požadované informace nebo nezíská souhlas s takovým pověřením,
h) v rozporu s čl. 32 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nemá
zavedena pravidla pro vyřizování stížností,
i) v rozporu s čl. 33 odst. 1 nebo 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014
nestanoví požadované podmínky pro účast nebo pozastavení nebo ukončení účasti ve
vypořádacím systému,
j) v rozporu s čl. 34 odst. 1, 2, 4 nebo 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
909/2014 nezveřejní ceník služeb nebo neposkytne požadované informace,
k) v rozporu s čl. 34 odst. 6 až 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014
neúčtuje o nákladech a výnosech požadovaným způsobem,
l) v rozporu s čl. 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 se neřídí
požadovanými postupy komunikace,
m) v rozporu s čl. 37 odst. 1 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014
nezajišťuje celistvost emise,
n) v rozporu s čl. 38 odst. 1 až 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014
nevede evidenci a účty požadovaným způsobem,
o) v rozporu s čl. 38 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014
nezveřejní požadované informace,
p) v rozporu s čl. 38 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014
nakládá s cennými papíry vedenými na účtech nedovoleným způsobem,
q) v rozporu s čl. 39 odst. 2 nebo 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014
nezajistí stanovení požadovaných okamžiků nebo nezveřejní pravidla upravující platnost a
účinnost převodů ve vypořádacím systému,
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r) v rozporu s čl. 39 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014
nezajistí, že peněžní prostředky budou k dispozici v požadovaný okamžik,
s) v rozporu s čl. 40 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014
neposkytne požadované informace nebo je neposkytne v požadované kvalitě,
t) v rozporu s čl. 41 odst. 1 až 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014
nezavede požadovaná pravidla nebo postupy, tato pravidla nebo postupy nezveřejní nebo
neprovádí požadované pravidelné testování těchto pravidel nebo postupů,
u) v rozporu s čl. 43 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014
nezavede požadovaná pravidla, postupy nebo neuzavře požadované smlouvy,
v) v rozporu s čl. 44 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nezavede
spolehlivé systémy řízení a kontroly,
w) v rozporu s čl. 45 odst. 1 až 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014
nezavede vhodné nástroje nebo plány pro řízení operačního rizika nebo neprovádí pravidelné
testování,
x) v rozporu s čl. 45 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 neurčí,
nesleduje nebo neřídí daná rizika nebo o těchto rizicích nebo provozních incidentech
neposkytne požadované informace,
y) v rozporu s čl. 46 odst. 1 až 3 nebo 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
909/2014 nedodržuje zásady investiční politiky,
z) v rozporu s čl. 47 odst. 1 nebo 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014
nemá kapitál v požadované výši nebo nezavede požadované plány,
za) v rozporu s čl. 48 odst. 1 až 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014
neplní povinnosti vyplývající ze vzájemného propojení,
zb) v rozporu s čl. 49 odst. 2 nebo 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
909/2014 nevyřídí žádost emitenta neprodleně a nediskriminačním způsobem nebo odmítne
poskytnout služby emitentovi,
zc) v rozporu s čl. 52 odst. 2 nebo čl. 53 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 909/2014 odmítne zřídit vzájemné propojení, zřídit přístup ke svému vypořádacímu
systému nebo řádně zdůvodnit odmítnutí žádosti o propojení nebo zřízení přístupu, nebo
zd) v rozporu s čl. 59 odst. 3 nebo 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
909/2014 neplní zvláštní obezřetnostní požadavky.".
(3) Osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů, nebo osoba, která
vede evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že nevede samostatnou evidenci investičních nástrojů, nebo evidenci
navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů způsobem stanoveným prováděcím
právním předpisem na základě § 93 odst. 4.
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(4) Osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů, se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že nezašle České národní bance informace nebo podklady podle § 93
odst. 6.
(5) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1, 3 nebo 4 se uloží pokuta lze uložit
pokutu do 10 000 000 Kč.
(6) Za správní delikt přestupek podle odstavce 2 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 550 000 000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu centrálního depozitáře podle jeho poslední řádné
účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty
částku 550 000 000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním správního deliktu
přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše
pokuty částku 550 000 000 Kč.
§ 162
Správní delikty Přestupky emitenta některých investičních cenných papírů a dalších osob
plnících povinnosti emitenta
(1) Emitent nebo jiná právnická nebo podnikající fyzická osoba, která požádala o
přijetí investičních cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu
emitenta, nebo organizátor regulovaného trhu, který sám přijal investiční cenný papír k
obchodování bez souhlasu emitenta, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu
s § 127 odst. 2
a) neuveřejní povinně uveřejňovanou informaci,
b) nezašle České národní bance povinně uveřejňovanou informaci, nebo
c) neuchová podstatné údaje související s povinně uveřejňovanou informací.
(2) Emitent uvedený v § 118 odst. 1, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba,
která je emitentem uvedeným v § 121a, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nepředloží organizátorovi evropského regulovaného trhu, na němž je jím vydaný investiční
cenný papír přijat k obchodování, nebo České národní bance návrh uvedený v § 120 odst. 1,
nebo
b) poruší při plnění informační povinnosti zákaz podle § 121.
(3) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a), b) nebo c) se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) nezajistí rovné zacházení podle § 120 odst. 2 písm. a),
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b) nezajistí výplatu výnosu prostřednictvím jím určené osoby podle § 120 odst. 2 písm. b),
nebo
c) nezpřístupní, neuveřejní nebo nezašle formulář plné moci podle § 120 odst. 3 nebo 4.
(4) Emitent finančního nástroje se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v
rozporu s § 125 odst. 4
a) nezajistí vedení seznamu osob, které mají přístup k vnitřní informaci emitenta, nebo
b) seznam osob, které mají přístup k vnitřní informaci emitenta, nezašle České národní bance.
(5) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a), b) nebo c), který rozhodl o poskytování
informací týkajících se výkonu práv vlastníka jím vydaného cenného papíru elektronickým
prostředkem, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 120 odst. 5 písm. a) váže poskytování uvedených informací elektronickým
prostředkem na bydliště nebo sídlo vlastníka cenného papíru, zmocněnce oprávněného jej
zastupovat nebo osoby uvedené v § 122 odst. 2 písm. a) až h),
b) v rozporu s § 120 odst. 5 písm. b) nezabezpečí účinnou správu údajů nebo nezajistí
technické podmínky pro ochranu dat,
c) v rozporu s § 120 odst. 5 písm. c) neinformuje stanoveným způsobem o svém rozhodnutí
poskytovat informace elektronickým prostředkem, nebo
d) v rozporu s § 120 odst. 5 písm. d) neposkytne informaci týkající se výkonu práv vlastníka
cenného papíru elektronickým prostředkem každému vlastníkovi jím vydaných cenných
papírů nebo každé osobě uvedené v § 122 odst. 2 písm. a) až e).
(6) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) nezajistí možnost oznamování udělení a odvolání plné moci elektronickým prostředkem
podle § 120 odst. 4,
b) nezajistí, aby pozvánka na valnou hromadu nebo obdobné shromáždění vlastníků cenných
papírů představujících podíl na emitentovi nebo oznámení o konání takového shromáždění
vlastníků cenných papírů obsahovaly též náležitosti podle § 120a odst. 1,
c) v rozporu s § 120a odst. 2 neuveřejní nebo nezašle rozvrh výplaty výnosu či jiného
peněžitého plnění, údaje o finanční instituci nebo informaci o výsledku jednání v tomto bodě
jednání,
d) neuveřejní nebo nezašle informaci o dopadu rozhodnutí podle § 120a odst. 3 na práva
vlastníka cenného papíru nebo informaci o výsledku jednání v tomto bodě jednání v rozporu s
§ 120a odst. 3 nebo 4,
e) v rozporu s § 120b odst. 1 neuveřejní dokumenty uvedené v § 120b odst. 1 písm. a) až f),
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f) v rozporu s § 120b odst. 2 neuveřejní údaje uvedené v § 120b odst. 2 písm. a) a b), nebo
g) v rozporu s § 120b odst. 3 neuveřejní na svých internetových stránkách dokumenty
uvedené v § 120b odst. 1 nebo údaje uvedené v § 120b odst. 2.
(7) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. b) nebo c) se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že nezajistí, aby oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů nebo
obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících právo na splacení dlužné
částky obsahovalo náležitosti podle § 120c odst. 1.
(8) Emitent uvedený v § 127d odst. 1 se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) neuveřejní informaci způsobem stanoveným v § 127d odst. 3, nebo
b) v rozporu s § 127d odst. 3 neinformuje Českou národní banku o každé změně ve
skutečnostech, na jejichž základě mu byla výjimka povolena.
(9) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 3 písm. c), odstavce 5,
odstavce 6, odstavce 7 nebo odstavce 8 písm. b),
b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1, odstavce 2, odstavce 3
písm. a) nebo b), odstavce 4 nebo odstavce 8 písm. a) a nejde-li o případ podle odstavce 10
nebo 11.
(10) Za správní delikt přestupek emitenta, který je právnickou osobou, podle odstavce
1 písm. a), jde-li o nesplnění povinnosti uveřejnit výroční zprávu podle § 118, pololetní
zprávu podle § 119, číselné údaje a další informace podle § 119a nebo 119b nebo informaci
podle § 122b odst. 4, se uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 300 000 000 Kč,
b) výše 5 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní
závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300
000 000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu
přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše
pokuty částku 300 000 000 Kč.
(11) Za správní delikt přestupek emitenta, který je podnikající fyzickou osobou, podle
odstavce 1 písm. a), jde-li o nesplnění povinnosti uveřejnit výroční zprávu podle § 118,
pololetní zprávu podle § 119, číselné údaje a další informace podle § 119a nebo 119b nebo
informaci podle § 122b odst. 4, se uloží pokuta uložit pokutu do
a) 60 000 000 Kč, nebo
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b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu
přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše
pokuty částku 60 000 000 Kč.
§ 163
Správní delikty Přestupky osoby zahrnuté do konsolidačního celku
(1) Osoba zahrnutá do konsolidačního celku se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) poruší informační povinnost podle § 154 odst. 2,
b) poruší povinnost vytvořit odpovídající kontrolní mechanismy podle § 155 odst. 1,
c) poruší povinnost oznámit svého auditora nebo povinnost poskytnout audit informací podle
§ 155 odst. 2, nebo
d) neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě podle § 156.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
10 000 000 Kč.
Další správní delikty
Další přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
§ 164
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) neoprávněně vykonává nebo nabízí činnost podle tohoto zákona,
b) uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost v souvislosti se žádostí podle tohoto
zákona,
c) nemá předchozí souhlas České národní banky podle § 10b odst. 1 nebo § 47 odst. 1,
d) poruší oznamovací povinnost podle § 10e odst. 1 nebo § 47 odst. 2,
e) jako osoba uvedená v § 17 odst. 1 závěrečné části ustanovení poruší povinnost uchovávat
dokumenty a záznamy podle § 17 odst. 1,
f) veřejně nabízí investiční cenné papíry bez uveřejnění prospektu podle § 35,
g) uveřejní prospekt v rozporu s § 36h nebo uveřejní prospekt, který nesplňuje požadavky
podle § 36, § 36a, § 36b nebo § 36g, anebo neuveřejní dodatek prospektu podle § 36j odst. 1,
h) poruší povinnost stanovenou pro propagační nebo jiná sdělení podle § 36k,
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i) neoprávněně používá označení „regulovaný trh“, „burza cenných papírů“ nebo obdobné
označení v rozporu s § 53 nebo označení „centrální depozitář cenných papírů“ v rozporu s §
101 odst. 2,
j) nesplní povinnost nebo poruší zákaz podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího prodej na krátko a některé aspekty swapů úvěrového selhání42),
k) nesplní povinnost nebo poruší zákaz podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího OTC deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů43),
l) v rozporu s čl. 16 odst. 1, čl. 25 odst. 2 nebo čl. 54 odst. 1 až 7 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 poskytuje služby vymezené v oddílech A, B nebo C
přílohy tohoto nařízení,
m) získá povolení k činnosti požadované podle čl. 16 odst. 1 nebo 54 odst. 2 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 na základě nepravdivého prohlášení nebo
pomocí jakýchkoliv jiných protiprávních prostředků,
n) v rozporu s čl. 30 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014
nezpřístupní požadované informace,
o) v rozporu s čl. 53 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014
neposkytuje požadované informace,
p) v rozporu s čl. 59 odst. 3 nebo 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014
neplní zvláštní obezřetnostní požadavky,
q) jako úvěrová instituce, investiční podnik, pojišťovna, zajišťovna, instituce
zaměstnaneckého penzijního pojištění, správcovská společnost, investiční společnost, správce
alternativních investičních fondů nebo ústřední protistrana použije k regulatorním účelům v
rozporu s prvním pododstavcem čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1060/2009 rating vydaný jinou osobou než ratingovou agenturou se sídlem v členském státě
Evropské unie nebo registrovanou podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího ratingové agentury49),
r) jako emitent, předkladatel nabídky nebo osoba žádající o přijetí cenných papírů k
obchodování na regulovaném trhu nezajistí v rozporu s druhým pododstavcem čl. 4 odst. 1
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009, aby byla v prospektu uvedena
také jasná a výrazná informace o tom, zda ratingy vydala ratingová agentura se sídlem v
členském státě Evropské unie nebo registrovaná podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího ratingové agentury49),
s) jako úvěrová instituce, investiční podnik, pojišťovna, zajišťovna, instituce
zaměstnaneckého penzijního pojištění, správcovská společnost, investiční společnost, správce
alternativních investičních fondů nebo ústřední protistrana neprovádí v rozporu s čl. 5a odst. 1
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 vlastní hodnocení úvěrového
rizika,
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t) jako úvěrová instituce, investiční podnik, pojišťovna, zajišťovna, instituce
zaměstnaneckého penzijního pojištění, správcovská společnost, investiční společnost, správce
alternativních investičních fondů nebo ústřední protistrana spoléhá se v rozporu s čl. 5a odst.
1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 pro účely posouzení bonity
osoby nebo finančního nástroje výhradně nebo mechanicky na ratingy,
u) jako emitent, původce nebo sponzor strukturovaného finančního nástroje se sídlem nebo
místem podnikání v členském státě Evropské unie nezveřejní v rozporu s čl. 8b odst. 1
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 informace o úvěrové kvalitě a
výkonnosti podkladových aktiv strukturovaného finančního nástroje, struktuře sekuritizační
transakce, peněžních tocích a jakémkoli kolaterálu zajišťujícím sekuritizační expozici, nebo
jakékoliv informace, které jsou potřebné pro provedení komplexního a řádně podloženého
zátěžového testu peněžních toků a hodnot kolaterálu zajišťujícího podkladové expozice,
v) jako emitent nebo spřízněná třetí osoba zamýšlející požádat o rating strukturovaného
finančního nástroje nepověří v rozporu s čl. 8c odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 1060/2009 alespoň dvě ratingové agentury, aby nezávisle na sobě poskytly svůj
rating,
w) jako emitent nebo spřízněná třetí osoba zamýšlející požádat o rating strukturovaného
finančního nástroje nezajistí v rozporu s čl. 8c odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1060/2009, aby pověřené ratingové agentury splňovaly tam uvedené podmínky,
x) jako emitent nebo spřízněná třetí osoba zamýšlející pověřit vydáním ratingu téže emise či
ohodnocením téže osoby alespoň 2 ratingové agentury v rozporu s čl. 8d odst. 1 větou první
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 nezváží možnost pověřit vydáním
tohoto ratingu alespoň jednu ratingovou agenturu, jejíž podíl na trhu nepřesahuje 10 % a
kterou může vyhodnotit jako schopnou vydat rating dotyčné emise nebo ohodnotit dotyčnou
osobu nebo nezaznamená v rozporu s čl. 8d odst. 1 větou druhou nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 své rozhodnutí, nebo
y) poruší oznamovací povinnost podle § 122, 122a nebo 122b.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba podléhající dohledu České národní
banky se dopustí správního deliktu přestupku tím, že neprovede ve stanovené lhůtě opatření
k nápravě podle § 136.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), e), f), g),
h), i), j), k), q), r), s), t), u), v), w) nebo x).
b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce
2,
c) 140 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. l), m), n), o) nebo
p) a spáchala-li správní delikt podnikající fyzická osoba.
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(4) Za správní delikt přestupek právnické osoby podle odstavce 1 písm. l), m), n), o)
nebo p) se uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 550 000 000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu centrálního depozitáře podle jeho poslední řádné
účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty
částku 550 000 000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním správního deliktu
přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše
pokuty částku 550 000 000 Kč.
(5) Za správní delikt přestupek právnické osoby podle odstavce 1 písm. y) se uloží
pokuta lze uložit pokutu do
a) 300 000 000 Kč,
b) výše 5 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní
závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300
000 000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu
přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše
pokuty částku 300 000 000 Kč.
(6) Za správní delikt přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 písm. y)
se uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 60 000 000 Kč, nebo
b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu
přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše
pokuty částku 60 000 000 Kč.
(7) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) lze na místo pokuty nebo spolu
s pokutou uložit též zákaz činnosti až na 5 let. Do doby zákazu činnosti se započítává doba,
po kterou pachatel na základě opatření správního orgánu učiněného v souvislosti
s projednávaným správním deliktem nesměl již tuto činnost vykonávat.
(7) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze uložit zákaz činnosti až na 5 let.
§ 165
(1) Osoba podle § 29 odst. 1 písm. b), která přebírá pokyny od investičního
zprostředkovatele, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) neinformuje investičního zprostředkovatele podle § 31 písm. a) nebo c), nebo
b) neposkytne investičnímu zprostředkovateli součinnost podle § 31 písm. b).
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(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, jejíž registrace byla zrušena, nebo
právní nástupce osoby, jejíž registrace byla zrušena, který je právnickou nebo podnikající
fyzickou osobou, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že uchová dokument nebo
záznam v rozporu s § 32 odst. 6.
(3) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 nebo 2 se uloží pokuta lze uložit
pokutu do 10 000 000 Kč.
§ 165a
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení
nařízení Evropské unie o zneužívání trhu
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů
a) uvedených v čl. 14 nebo čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014,
b) uvedených v čl. 14 nebo čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014,
nebo
c) uvedených v čl. 18, 19 nebo čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 596/2014.
(2) Za správní delikt přestupek právnické osoby podle odstavce 1 písm. a) se uloží
pokuta lze uložit pokutu do
a) 450 000 000 Kč,
b) výše 15% celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední účetní závěrky
nebo konsolidované účetní závěrky, nebo
c) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu
přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.
(3) Za správní delikt přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 písm. a) se
uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 150 000 000 Kč, nebo
b) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu
přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.
(4) Za správní delikt přestupek právnické osoby podle odstavce 1 písm. b) se uloží
pokuta lze uložit pokutu do
a) 75 000 000 Kč,
b) výše 2% celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední účetní závěrky
nebo konsolidované účetní závěrky, nebo
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c) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu
přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.
(5) Za správní delikt přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 písm. b)
se uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 30 000 000 Kč, nebo
b) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu
přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.
(6) Za správní delikt přestupek právnické osoby podle odstavce 1 písm. c) se uloží
pokuta lze uložit pokutu do
a) 30 000 000 Kč,
b) výše 2% celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední účetní závěrky
nebo konsolidované účetní závěrky, nebo
c) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu
přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.
(7) Za správní delikt přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 písm. c) se
uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 15 000 000 Kč, nebo
b) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu
přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

Přestupky fyzických osob
§ 166
…
§ 192
Společná ustanovení
(1) Právnická osoba neodpovídá za správní delikt, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby zabránila porušení právní povinnosti.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán, popřípadě též k
a) délce trvání porušení právní povinnosti,
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b) finanční situaci právnické osoby,
c) významu neoprávněného prospěchu právnické osoby, pokud jej lze stanovit,
d) ztrátě třetích osob způsobené zjištěným porušením právní povinnosti,
e) součinnosti této právnické osoby v řízení o správním deliktu,
f) předchozím správním deliktům právnické osoby.
(3) Kritéria pro stanovení výše pokuty uvedená v odstavci 2 se použijí i při stanovení
výše pokuty uložené za spáchání přestupku fyzické osobě.
(4) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká a přestupek fyzické osoby
nelze projednat, jestliže Česká národní banka o něm nezahájila řízení do 1 roku ode dne, kdy
se o něm dozvěděla, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.
(5) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Česká národní
banka.
(6) Na odpovědnost za správní delikt, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(7) Příjem z pokut uložených obchodníkům s cennými papíry podle tohoto zákona je
příjmem Garančního fondu; na tyto příjmy se pro účely správy jejich placení hledí jako na
prostředky veřejného rozpočtu7). Příjem z ostatních pokut podle tohoto zákona je příjmem
státního rozpočtu.
§ 192
Společná ustanovení
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká národní banka.
(2) Příjem z pokut uložených obchodníkům s cennými papíry podle tohoto zákona je
příjmem Garančního fondu; na tyto příjmy se pro účely správy jejich placení hledí jako
na prostředky veřejného rozpočtu. Pokuty uložené obchodníkům s cennými papíry
vybírá a vymáhá celní úřad.
____________________
1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze dne 3. března 1997 o systémech pro
odškodnění investorů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti
zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry,
ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2009/44/ES a 2010/78/EU.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES ze dne 28. května 2001 o přijetí
cenných papírů ke kótování na burze cenných papírů a o informacích, které k nim mají být
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zveřejněny, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, 2003/71/ES,
2004/109/ES a 2005/1/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu,
který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování,
a o změně směrnice 2001/34/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady
2008/11/ES, 2010/73/EU, 2010/78/EU, 2013/50/EU a 2014/51/EU.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích
finančních nástrojů, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2006/31/ES
a 2007/44/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004
o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné
papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES,
ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2008/22/ES, 2010/73/EU, 2010/78/EU
a 2013/50/EU.
Směrnice Komise 2006/73/ES ze dne 10. srpna 2006, kterou se provádí směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky
investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.
Směrnice Komise 2007/14/ES ze dne 8. března 2007, kterou se stanoví prováděcí pravidla
k některým ustanovením směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost
týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na
regulovaném trhu, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/50/EU.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu
k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi
a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES
a 2006/49/ES.
2)
Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech,
úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů,
ve znění nařízení Komise (ES) č. 1787/2006, 211/2007 a č. 1289/2008 a ve znění nařízení
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 311/2012, 486/2012, 862/2012, 621/2013
a č. 759/2013.
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních
podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování
a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009
o ratingových agenturách, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011
a č. 462/2013 a ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU a 2014/51/EU.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji
na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání, ve znění nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC
derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, ve znění směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, ve znění nařízení Komise v přenesené
pravomoci (EU) č. 1002/2013 a ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 575/2013.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013
o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení
(EU) č. 648/2012.
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014
o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014
o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích
cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012.
6)
Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.
7)
§ 2 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
8)
Nařízení Komise (ES) č. 809/2004.
23)
§ 1843 občanského zákoníku.
42
) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012.
43)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012.
47)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. Směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2013/36/EU. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010
ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro
bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise
2009/78/ES.
48)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010
o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví
a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení
rozhodnutí Komise 2009/79/ES.
49)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009.
50)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
51)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.
52)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014.

Část sto padesátá třetí
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a změně některých souvisejících
zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 179/2005 Sb., zákona
č. 411/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 311/2008 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 256/2011 Sb., zákona č. 18/2012
Sb., zákona č. 199/2012 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1)
(dále jen „předpisy Evropské unie“) další podmínky a požadavky v oblasti vinohradnictví a
vinařství. Tento zákon dále upravuje výkon státní správy, včetně státního dozoru nad
dodržováním povinností stanovených předpisy Evropské unie1) a tímto zákonem, a ukládání
sankcí správních trestů za jejich porušování.
(2) Tento zákon se nevztahuje na vinné hrozny určené k přímé lidské spotřebě, 2)
hroznovou šťávu, 2) zahuštěnou hroznovou šťávu,2) vinný ocet,2) případně potraviny nového
typu3) nebo složky potravin nového typu,3) pokud tento zákon nestanoví jinak.
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§ 10
Nepovolená výsadba révy.
(1) Ústav z moci úřední nebo na žádost pěstitele rozhodne o tom, zda bylo právo
na výsadbu révy uskutečněno v rozporu s předpisy Evropské unie110) nebo v rozporu s § 8
nebo § 9. V případě zjištění nepovolené výsadby révy Ústav v rozhodnutí současně uloží
pěstiteli povinnost do 4 měsíců od právní moci rozhodnutí na jeho náklady vyklučit plochy
osazené révou bez povolení. Nebude-li vinice ve stanovené lhůtě vyklučena, nařídí Ústav
vyklučení na náklady pěstitele, a to do dvou let od marného uplynutí lhůty pro splnění
povinnosti stanovené pěstiteli podle věty druhé.
(2) V případě, že vinné hrozny byly sklizeny na vinici vysazené v rozporu s předpisy
Evropské unie110) nebo v rozporu s § 8 nebo § 9, nebo z těchto vinných hroznů byly vyrobeny
produkty, Inspekce rozhodne o způsobu zpracování těchto produktů.
(3) Odstavce 1 a 2 nevylučují uložení sankce správního trestu podle tohoto zákona.

§ 16
Společná ustanovení pro označování produktu
(1) Požadavky na označování produktu stanoví předpisy Evropské unie43), tento zákon
a prováděcí právní předpis. Uvádět v označování produktu nebo na jeho etiketě jiné údaje než
údaje stanovené předpisy Evropské unie43), tímto zákonem a prováděcím právním předpisem
je zakázáno. Tím nejsou dotčena práva vyplývající ze zvláštních právních předpisů44).
(2) U produktu je dále zakázáno uvádět údaje poukazující na zesílený účinek, jako
například sousloví „zdravotní víno“ nebo „posilující víno“ nebo „víno na krev“ anebo slova
„přírodní“ nebo „pravé“ nebo „čisté“ anebo „alternativní“, stejně jako slovní spojení, v nichž
se tato slova vyskytují.
(3) U jakostního vína stanovené oblasti se v označení uvede slovní vyjádření obsahu
zbytkového cukru, který zůstane obsažen v konečném produktu, v souladu s předpisy
Evropské unie45).
(4) U vína vyrobeného nebo plněného na území České republiky a uváděného
do oběhu v obalu určeném pro spotřebitele se povinný údaj o provenienci podle předpisu
Evropské unie o označování a obchodní úpravě některých vinařských produktů122) uvede
rovněž na etiketě v hlavním zorném poli124), a to písmem, jež odpovídá nejméně dvojnásobku
minimální výšky písma podle čl. 13 odst. 2 a Přílohy IV nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 1169/2011, v platném znění. Povinnost podle věty první se nevztahuje na
šumivá vína.
5) Na obalu určeném pro spotřebitele lze uvést získaná ocenění, popřípadě medaile
ze soutěží a výstav vín. Bylo-li víno s chráněným označením původu nebo chráněným
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zeměpisným označením vyrobeno z hroznů révy vinné sklizených na území České republiky,
může výrobce uvádějící toto víno do oběhu uvést na obalu určeném pro spotřebitele logotyp
specifikovaný prováděcím právním předpisem, který stanoví podrobnosti tohoto označení.
(6) Na etiketě vína lze uvést, že splňuje požadavky pro účely církví a náboženských
společností46), například, že jde o mešní víno, košer víno apod., pokud byl vydán písemný
souhlas příslušné církve nebo náboženské společnosti s uváděním takto označeného vína
do oběhu; bez předchozího písemného souhlasu příslušné církve nebo náboženské společnosti
je zakázáno uvést takto označené víno do oběhu.
(7) Označování produktu podle zákona upravujícího ekologické zemědělství47) není
tímto zákonem dotčeno.
(8) Prodávající nabízející k prodeji spotřebiteli sudové víno je povinen v místě
nabídky viditelně zpřístupnit tyto snadno čitelné údaje:
a) označení druhu produktu podle předpisu Evropské unie o společné organizaci trhu
se zemědělskými produkty125),
b) u vín s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením název
chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení,
c) u vín s tradičním výrazem tradiční výraz,
d) skutečný obsah alkoholu v rozsahu podle předpisu Evropské unie o označování a obchodní
úpravě některých vinařských produktů126),
e) slovní vyjádření obsahu zbytkového cukru v rozsahu podle předpisu Evropské unie
o označování a obchodní úpravě některých vinařských produktů45),
f) označení stáčírny podle předpisu Evropské unie o označování a obchodní úpravě některých
vinařských produktů127),
g) údaj o provenienci podle předpisu Evropské unie o označování a obchodní úpravě
některých vinařských produktů122) a
h) označení šarže.
(9) Prodávající nabízející k prodeji spotřebiteli čepované víno nebo rozlévané víno
je povinen v místě nabídky viditelně zpřístupnit tyto snadno čitelné údaje:
a) označení druhu produktu podle předpisu Evropské unie o společné organizaci trhu
se zemědělskými produkty125),
b) u vín s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením název
chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení,
c) u vín s tradičním výrazem tradiční výraz,
d) označení stáčírny podle předpisu Evropské unie o označování a obchodní úpravě některých
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vinařských produktů127) a
e) údaj o provenienci podle předpisu Evropské unie o označování a obchodní úpravě
některých vinařských produktů122).
(10) Prodávající nabízející sudové víno, čepované víno nebo rozlévané víno je dále
povinen v místě nabídky viditelně zpřístupnit snadno čitelné údaje o alergenní složce
způsobem stanoveným zákonem o potravinách123). Prodávající nabízející čepované víno nebo
rozlévané víno je dále povinen v místě nabídky viditelně zpřístupnit snadno čitelné údaje o
skutečném obsahu alkoholu v rozsahu podle předpisu Evropské unie o označování a obchodní
úpravě některých vinařských produktů126) a slovní vyjádření obsahu zbytkového cukru v
rozsahu podle předpisu Evropské unie o označování a obchodní úpravě některých vinařských
produktů45), a to tak, že uvede přímo tyto údaje, nebo uvede slova „Informaci o obsahu
skutečného alkoholu nebo o slovním vyjádření obsahu zbytkového cukru ve víně žádejte u
obsluhy“ nebo jiná slova, která mají pro spotřebitele stejný význam, a tyto informace je na
vyžádání spotřebitele povinen sdělit.
(11) Je zakázáno označovat jako víno
a) nápoje připravené ze zředěného hroznového moštu,
b) nápoj vyrobený na území České republiky jiným postupem nebo užitím jiných
konzervačních anebo přídatných látek, než stanoví předpisy Evropské unie48),
c) alkoholický nápoj vyrobený alkoholovým kvašením výluhů z matolin,
d) alkoholický nápoj vyrobený kvašením zředěných vinných kalů,
e) směsi vína s alkoholickými nápoji vyrobenými z ovoce, sladu, medu, rostlin nebo jejich
výluhů.
(12) Prováděcí právní předpis stanoví údaje, které mohou být uvedeny na etiketě
produktu, a požadavky, za nichž lze tyto údaje na etiketě uvádět.
(13) Ministerstvo rozhoduje o přidělení kódu podle předpisů Evropské unie98),
splňuje-li žadatel tyto podmínky
a) je registrovaným výrobcem podle § 11 odst. 1,
b) v posledních 5 letech mu nebyla pravomocně uložena pokuta za správní delikt přestupek
podle § 39 odst. 1 písm. b) nebo podle § 39 odst. 2 písm. t),
c) je plátcem odvodů do Vinařského fondu.
(14) Ministerstvo rozhodne o odebrání kódu podle předpisů Evropské unie98) tomu,
kdo jej užívá, pokud poruší některou z podmínek, za kterých mu byl kód přidělen.
(15) Pokud se název nebo adresa stáčírny, výrobce, dovozce nebo prodejce skládá
z chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení či je obsahuje, jsou
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na etiketě uvedeny pomocí kódu přiděleného podle odstavce 1399).
(16) Je-li do oběhu uváděno víno v přepravním obalu128), musí být tento obal
opatřen etiketou, která obsahuje
a) povinné údaje podle předpisu Evropské unie o společné organizaci trhu se zemědělskými
produkty129),
b) slovní vyjádření obsahu zbytkového cukru v rozsahu podle předpisu Evropské unie45) pro
uvádění údaje o obsahu cukru na etiketách,
c) datum plnění a
d) jméno, příjmení a bydliště, jde-li o fyzickou osobu, obchodní firmu nebo název,
identifikační číslo, pokud je přiděleno, a sídlo, jde-li o právnickou osobu, výrobce nebo
příjemce vína.

HLAVA VII
VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY A SPRÁVNÍ DELIKTY PŘESTUPKY
§ 37
(1) Orgány dozoru nad dodržováním povinností stanovených předpisy Evropské unie 1)
a tímto zákonem jsou
a) Ústav, pokud jde o vinohradnictví,
b) Inspekce, pokud jde o vinařství.
(2) Orgány dozoru zejména
a) dozírají na dodržování povinností stanovených předpisy Evropské unie,1) tímto zákonem
a prováděcími právními předpisy,
b) zjišťují příčiny nedostatků a osoby za ně odpovědné,
c) rozhodují o správních deliktech přestupcích podle § 39,
d) provádějí certifikaci vína podle předpisů Evropské unie103),
e) provádějí ověření souladu se specifikacemi podle předpisů Evropské unie67).
§ 39
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce, příjemce nebo jako osoba
uvádějící produkt do oběhu dopustí správního deliktu přestupku tím, že
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a) v rozporu s § 12 odst. 2 uvede do oběhu produkt, který obsahuje přidanou látku, nejedná-li se
o falšování produktu,
b) v rozporu s § 12 odst. 6 písm. c) falšuje produkt,
c) nesplní oznamovací povinnost podle § 14a,
d) neuskladní nebalené víno z jiného členského státu Evropské unie nebo ze třetí země podle
§ 14b,
e) nabídne ke spotřebě částečně zkvašený hroznový mošt v rozporu s § 15,
f) označí produkt v rozporu s § 16 odst. 1,
g) v rozporu s § 16 odst. 2 označí produkt údajem poukazujícím na zesílený účinek produktu,
h) neuvede v označení jakostního vína stanovené oblasti slovní vyjádření obsahu zbytkového
cukru podle § 16 odst. 3,
i) neuvede údaj o provenienci podle § 16 odst. 4,
j) uvede do oběhu víno s logotypem na obalu v rozporu s § 16 odst. 5,
k) uvede do oběhu víno označené na etiketě údajem, že splňuje požadavky pro účely církví
a náboženských společností v rozporu s § 16 odst. 6,
l) v rozporu s § 16 odst. 11 označí jako víno nápoj, který takto označit nelze,
m) uvede do oběhu víno označené kódem podle přímo použitelných předpisů Evropské unie98)
upravujících chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a
obchodní úpravu některých vinařských produktů, aniž by bylo ministerstvem rozhodnuto o
přidělení kódu podle § 16 odst. 13,
n) v rozporu s § 16 odst. 16 neopatří víno v přepravním obalu etiketou nebo neuvede na etiketě
údaje podle § 16 odst. 16,
o) určí nebalené víno jako sudové v rozporu s § 16b odst. 1,
p) neoznámí Ústavu zahájení nebo ukončení prodeje sudového vína v provozovnách podle § 16b
odst. 3,
q) prodá sudové víno v rozporu s § 16b odst. 2,
r) označí produkt názvem „zemské víno“ v rozporu s § 17 odst. 1,
s) neuvede na etiketě zemského vína údaje podle § 17 odst. 2,
t) označí víno v rozporu s § 17a odst. 1,
u) uvede do oběhu produkt označený názvem „jakostní víno“ nebo dovětkem „odrůdové“ nebo
„známkové“ v rozporu s § 18 odst. 2 až 5,
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v) neuvede na etiketě jakostního vína údaje podle § 18 odst. 6,
w) uvede na etiketě nepovinné údaje v rozporu s § 18 odst. 7.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce, příjemce nebo jako osoba
uvádějící produkt do oběhu dopustí správního deliktu přestupku dále tím, že
a) uvede do oběhu produkt označený „jakostní víno s přívlastkem“ v rozporu s § 19 odst. 4,
b) označí jakostní víno s přívlastkem „známkové“ v rozporu s § 19 odst. 12,
c) neuvede na etiketě jakostního vína s přívlastkem údaje podle § 19 odst. 13,
d) uvede na etiketě jakostního vína s přívlastkem údaje v rozporu s § 19 odst. 14,
e) uvede do oběhu jakostní šumivé víno, jakostní šumivé víno stanovené oblasti, pěstitelský sekt,
aromatické jakostní šumivé víno nebo aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti
v rozporu s § 20 odst. 2 až 6,
f) označí jakostní šumivé víno, jakostní šumivé víno stanovené oblasti, aromatické jakostní
šumivé víno, aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti nebo pěstitelský sekt v rozporu s
§ 20 odst. 2 až 6,
g) neuvede na etiketě jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu nebo
aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti údaje podle § 20 odst. 8,
h) uvede na etiketě jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu nebo
aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti údaje v rozporu s § 20 odst. 7, 9 a 10,
i) uvede do oběhu produkt označený názvem „jakostní perlivé víno“ v rozporu s § 21 odst. 2,
j) neuvede na etiketě jakostního perlivého vína údaje podle § 21 odst. 3,
k) uvede na etiketě jakostního perlivého vína údaje v rozporu s § 21 odst. 4,
l) označí názvem „jakostní likérové víno“ produkt v rozporu s § 22 odst. 2,
m) neuvede na etiketě jakostního likérového vína údaje podle § 22 odst. 3,
n) uvede na etiketě jakostního likérového vína údaje v rozporu s § 22 odst. 4,
o) uvede do oběhu víno originální certifikace v rozporu s povolením podle § 23 odst. 2,
p) neoznačí na etiketě víno originální certifikace podle § 23 odst. 3,
q) neoznačí odalkoholizované víno nebo nízkoalkoholické víno podle § 25 odst. 3,
r) v rozporu s § 27 odst. 1 uvede do oběhu produkt, který je jiný než bezpečný,
s) uvede do oběhu produkt v rozporu s § 27 odst. 3, odst. 4 písm. a) body 1 až 5, písm. b) body 1
až 4, nebo odst. 6,
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t) uvede do oběhu produkt v rozporu s § 27 odst. 4 písm. a) bod 6, písm. b) body 5 až 7, nebo
písm. c),
u) nabízí k prodeji víno v rozporu s § 27 odst. 5,
v) v rozporu s § 27 odst. 7 uvede do oběhu produkt balený v jiných než požadovaných obalech
nebo obalových materiálech anebo jakostní víno s přívlastkem plněné v jiných než požadovaných
lahvích,
w) neoznačí produkt při skladování v nádobách nebo láhvích podle § 27 odst. 8,
x) prodává víno v rozporu s § 27 odst. 10,
y) nepodá prohlášení o produkci podle § 29 odst. 4 nebo v prohlášení o produkci uvede neúplné
nebo nesprávné údaje,
z) neodevzdá prohlášení o zásobách hroznového moštu, zahuštěného hroznového moštu,
rektifikovaného moštového koncentrátu nebo vína podle § 29 odst. 5,
aa) uvede do oběhu vinné hrozny sklizené na vinici vysazené v rozporu s přímo použitelnými
předpisy Evropské unie upravujícími společnou organizaci trhu se zemědělskými produkty109),
nebo v rozporu s § 8 nebo 9, nebo uvede do oběhu produkty vyrobené z těchto vinných hroznů,
nebo
bb) poruší povinnost stanovenou předpisem Evropské unie1) upravujícím oblast vinohradnictví,
vinařství nebo obchodu s produkty.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako pěstitel dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) v rozporu s § 4 odst. 2 pěstuje ve viniční trati porost rychle rostoucích dřevin,
b) nevede záznamy o osázené viniční ploše a dosažených hektarových výnosech podle § 6 odst. 1,
c) uvede do oběhu hrozny révy vinné v rozporu s § 6 odst. 3,
d) provede opětovnou výsadbu révy bez povolení podle § 9 odst. 5 nebo ji provede v rozporu s
přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími společnou organizaci trhu se
zemědělskými produkty116),
e) v rozporu s § 9 odst. 3 vyklučí vinici bez souhlasu vlastníka,
f) uvede do oběhu vinné hrozny sklizené na vinici vysazené v rozporu s přímo použitelnými
předpisy Evropské unie upravujícími společnou organizaci trhu se zemědělskými produkty109),
nebo v rozporu s § 8 nebo 9, nebo uvede do oběhu produkty vyrobené z těchto vinných hroznů,
g) označí produkt v rozporu s § 16 odst. 1,
h) v rozporu s § 28 odst. 3
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1. neoznámí zrušení vinice,
2. neoznámí změny údajů vedených Registru, nebo
3. nepožádá o přidělení registračního čísla v případě výsadby vinice,
i) nepodá prohlášení o sklizni podle § 29 odst. 1, nebo v prohlášení o sklizni uvede neúplné nebo
nesprávné údaje,
j) provede novou výsadbu révy bez povolení podle § 8 odst. 2 nebo 3, nebo ji provede v rozporu s
přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími společnou organizaci trhu se
zemědělskými produkty109), nebo
k) poruší povinnost stanovenou předpisem Evropské unie1) upravujícím oblast vinohradnictví,
vinařství nebo obchodu s produkty.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce dopustí správního
deliktu přestupku tím, že
a) neoznámí zahájení, přerušení nebo ukončení výroby produktů podle § 11 odst. 1 a § 43
odst. 4,
b) v rozporu s § 11 odst. 2 písm. a) nedodrží požadavky na výrobu, jakost a zdravotní
nezávadnost,
c) neodstraní vedlejší produkty vznikající při zpracování nebo výrobě produktů podle § 11
odst. 2 písm. b),
d) neoznámí výrobu matolinového vína pro vlastní spotřebu podle § 11 odst. 2 písm. d),
e) nezajistí soustavnou kontrolu své produkce nebo nevede anebo neuchovává evidenci o této
kontrole podle § 11 odst. 2 písm. e),
f) v rozporu s § 12 odst. 1 použije nepřípustné enologické postupy a ošetřování produktu,
nejedná-li se o falšování produktu,
g) v rozporu s § 12 odst. 2 přidá do produktu jakoukoli látku, nejedná-li se o falšování
produktu,
h) neoznámí zvyšování nebo snižování obsahu kyselin podle § 12 odst. 4,
i) uchovává v prostorách používaných k výrobě, skladování, plnění, zpracování nebo uvádění
do oběhu produktu látky v rozporu s § 12 odst. 5,
j) v rozporu s § 12 odst. 6 písm. a) konzervuje jakostní víno s přívlastkem chemickými
látkami,
k) v rozporu s § 12 odst. 6 písm. b) skladuje ovocné víno nebo jeho směsi v prostorách, kde se
skladuje víno,
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l) v rozporu s § 13 odst. 1 neoznámí záměr zvyšování cukernatosti,
m) sladí víno v rozporu s § 14 odst. 1 nebo v rozporu s § 14 odst. 2 nepodá hlášení o slazení,
n) vyrobí zemské víno v rozporu s § 17 odst. 1,
o) vyrobí jakostní víno v rozporu s § 18 odst. 1,
p) vyrobí jakostní víno s dovětkem „odrůdové“ nebo „známkové“, ačkoliv toto víno nesplňuje
požadavky stanovené v § 18 odst. 2, 4, 5, nebo na etiketě uvede údaje, pro jejichž uvedení
nejsou splněny podmínky podle § 18 odst. 6,
q) vyrobí jakostní víno s přívlastkem v rozporu s § 19 odst. 1, 3, 5 až 11,
r) vyrobí jakostní víno s přívlastkem v rozporu s požadavky podle § 19 odst. 4,
s) uvede pro účely ověření podle § 19 odst. 4 písm. d) nepravdivé údaje,
t) v rozporu s § 19 odst. 15 konzervuje jakostní víno s přívlastkem,
u) vyrobí šumivé víno v rozporu s § 20 odst. 1,
v) vyrobí perlivé víno v rozporu s § 21 odst. 1,
w) vyrobí likérové víno v rozporu s § 22 odst. 1,
x) vyrobí aromatizované víno, aromatizovaný vinný nápoj nebo aromatizovaný koktejl v
rozporu s § 24 odst. 1,
y) vyrobí odalkoholizované víno, které nesplňuje požadavky podle § 25 odst. 1, nebo
nízkoalkoholické víno, které nesplňuje požadavky podle § 25 odst. 2, nebo
z) neuvede v žádosti o zatřídění vína podle § 26 odst. 3 již jednou zatříděné víno,
aa) uvede nepravdivé údaje v žádosti o zatřídění vína podle § 26 odst. 3, nebo
bb) v rozporu s § 26 odst. 4 písm. a)
1. neprovede odběr vzorků vína z šarže, která bude předmětem žádosti o zatřídění, nebo
2. víno po odběru vzorků sceluje nebo s ním provádí jiné enologické postupy nebo ošetření.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako prodávající dopustí správního
deliktu přestupku tím, že
a) uvede do oběhu produkt v rozporu s § 16 odst. 5,
b) prodá sudové víno v rozporu s § 16b odst. 2,
c) nezpřístupní při prodeji sudového, čepovaného nebo rozlévaného vína údaje podle § 16 odst. 8,
9 nebo 10,
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d) nabízí k prodeji víno v rozporu s § 27 odst. 5,
e) prodává víno v rozporu s § 27 odst. 10, nebo
f) v rozporu s § 27 odst. 11 smísí při prodeji rozlévaného vína víno z načatých obalů určených pro
spotřebitele nebo víno smísí ve vinný střik anebo s jiným nealkoholickým nápojem
v nepřítomnosti kupujícího nebo neotevře víno v obalu určeném pro spotřebitele o objemu do
dvou litrů před kupujícím.
(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která drží nebo
zprostředkovává produkt za účelem výkonu svého podnikání nebo k obchodním účelům,
dopustí správního deliktu přestupku tím, že nevede evidenční knihy, nebo je nepředloží na
žádost orgánu dozoru podle § 30 odst. 1 a 2.
(7) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. e), g), h) a m), odstavce
2 písm. p) a bb), odstavce 3 písm. a), e) a k) nebo odstavce 4 písm. l), m), s), aa) a bb),
b) 4 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. k), odstavce 2 písm. w),
odstavce 3 písm. c), odstavce 4 písm. a) nebo odstavce 5 písm. c), d) a f),
c) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), f), i), l) a r) až w),
odstavce 2 písm. a) až o), q) až s), u), v) a y) až aa), odstavce 3 písm. b), d) a f) až j), odstavce 4
písm. b) až k), n) až r) a t) až z) nebo odstavce 6, nebo
d) 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b) až d), j) a m) až q),
odstavce 2 písm. t) a x) nebo odstavce 5 písm. a), b) a e).
§ 40
Společná ustanovení
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila.
(2) (1) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl
správní delikt spáchán. V případě, kdy došlo k nápravě protiprávního stavu v souladu
s uloženým opatřením19) nebo bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti
a nejednalo se o produkt jiný než zdravotně nezávadný nebo o klamání spotřebitele
spočívající v porušování některých práv duševního vlastnictví89), může se od uložení pokuty
upustit.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) (2) Správní delikty Přestupky právnických osob podle § 39 odst. 1 až 6 a § 39a
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projednává v prvním stupni Ústav nebo Inspekce v rozsahu své působnosti podle tohoto
zákona a zvláštního právního předpisu18), 19). O odvolání proti rozhodnutí Ústavu rozhoduje
ministerstvo a o odvolání proti rozhodnutí Inspekce rozhoduje ústřední inspektorát Inspekce.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby90) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní
moci.
(7) (3) Pokuty vybírá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem státního
rozpočtu.
______________________
1)

Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná
organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty
(jednotné nařízení o společné organizaci trhů), v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o
financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS)
č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č.
485/2008, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým
se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS)
č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 560/2015 ze dne 15. prosince 2014, kterým
se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém
povolení pro výsadbu révy.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 561/2015 ze dne 7. dubna 2015, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o
systém povolení pro výsadbu révy.
2)
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č.
110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických
nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh a lihoviny a ostatní
alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu,
zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a
výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování.
3)
Zákon č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
43)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
Nařízení Komise (ES) č. 607/2009.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011, o
poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS,
směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu
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a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č.
608/2004, v platném znění.
44)
Například zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb.,
o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách).
45)
Čl. 119 odst. 1 písm. g) a čl. 120 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1308/2013.
Čl. 58, čl. 64 a příloha XIV část A a B nařízení Komise (ES) č. 607/2009.
46)
Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských
společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve
znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 4/2003 Sb.
47)
Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
48)
Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Nařízení Komise (ES) č. 1607/2000.
Nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.
90)
§ 2 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
98)
Čl. 56 odst. 5 druhý pododstavec nařízení Komise (ES) č. 607/2009.
99)
Čl. 56 odst. 6 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 607/2009.
122)
Čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 607/2009.
128)
§ 2 písm. a) bod 3 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
129)
Čl. 119 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

Část sto padesátá čtvrtá
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona
č. 189/2008 Sb., zákona č. 249/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 102/2010 Sb., zákona č. 245/2011
Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona
č. 279/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
§ 73
Obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností
(1) Obecní úřady přijímají oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých
organismů podle § 9 a předkládají je Ústavu k dalšímu řízení.
(2) Obecní úřady vykonávají působnost na úseku ochrany včel podle § 51 odst. 2 a 6
a na úseku letecké aplikace podle § 52 odst. 8.
(3) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností projednávají ve svých obvodech
přestupky nebo jiné správní delikty týkající se § 3 odst. 1 písm. a), jde-li o výskyt a šíření
plevelů, jakožto škodlivých organismů, které se šíří z neobdělávané zemědělské půdy
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a neudržované nezemědělské půdy a které ohrožují životní prostředí nebo zdraví lidí nebo
zvířat, a ukládají odstranění zjištěných nedostatků se stanovením lhůty. U statutárních měst
členěných na městské části vykonávají tuto činnost městské části.
(4) Na území hlavního města Prahy vykonávají úřady městských částí státní správu na
úseku rostlinolékařské péče v rozsahu svěřeném tímto zákonem obecním úřadům obcí
s rozšířenou působností.
(5) Činnosti podle odstavců 1 až 3 jsou výkonem přenesené působnosti.
HLAVA VII
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
Díl 1
Přestupky fyzických osob
§ 79c
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) používá přípravek, který není v České republice povolen podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na trh,
b) v rozporu s § 35 odst. 5 uvede na trh nebo používá přípravek po zrušení povolení s
výjimkou přípravků, u nichž byla povolena odkladná lhůta,
c) používá přípravek v rozporu s podmínkami
1. provádění pokusů nebo zkoušek s přípravky podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího uvádění přípravku na trh,
2. uvedenými v § 49 odst. 1 nebo prováděcím právním předpisu vydaným k provedení
§ 49 odst. 2, nebo
3. dovozu přípravku podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
uvádění přípravku na trh,
d) aplikuje přípravky v rozporu s § 51 odst. 1, 3 nebo 4, nebo § 52 až 52b,
e) při své profesní činnosti nakládá s přípravky bez osvědčení o odborné způsobilosti pro
nakládání s přípravky potřebného podle tohoto zákona,
f) přemístí a používá přípravky v rámci souběžného obchodu v rozporu s přímo použitelným
předpisem Evropské unie upravujícím uvádění přípravku na trh, nebo
h) jako chovatel včel neoznámí místně příslušnému obecnímu úřadu údaje k umístění trvalých
a přechodných stanovišť včelstev podle § 51 odst. 5.
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(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 40 000 Kč.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b), písm. c) bodu 2 a písm. d) lze
vedle pokuty uložit sankci zákazu zákaz činnosti do 2 let.
§ 79d
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) zavleče, rozšíří, doveze nebo přemístí v rozporu s § 7 odst. 1, 2, 3 nebo 5 nebo v rozporu s
§ 8 odst. 2 škodlivý organismus, rostlinu, rostlinný produkt nebo jiný předmět,
b) zavleče, rozšíří, doveze nebo přemístí v rozporu s povolením podle § 8 odst. 2 škodlivý
organismus, rostlinu, rostlinný produkt nebo jiný předmět,
c) nedodrží opatření stanovené Ústavem podle § 26 odst. 1 písm. a), b) nebo e) pro zásilku,
která neodpovídá po provedené dovozní rostlinolékařské kontrole zákonem stanoveným
požadavkům, nebo nedodrží mimořádné rostlinolékařské opatření podle § 76 odst. 1, nebo
d) v rozporu s § 69a odst. 1 použije bez povolení značku pro označování ošetřeného dřeva
nebo dřevěného obalového materiálu.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

Díl 2
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
§ 79e
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) jako profesionální uživatel neuplatňuje obecné zásady integrované ochrany rostlin podle
§ 5 odst. 2,
b) v rozporu s § 43 odst. 8 jako držitel povolení nedodá Ústavu na jeho žádost
1. analytický standard obsažené účinné látky případně účinné složky opatřený certifikátem
o analýze,
2. analytické standardy toxikologicky nebo ekotoxikologicky významných nečistot, nebo
3. vzorek v neporušeném prodejním obalu odpovídající výrobnímu číslu (šarži) přípravku
nebo dalšího prostředku uvedeného na trh v České republice, a to v množství nezbytně
nutném k provedení kontrolních analýz a ve lhůtě a na místo určené Ústavem,
c) distribuuje přípravek nebo další prostředek v rozporu s § 46a odst. 3,
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d) v rozporu s § 47 uvede na trh další prostředek po uplynutí doby použitelnosti,
e) v rozporu s § 54 odst. 1 uvede na trh nebo použije další prostředek, který není zapsán do
úředního registru, ačkoliv tomuto zápisu podléhá,
f) použije další prostředek v rozporu s § 54 odst. 14,
g) uvede na trh další prostředek neoznačený podle § 55 nebo použije další prostředek
v rozporu s jeho označením,
h) nesplní oznamovací, informační nebo dokladovou povinnost podle § 60,
i) použije zařízení pro aplikaci přípravků v rozporu s § 64,
j) jako výrobce ošetřeného dřevěného obalového materiálu vyrobí dřevěný obalový materiál
v rozporu s podmínkami podle § 69 odst. 3, nebo
k) použije neoprávněně značku pro označování ošetřeného dřevěného obalového materiálu
podle § 69a odst. 2.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
výše 200 000 Kč.
§ 79f
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) jako osoba, která pěstuje, vyrábí, zpracovává anebo uvádí na trh rostliny, rostlinné
produkty nebo jiné předměty, nebo jako vlastník pozemku nebo objektu nebo osoba, která je
užívá z jiného právního důvodu, poruší povinnost podle § 3 odst. 1 písm. a),
b) jako osoba, která pěstuje, vyrábí, zpracovává anebo uvádí na trh rostliny, rostlinné
produkty nebo jiné předměty, nebo jako vlastník pozemku nebo objektu nebo osoba, která je
užívá z jiného právního důvodu, v rozporu s § 3 odst. 1 písm. b) použije k ošetření rostlin,
rostlinných produktů nebo jiných předmětů proti škodlivým organismům přípravek nebo další
prostředek, které nejsou povoleny k použití podle tohoto zákona nebo podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie, použije zařízení pro aplikaci přípravků, které v rozporu
se zákonem nebylo kontrolně testováno, nebo při ošetření poškodí okolní porost, zdraví lidí
nebo zvířat nebo životní prostředí,
c) jako provozovatel poruší některou z povinností při skladování rostlinných produktů podle
§4,
d) nesplní ohlašovací povinnost podle § 9,
e) nesplní povinnost registrace podle § 12 odst. 1,
f) nepřipojí rostlinolékařský pas k rostlinám, rostlinným produktům nebo jiným předmětům
podle § 20 odst. 1,
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g) nahradí rostlinolékařský pas nebo rostlinolékařský pas pro chráněnou zónu nebo náhradní
rostlinolékařský pas v rozporu s § 19 odst. 1,
h) jako osoba podle § 12 odst. 1 poruší některou z povinností podle § 13 odst. 1 nebo nesplní
opatření nařízené Ústavem podle § 13 odst. 2,
i) nepodrobí rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty před uvedením na trh soustavné
rostlinolékařské kontrole podle § 15 odst. 1 písm. b),
j) nesplní opatření podle § 11 odst. 2 nebo 3 nebo opatření podle § 15 odst. 6,
k) vystaví rostlinolékařský pas v rozporu s § 17 odst. 2 jako osoba neoprávněná,
l) nakupuje nebo jiným způsobem získává rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty
v rozporu s § 20 odst. 2,
m) jako osoba, která se při podnikatelské činnosti12) zabývá pěstováním rostlin, nebo jako
konečný uživatel, který nakupuje nebo jiným způsobem získává rostliny, rostlinné produkty a
jiné předměty,
1. v rozporu s § 20 odst. 2 písm. a) neuchovává rostlinolékařské pasy nebo o nich nevede
evidenci,
2. neohlašuje Ústavu nákup nebo jiné nabytí příslušných rostlin, rostlinných produktů a jiných
předmětů pocházejících ze třetích zemí podle § 20 odst. 2 písm. b),
3. neumožní zaměstnancům Ústavu vstup na pozemky a do objektů podle § 20 odst. 2 písm.
c),
4. neumožní zaměstnancům Ústavu přístup k pěstovaným, skladovaným nebo zpracovávaným
rostlinám, rostlinným produktům nebo jiným předmětům podle § 20 odst. 2 písm. c),
5. neumožní zaměstnancům Ústavu bezplatný odběr rostlin, rostlinných produktů nebo jiných
předmětů a odběr jejich vzorků a kontrolu příslušných dokladů podle § 20 odst. 2 písm. c),
nebo
6. neumožní zaměstnancům Ústavu provedení některého z oprávnění podle § 10 odst. 6.
n) neumožní jako dopravce u zásilky nebo partie dovozní rostlinolékařskou kontrolu podle §
24 odst. 3,
o) neuskladní zásilku nebo partii v místě a za podmínek stanovených Ústavem do doby, než
budou známy konečné výsledky úředně stanovené laboratorní anebo jiné zkoušky podle § 26
odst. 1 písm. b),
p) jako dopravce vyvážené zásilky nezajistí přepravu zásilky podle § 28 odst. 9,
q) přemísťuje přes chráněnou zónu rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty
s konečným cílem mimo ni bez rostlinolékařského pasu v rozporu s § 30 odst. 1,
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r) neposkytne informace podle § 76 odst. 5,
s) doveze nebo přemístí karanténní materiál podle § 8 odst. 1 bez oprávnění podle § 8 odst. 2
nebo 3, nebo
t) nepoužije při dovozu nebo vývozu rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů
rostlinolékařské osvědčení nebo rostlinolékařské osvědčení pro reexport podle § 23 odst. 1
nebo § 28 odst. 1.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
500 000 Kč.
§ 79g
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) používá přípravek, který není v České republice povolen podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na trh,
b) uvede na trh přípravek po uplynutí doby jeho použitelnosti v rozporu s § 47,
c) v rozporu s § 35 odst. 5 uvede na trh nebo používá přípravek po zrušení povolení
s výjimkou přípravků, u nichž byla povolena odkladná lhůta,
d) jako držitel rozhodnutí o povolení nebo distributor přípravku nebo dalšího prostředku
nebalí nebo neoznačí přípravek nebo další prostředek podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na trh,
e) neprovádí pokusy nebo zkoušky s přípravky podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího uvádění přípravků na trh,
f) skladuje přípravky v rozporu s § 46,
g) používá přípravky v rozporu s § 49 odst. 1,
h) jako osoba, která při podnikatelské činnosti nakládá s přípravky, nezabezpečí výkon této
činnosti držitelem osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky potřebného
podle tohoto zákona,
i) jako ošetřovatel porostu aplikuje přípravky v rozporu s § 51 odst. 1, nebo § 52 až 52b,
j) uvádí na trh nebo používá účinné látky v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské
unie upravujícím uvádění přípravků na trh,
k) přemístí přípravek v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím
uvádění přípravků na trh,
l) jako držitel povolení přemístí povolený přípravek v rozporu s § 53 odst. 1,
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m) neoznámí Ústavu přebalování přípravku nejpozději 24 hodin před přebalením v rozporu
s § 31 odst. 6,
n) uvádí na trh přípravek nebo adjuvant, který není v České republice povolen podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na trh67),
o) porušuje povinnosti při distribuci přípravků nebo dalších prostředků podle § 46a odst. 3
písm. g) nebo § 46a odst. 4 nebo 5,
p) porušuje povinnosti při vedení evidence, které jsou uloženy tímto zákonem nebo přímo
použitelným předpisem Evropské unie upravujícím vedení záznamů,
q) porušuje povinnosti k propagaci přípravků stanovené přímo použitelným předpisem
Evropské unie upravujícím uvádění přípravků na trh67), nebo
r) nesplní opatření nařízené Ústavem podle § 75 nebo mimořádné rostlinolékařské opatření
podle § 76 odst. 1
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
1 000 000 Kč.
(3) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), g), i) a j) lze vedle
pokuty uložit sankci zákazu činnosti do 2 let.
§ 79h
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) zavleče, rozšíří, doveze nebo přemístí v rozporu s § 7 odst. 1, 2, 3 nebo 5 nebo v rozporu
s § 8 odst. 2 škodlivý organismus, rostlinu, rostlinný produkt nebo jiný předmět,
b) nedodrží opatření stanovené Ústavem podle § 26 odst. 1 písm. a), d) nebo f),
c) nedodrží mimořádné rostlinolékařské opatření podle § 76 odst. 1,
d) jako provozovatel vstupního místa neumístí ve svých prostorách kontejner určený k
odkládání rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů podle § 25 odst. 8, nebo
e) v rozporu s § 25 odst. 8 jako provozovatel vstupního místa zlikviduje obsah kontejneru bez
dohledu Ústavu.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
1 500 000 Kč.
Díl 3
§ 79i
Společná ustanovení ke správním deliktům k přestupkům
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(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry sankcí právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Sankci zákazu činnosti lze právnické osobě uložit, byl-li správní delikt spáchán
v souvislosti s touto činností.
(4) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(5) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává
Ústav nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 73 odst. 3.
(6) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(7) (2) Pokutu ukládanou Ústavem vybírá Ústav. Příjem z pokut uložených Ústavem je
příjmem státního rozpočtu.
§ 86
Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky
(1) Fyzická osoba, která v rámci svých profesních činností nakládá s přípravky pod
dohledem držitele osvědčení druhého stupně nebo třetího stupně, musí být držitelem
osvědčení prvního stupně. Toto osvědčení fyzické osobě vydá po absolvování základního
kurzu vzdělávací zařízení pověřené ministerstvem. Osvědčení se vydává s platností na dobu 3
let. Po uplynutí platnosti tohoto osvědčení vydá vzdělávací zařízení na základě absolvování
doplňujícího školení nové osvědčení prvního stupněs platností na dobu 3 let. Za držitele
osvědčení prvního stupně nebo druhého stupně se považuje též osoba v období 3 let po
ukončení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo
studia na vysoké škole, a to v oborech stanovených prováděcím právním předpisem. Dále se
za držitele osvědčení prvního stupně považuje osoba, která absolvovala zaměstnavatelem
organizovaný kurz, sloužící k doplnění znalostí pro aplikaci přípravků, a to pro výkon práce
pro tohoto zaměstnavatele. Toto osvědčení platí do konce kalendářního roku, v němž
proškolená osoba kurz absolvovala. Tento kurz je možné absolvovat nejdříve za 2 roky od
absolvování předchozího kurzu. Zaměstnavatel je povinen písemně oznámit Ústavu místo a
čas pořádání kurzu nejméně 5 dnů před konáním kurzu. Prováděcí předpis stanoví způsob
prokázání absolvování tohoto kurzu.
(2) Osoba, která v rámci svých profesních činností používá přípravky, musí zajistit,
aby nakládání s přípravky řídila a vykonávala nad ním dohled fyzická osoba, jež je držitelem
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osvědčení druhého stupně. Držitel osvědčení druhého stupně je způsobilý i pro činnosti
držitele osvědčení prvního stupně. Osvědčení druhého stupně vydá Ústav fyzické osobě, která
splňuje podmínky vzdělání pro rostlinolékaře podle § 82 odst. 2 nebo 5, nebo absolvuje
základní kurz a úspěšně vykoná zkoušku. Osvědčení se vydává s platností na dobu 5 let.
Platnost tohoto osvědčení lze prodloužit na dalších 5 let od data uplynutí platnosti
dosavadního osvědčení na základě absolvování doplňujícího školení nebo předložení dokladu
o absolvování jiného obsahem a rozsahem srovnatelného školení zveřejněného ministerstvem.
Doplňující školení nebo odborné školení lze absolvovat nejvýše 1 rok před koncem platnosti
dosavadního osvědčení.
(3) Osoba, která v rámci svých profesních činností
a) poskytuje poradenství v oblasti ochrany rostlin před škodlivými organismy a s ní
souvisejícími poruchami rostlin a v oblasti bezpečného používání přípravků,
b) uvádí na trh přípravky pro profesionální použití, nebo
c) pořádá základní kurzy k získání osvědčení prvního, druhého a třetího stupně,
doplňující školení k prodloužení osvědčení druhého a třetího stupně a doplňující školení k
získání nového osvědčení prvního stupně a zaměstnanecké kurzy k doplnění znalostí pro
aplikaci přípravků podle § 86 odst. 1,
musí být držitelem osvědčení třetího stupně, nebo musí tyto činnosti vykonávat
prostřednictvím fyzické osoby, která je držitelem osvědčení třetího stupně. Držitel osvědčení
třetího stupně je způsobilý i pro činnosti držitele osvědčení druhého stupně a prvního stupně.
Osvědčení třetího stupně s platností na dobu 5 let vydá Ústav fyzické osobě, která splňuje
podmínky vzdělání pro rostlinolékaře podle § 82 odst. 2 nebo 5, nebo absolvuje základní kurz
a úspěšně vykoná zkoušku. Platnost tohoto osvědčení lze prodloužit na základě absolvování
doplňujícího školení a úspěšně vykonané zkoušky.
(4) Ústav prodlouží platnost osvědčení druhého nebo třetího stupně o dalších 5 let od
uplynutí data platnosti dosavadního osvědčení na základě žádosti držitele osvědčení podané
před uplynutím doby jeho platnosti, pokud žadatel v posledních 12 měsících platnosti
původního osvědčení splnil podmínky prodloužení platnosti osvědčení podle odstavce 2 nebo
3. Žádost se podává Ústavu přímo nebo prostřednictvím vzdělávacího zařízení, u kterého
žadatel absolvoval doplňující školení; toto vzdělávací zařízení v takovém případě postoupí
žádost Ústavu spolu s dokladem o absolvování školení.
(5) Skončila-li platnost osvědčení druhého stupně, je možné nové osvědčení druhého
stupně získat pouze na základě absolvování základního kurzu a úspěšného vykonání zkoušky
podle odstavce 2. Skončila-li platnost osvědčení třetího stupně, je možné nové osvědčení
třetího stupně získat pouze na základě úspěšného vykonání zkoušky podle odstavce 3 věty
třetí.
(6) Jestliže byla držiteli osvědčení uložena sankce zákazu byl držiteli osvědčení
uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu nakládání s přípravky, je tato osoba povinna
odevzdat osvědčení pro nakládání s přípravky Ústavu do 5 pracovních dnů ode dne, kdy
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nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla sankce zákazu činnosti uložena byl zákaz činnosti
uložen. Orgán, který o uložení sankce zákazu o uložení zákazu činnosti rozhodl, je povinen o
jejím uložení bez zbytečného odkladu vyrozumět Ústav.
(7) Osoba, která byla držitelem osvědčení pro nakládání s přípravky a které byla
uložena sankce zákazu byl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu nakládání s přípravky,
může po vykonání této sankce tohoto správního trestu nebo upuštění od výkonu zbytku
sankce zbytku správního trestu zažádat Ústav o vrácení tohoto osvědčení, pokud neuplynula
doba jeho platnosti. Podmínkou vrácení osvědčení příslušného stupně je splnění podmínek
pro jeho získání.
(8) Za odborně způsobilou osobu pro nakládání s přípravky nebo pro jinou činnost, pro
niž tento zákon vyžaduje odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky, se považuje i
osoba, která získala odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky v odpovídajícím rozsahu
vykonávané činnosti v jiném členském státě. I v případě dočasného nebo příležitostného
výkonu této činnosti je Ústav po obdržení oznámení před zahájením výkonu dočasné nebo
příležitostné regulované činnosti podle zákona o uznávání odborné kvalifikace oprávněn
ověřit odbornou kvalifikaci uchazeče.
HLAVA X
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 87
Obsah a vedení rejstříků a úředních registrů Ústavu
(1) V úředním registru podle § 12 odst. 1 vede Ústav tyto údaje
a) datum narození, jméno, popřípadě jména a příjmení registrované osoby, jde-li o fyzickou
osobu, popřípadě obchodní firmu, jméno, popřípadě jména, jde-li o podnikající fyzickou
osobu, nebo název, popřípadě obchodní firmu registrované osoby, jde-li o právnickou osobu,
a dále identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
b) adresu určenou k doručování a adresu sídla registrované osoby, jde-li o právnickou osobu,
c) registrační číslo přidělené registrované osobě Ústavem,
d) informaci, zda a jaké rizikové rostliny registrovaná osoba hodlá dovážet anebo uvádět na
trh a zda jí bylo uděleno oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů podle § 17 zákona,
e) údaje o ukončení, přerušení, obnovení nebo změně činnosti, pro kterou jsou registrované
osoby registrovány.
(2) Evidence profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků vedená Ústavem slouží k
výkonu státní správy na úseku kontrol profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků.
Evidence obsahuje tyto údaje:
a) jméno a příjmení, nebo název vlastníka profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků,
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b) jméno a příjmení, nebo název držitele profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků, je-li
to osoba odlišná od vlastníka,
c) identifikační údaje profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků, které bylo podrobeno
kontrolnímu testování, včetně fotodokumentace profesionálního zařízení pro aplikaci
přípravků pořízené během provedení kontrolního testování,
d) datum provedení kontrolního testování,
e) informaci, zda profesionální zařízení pro aplikaci přípravků vyhovělo požadavkům či
nikoliv,
f) přehled zjištěných závad,
g) přehled vydaných dokladů o funkční způsobilosti zařízení,
h) název provozovny kontrolního testování.
(3) V rejstříku provozovatelů podle § 68 odst. 2 vede Ústav tyto údaje
a) datum narození, jméno, popřípadě jména a příjmení registrované osoby, jde-li o fyzickou
osobu, popřípadě obchodní firmu, jméno, popřípadě jména, jde-li o podnikající fyzickou
osobu, nebo název, popřípadě obchodní firmu provozovatele, jde-li o právnickou osobu, a
dále identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
b) adresu místa podnikání nebo sídla,
c) adresu určenou k doručování, kontaktní telefon či elektronickou adresu,
d) identifikace přidělené značky pro označování dřeva,
e) evidenční číslo osoby v rejstříku,
f) datum zápisu do rejstříku,
g) datum ukončení činnosti.
(4) V rejstříku výrobců podle § 69 odst. 3 vede Ústav tyto údaje
a) datum narození, jméno, popřípadě jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu, popřípadě
obchodní firmu, jméno, popřípadě jména, jde-li o podnikající fyzickou osobu, nebo název,
popřípadě obchodní firmu výrobce, jde-li o právnickou osobu, a dále identifikační číslo, byloli přiděleno,
b) adresu místa podnikání nebo sídla,
c) adresu určenou k doručování, kontaktní telefon či elektronickou adresu,
d) identifikace přidělené značky pro označování dřeva,
e) evidenční číslo osoby v rejstříku,
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f) datum zápisu do rejstříku,
g) datum ukončení činnosti.
(5) V evidenci o osvědčeních o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky vede
Ústav pro účely rostlinolékařského dozoru a vydávání osvědčení druhého a třetího stupně
údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení držitele osvědčení,
b) místo trvalého pobytu nebo bydliště a datum a místo narození držitele osvědčení,
c) pořadové číslo osvědčení druhého nebo třetího stupně,
d) datum zkoušky,
e) datum vydání osvědčení,
f) dobu platnosti osvědčení,
g) název vzdělávacího zařízení, které provádělo základní kurz pro vydání osvědčení druhého
nebo třetího stupně nebo doplňující školení pro prodloužení platnosti osvědčení druhého
stupně nebo třetího stupně,
h) jméno, popřípadě jména, příjmení, místo trvalého pobytu nebo bydliště a datum a místo
narození osoby, které byla uložena sankce zákazu byl uložen zákaz činnosti spočívající v
zákazu nakládání s přípravky,
i) datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla uložena sankce zákazu byl uložen zákaz
činnosti spočívající v zákazu nakládání s přípravky a datum ukončení výkonu této sankce
tohoto správního trestu.
(6) Údaje o držiteli osvědčení druhého a třetího stupně se v evidenci podle odstavce 5
vedou po dobu 3 let ode dne skončení platnosti osvědčení.
(7) Úřední registry a rejstříky jsou informačními systémy veřejné správy, jejichž
správcem je Ústav, která je zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.
_______________
12)

Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
67)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění
přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.
92)
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
93)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o
klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a
1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.
94)
Například zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 268/2000 Sb., o technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
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95)

Nařízení Komise (EU) č. 547/2011 ze dne 8. června 2011, kterým se provádí nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o požadavky na označování
přípravků na ochranu rostlin.
96)
Vyhláška č. 268/2009 Sb.
97)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o
klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a
1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.
98)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o
registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury
pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93,
nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS,
93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.
99)
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně
některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů.
100)
§ 44a odst. 8 ve spojení s § 44b zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
101)
§ 58 odst. 1 a 2 zákona č. 258/2000 Sb.
102)
§ 58 odst. 1 až 3 zákona č. 258/2000 Sb.

Část sto padesátá pátá
Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 239/2012
Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 10
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a její náležitosti
(1) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření nahrazuje protokol o kontrole podle
kontrolního řádu a zpracovává se na základě výsledků jednorázového přezkoumání, anebo na
základě zápisů z dílčích přezkoumání.
(2) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření kromě náležitostí stanovených
kontrolním řádem pro protokol o kontrole musí obsahovat
a) místo, kde se přezkoumání uskutečňovalo, období, v němž probíhalo, dále rok, za který
bylo přezkoumání vykonáno,
b) popis zjištěných chyb a nedostatků včetně uvedení povinností, stanovených zvláštními
právními předpisy, nebo jiných hledisek přezkoumání, které nebyly dodrženy,
c) označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání,
d) závěr z přezkoumání.
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(3) Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ve smyslu odstavce 2 písm. d)
musí obsahovat vyjádření, zda při přezkoumání podle § 2 a 3
a) nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebo
b) byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod
písmenem c), anebo
c) byly zjištěny nedostatky, spočívající
1. v porušení rozpočtové kázně nebo ve vzniku správního deliktu ve spáchání přestupku
podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních rozpočtů,
2. v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví,
3. v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními právními předpisy,
4. v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními
právními předpisy,
5. v neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání nebo při přezkoumání za
předcházející roky, nebo
6. v nevytvoření podmínek pro přezkoumání podle kontrolního řádu, znemožňující splnit
požadavky stanovené v § 2 a 3.
(4) Povinnou náležitostí závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je dále
a) upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištění podle odstavce 2 písm. b) a
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti,
b) uvedení podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podílu zastaveného
majetku na celkovém majetku územního celku,
c) výrok o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4
rozpočtové roky; v opačném případě se uvede, o kolik jeho dluh překročil průměru jeho
příjmů.
(5) Povinnou přílohou zprávy je i stanovisko podle § 7 odst. 1 písm. c), pokud bylo
příslušnému kontrolorovi doručeno.
(6) Povinnost zajistit řádné a včasné vypracování zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření má kontrolor pověřený řízením přezkoumání.
Pořádkové pokuty
§ 14
Správní delikty
Přestupky
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(1) Územní celek se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) do 15 dnů ode dne projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření auditorem
v orgánech územního celku nepředá její stejnopis příslušnému přezkoumávajícímu orgánu
podle § 12 odst. 2,
b) v rozporu s § 13 odst. 1 písm. b) do 15 dnů po projednání zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření zpracované přezkoumávajícím orgánem, nebo auditorem
1. nepřijme opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření nebo v zápise z dílčího přezkoumání, anebo
2. o tom nepodá písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu,
c) v informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření zpracované přezkoumávajícím orgánem, nebo auditorem neuvede
lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění
přijatých opatření podle § 13 odst. 2, nebo
d) neposkytne auditorovi na jeho žádost veškeré jím vyžadované doklady, jiné písemnosti,
informace nebo vysvětlení podle kontrolního řádu.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50 000 Kč.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
§ 15
Společná ustanovení ke správním deliktům k přestupkům
(1) Územní celek za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložil veškeré
úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil.
(2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost za správní delikt zanikne, jestliže o něm příslušný správní orgán
nezahájil řízení do 6 měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 1 roku ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona projednává přezkoumávající
orgán.
(5) (2) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.
(6) (3) Příjem z pokut je příjmem rozpočtu orgánu, který je uložil.
§ 19
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Ustanovení § 14 a 15 se nepoužijí, byl-li za totéž porušení právních předpisů uložen
trest za trestný čin nebo za správní delikt podle zvláštních právních předpisů.

Část sto padesátá šestá
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona
č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb.,
zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005
Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb.,
zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007
Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb.,
zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009
Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona
č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb.,
zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011
Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona
č. 1/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 437/2012
Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod č. 219/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb.,
zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 317/2015
Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona č. 137/2016, zákona č. 190/2016 Sb. a zákona č. …/2016
Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 75
(1) Chráněné pracovní místo je pracovní místo zřízené zaměstnavatelem pro osobu se
zdravotním postižením na základě písemné dohody s Úřadem práce. Na zřízení chráněného
pracovního místa poskytuje Úřad práce zaměstnavateli příspěvek. Chráněné pracovní místo
musí být obsazeno po dobu 3 let. Chráněným pracovním místem může být i pracovní místo,
které je obsazeno osobou se zdravotním postižením, pokud je vymezeno v písemné dohodě
mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce. Dohoda se uzavírá na dobu 3 let.
(2) Dohodu podle odstavce 1 věty první nebo čtvrté nelze uzavřít se zaměstnavatelem,
pokud v období 12 měsíců přede dnem podání žádosti podle odstavce 7
a) provedl zaměstnanci srážky ze mzdy nebo z platu podle § 78 odst. 2 písm. b) nebo c),
b) bylo vůči němu zahájeno trestní stíhání jako obviněnému z trestného činu podvodu podle
jiného právního předpisu v souvislosti s poskytováním příspěvku na podporu zaměstnávání
osob se zdravotním postižením podle § 78,
c) mu byla pravomocně uložena pokuta za správní delikt nebo přestupek na úseku
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zaměstnanosti nebo inspekce práce, nebo
d) na něj byla opakovaně podána oprávněná stížnost pro porušení povinnosti podle zákoníku
práce.
Správní delikty
Přestupky
§ 139
…
§ 140
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se správního deliktu přestupku
dopustí tím, že
a) poruší zákaz diskriminace nebo nezajistí rovné zacházení podle tohoto zákona,
b) zprostředkuje zaměstnání bez povolení nebo jiným způsobem poruší při zprostředkování
zaměstnání tento zákon nebo dobré mravy,
c) umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 1 nebo 2, nebo
d) nesplní oznamovací povinnost podle tohoto zákona nebo nevede evidenci v tomto zákoně
stanovenou,
e) umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3.
(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí správního deliktu
přestupku tím, že jako zaměstnavatel
a) v rozporu s § 80 nevede evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením nebo
evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením,
b) nesplní povinnost zaměstnat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu
stanovenou v § 81,
c) ve stanovené lhůtě písemně nevykáže dlužné mzdové nároky zaměstnanců pro účely
zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o
změně dalších zákonů,
d) neuvede v evidenci vedené podle § 81 odst. 3 požadované údaje nebo v ní uvede neúplné
nebo nepravdivé údaje, nebo
e) nemá v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu
podle § 136 odst. 1.
(3) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
neprovede vyšetření zdravotního stavu podle § 9 odst. 1 nebo je neprovede ve lhůtě stanovené
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v § 9 odst. 1.
(4) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) a podle odstavce
2 písm. a) a b),
b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b),
c) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. c) a e),
d) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. d) a odstavce 2
písm. d),
e) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 3,
f) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. c) a e), nejméně
však ve výši 50 000 Kč.
§ 141
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) (1) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán. Při určení výše pokuty za přestupek podle § 139 odst. 1 písm. f) nebo za správní
delikt podle § 140 odst. 1 písm. e) se přihlédne i k výši částek, které je právnická nebo fyzická
osoba povinna uhradit podle § 141b odst. 1 písm. b).
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 roků ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) (2) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednávají
Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektoráty práce.
(5) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
(6) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby8) nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
§ 141a
(1) Za úhradu pokuty uložené za přestupek podle § 139 odst. 1 písm. f) nebo za
správní delikt podle § 140 odst. 1 písm. e) ručí právnická nebo fyzická osoba, které právnická
nebo fyzická osoba, jež umožnila cizinci výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3,
poskytla v rámci obchodního vztahu plnění jako subdodavatel přímo nebo prostřednictvím
jiné osoby; stejně ručí i prostředník. Ručení vzniká pouze v případě, pokud o nelegální práci
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podle § 5 písm. e) bodu 3 tyto osoby věděly, nebo při vynaložení náležité péče vědět měly a
mohly.
(2) O tom, zda ručení podle odstavce 1 vzniklo a kdo je ručitelem, vydá Státní úřad
inspekce práce nebo oblastní inspektorát práce, který o uložení pokuty rozhodoval v prvním
stupni, rozhodnutí. Správní řízení podle věty první lze zahájit nejpozději do 90 dnů ode dne
nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek podle § 139 odst. 1 písm. f)
nebo za správní delikt podle § 140 odst. 1 písm. e).
§ 141b
(1) Právnická osoba, které byla pravomocně uložena pokuta za správní delikt
přestupek podle § 140 odst. 1 písm. e), nebo fyzická osoba, které byla pravomocně uložena
pokuta za přestupek podle § 139 odst. 1 písm. f), je povinna uhradit
a) cizinci, který vykonal práci podle § 5 písm. e) bodu 3, dlužnou odměnu,
b) částku rovnající se součtu částek odpovídajících výši
1. pojistného na všeobecné zdravotní pojištění včetně penále90),
2. pojistného na sociální zabezpečení včetně penále21), které by jinak byla povinna odvést
podle jiných právních předpisů, a
c) náklady související s doručením dlužné odměny podle písmene a), a to i do státu, jehož je
cizinec občanem, nebo v případě, že je osobou bez státního občanství, do státu jeho
posledního trvalého bydliště, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt.
(2) Má se za to, že dlužná odměna podle odstavce 1 písm. a) přísluší ve výši základní
měsíční sazby minimální mzdy91) za každý měsíc trvání výkonu nelegální práce podle § 5
písm. e) bodu 3. Má se za to, že cizinec vykonával práci 3 měsíce.
(3) Za splnění povinnosti podle odstavce 1 písm. a) a c) ručí právnická nebo fyzická
osoba, které právnická nebo fyzická osoba, jež umožnila cizinci výkon nelegální práce podle
§ 5 písm. e) bodu 3, poskytla v rámci obchodního vztahu plnění jako subdodavatel přímo
nebo prostřednictvím jiné osoby; stejně ručí i prostředník. Ručení vzniká pouze v případě,
pokud o nelegální práci podle § 5 písm. e) bodu 3 tyto osoby věděly, nebo při vynaložení
náležité péče vědět měly a mohly.
(4) O tom, zda ručení podle odstavce 3 vzniklo a kdo je ručitelem, vydá Státní úřad
inspekce práce nebo oblastní inspektorát práce, který o uložení pokuty rozhodoval v prvním
stupni, rozhodnutí. Správní řízení podle věty první lze zahájit nejpozději do 90 dnů ode dne
nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek podle § 139 odst. 1 písm. f)
nebo za správní delikt podle § 140 odst. 1 písm. e).
____________________
8)

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

21)
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zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
44)
§ 44a odst. 4 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb.
45)
§ 44a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 482/2004 Sb.
46)
Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
50)
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.
90)
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších
předpisů.
91)
§ 111 zákoníku práce.

Část sto padesátá sedmá
Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých
zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění zákona č. 444/2005
Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., a zákona č. 89/2012 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
Správní delikty
Přestupky
§ 11
(1) Právnické osobě, která hromadně nebo opakovaně šíří elektronickými prostředky
obchodní sdělení
a) bez souhlasu adresáta,
b) neoznačené jasně a zřetelně jako obchodní sdělení,
c) skrývající nebo utajující totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečnila,
d) neobsahující platnou adresu, na niž by adresát mohl odeslat žádost o ukončení takové
komunikace, nebo
e) bez toho, že by zákazníkovi poskytla možnost jasně, zřetelně, jednoduchým způsobem,
zdarma nebo na svůj účet udělit či odmítnout souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu
při zaslání každé jednotlivé zprávy,
se uloží pokuta do výše 10 000 000 Kč.
(2) Právnické osobě, která
a) vykonává regulovanou činnost a její obchodní sdělení neobsahuje název profesní
samosprávné komory zřízené zákonem, u níž je zapsána,
b) vykonává regulovanou činnost a její obchodní sdělení neobsahuje odkaz na profesní
pravidla uplatňovaná v členském státu Evropské unie, v němž je usazena, nebo
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c) vykonává regulovanou činnost a její obchodní sdělení neobsahuje způsob trvalého
veřejného přístupu k informacím o příslušné profesní samosprávné komoře zřízené zákonem,
jejímž je členem,
se uloží pokuta do výše 1 000 000 Kč.
§ 11
(1) Právnická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) hromadně nebo opakovaně šíří elektronickými prostředky obchodní sdělení
1. bez souhlasu adresáta,
2. neoznačené jasně a zřetelně jako obchodní sdělení,
3. skrývající nebo utajující totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace
uskutečnila,
4. neobsahující platnou adresu, na niž by adresát mohl odeslat žádost o ukončení takové
komunikace, nebo
5. bez toho, že by zákazníkovi poskytla možnost jasně, zřetelně, jednoduchým způsobem,
zdarma nebo na svůj účet udělit či odmítnout souhlas s využitím jeho elektronického
kontaktu při zaslání každé jednotlivé zprávy,
b) vykonává regulovanou činnost a její obchodní sdělení neobsahuje název profesní
samosprávné komory zřízené zákonem, u níž je zapsána,
c) vykonává regulovanou činnost a její obchodní sdělení neobsahuje odkaz na profesní
pravidla uplatňovaná v členském státu Evropské unie, v němž je usazena, nebo
d) vykonává regulovanou činnost a její obchodní sdělení neobsahuje způsob trvalého
veřejného přístupu k informacím o příslušné profesní samosprávné komoře zřízené
zákonem, jejímž je členem.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) až d),
b) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a).
§ 12
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při stanovení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
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(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže orgán dozoru
o něm nezahájil řízení do 1 roku, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne,
kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby8) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(5) Pokuty ukládá a vybírá orgán dozoru. Příjem z pokut, a to i vymožených, je
příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu dozoru, který pokutu uložil. Na
příjmy z pokut uložených orgánem příslušným k výkonu dozoru podle § 10 odst. 1 písm. b)
se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu9).
§ 12
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává orgán dozoru.
(2) Pokuty ukládá a vybírá orgán, který je uložil. Příjem z pokut, a to i
vymožených, je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu
uložil. Na příjmy z pokut uložených orgánem příslušným k výkonu dozoru podle § 10
odst. 1 písm. b) se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného
rozpočtu9).
__________________
8)
9)

§ 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
§ 2 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Část sto padesátá osmá
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve
znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 181/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 167/2012
Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 56/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona
č. …/2016, s vyznačením navrhovaných změn:
§1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje
a) výběr a evidenci archiválií,
b) ochranu archiválií,
c) práva a povinnosti vlastníků archiválií,
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d) práva a povinnosti držitelů a správců archiválií (dále jen "držitel archiválie"),
e) využívání archiválií,
f) zpracování osobních údajů pro účely archivnictví,
g) soustavu archivů,
h) práva a povinnosti zřizovatelů archivů,
i) spisovou službu,
j) působnost Ministerstva vnitra (dále jen "ministerstvo") a dalších správních úřadů na úseku
archivnictví a výkonu spisové služby,
k) správní delikty přestupky.
§ 46
(1) Národní archiv
a) kontroluje výkon spisové služby u
1. organizačních složek státu s celostátní působností s výjimkou těch, u kterých tuto
působnost vykonává Archiv bezpečnostních složek,
2. státních příspěvkových organizací zřízených zákonem a státních příspěvkových
organizací zřízených organizační složkou státu s celostátní působností,
3. veřejných výzkumných institucí zřízených organizační složkou státu s celostátní
působností,
4. právnických osob s celostátní působností zřízených zákonem,
b) provádí výběr archiválií ve skartačním řízení u
1. původců uvedených v písmenu a),
2. původců uvedených v písmenu c), kteří si zřídili soukromý archiv,
3. vrcholných nebo obdobných orgánů původců uvedených v písmenu c), kteří požádají o
výběr archiválií ve skartačním řízení,
c) provádí výběr archiválií mimo skartační řízení u vrcholných nebo obdobných orgánů
1. politických stran,
2. politických hnutí,
3. spolků,
4. odborových organizací,
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5. organizací zaměstnavatelů,
6. profesních komor,
7. církví,
8. náboženských společností,
9. nadací,
10. nadačních fondů,
11. ústavů,
12. obecně prospěšných společností,
d) provádí výběr archiválií mimo skartační řízení u dokumentů nabídnutých České republice
darem nebo ke koupi a u dokumentů nalezených nebo u dokumentů vlastníků, kteří o to
požádají,
e) rozhoduje o námitkách proti protokolu o provedeném skartačním řízení a protokolu o
provedeném výběru archiválií mimo skartační řízení (§ 10 odst. 3 a § 12 odst. 3) podaných
původcem nebo vlastníkem dokumentu, u kterého provádí výběr archiválií,
f) posuzuje protokoly o provedeném skartačním řízení a o provedeném výběru archiválií
mimo skartační řízení specializovaných archivů organizačních složek státu s celostátní
působností a jimi zřízených státních příspěvkových organizací a specializovaných archivů
právnických osob zřízených zákonem s celostátní působností,
g) rozhoduje o podání badatele, kterému nebylo umožněno nahlížení do archiválií nebo
pořizování výpisů, opisů anebo kopií archiválií v analogové podobě nebo replik archiválií v
digitální podobě náležejících do jeho péče nebo do péče soukromých archivů, u nichž provádí
výběr archiválií,
h) ukládá sankce správní tresty podle tohoto zákona za správní delikty přestupky fyzickým
a právnickým osobám, u nichž kontroluje výkon spisové služby a u nichž provádí výběr
archiválií, včetně těch, které zřídily specializované archivy nebo soukromé archivy,
i) vyhledává v archiváliích náležejících do jeho péče archiválie pro potřeby správních úřadů a
ostatních organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků, právnických a
fyzických osob, pořizuje z nich výpisy, opisy, kopie a repliky,
j) umožňuje za podmínek stanovených v tomto zákoně nahlížet do archiválií náležejících do
jeho péče,
k) vede příslušnou evidenci archiválií podle tohoto zákona,
l) provádí kontrolu archivních kulturních památek a národních kulturních památek, které vede
ve své evidenci a které nenáleží do péče archivů,
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m) plní na úseku archivnictví úkoly vyplývající z mezinárodních smluv,
n) vykonává další pravomoci stanovené tímto nebo jiným zákonem.
(2) Národní archiv na úseku péče o archiválie
a) pečuje o archiválie převzaté od původců uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) a dále o
archiválie vzniklé z činnosti vrcholných orgánů českého státu, Československé republiky,
Československé socialistické republiky, České a Slovenské Federativní Republiky, České
socialistické republiky, České republiky s výjimkou těch, o něž pečuje Archiv bezpečnostních
složek nebo specializované archivy zřízené ministerstvy, dalšími ústředními správními úřady,
Kanceláří Poslanecké sněmovny, Kanceláří Senátu, Kanceláří prezidenta republiky, Českou
národní bankou, bezpečnostními sbory nebo zpravodajskými službami České republiky, jakož
i státních a samosprávních orgánů a organizací pro zemi Českou v minulosti, ústředních
orgánů okupační správy v letech 1939 až 1945 a vlády Československé republiky v exilu v
letech 1939 až 1945 a o archiválie vzniklé z činnosti centrálních úřadů habsburské monarchie
a umožňuje nahlížení do nich,
b) přijímá za Českou republiku nabídky ke koupi, k darování a úschově archiválií a uzavírá za
Českou republiku příslušné smlouvy,
c) poskytuje vlastníkům archiválií bezplatné odborné, informační a poradenské služby,
d) provádí prověrku fyzického stavu archivních kulturních památek a národních kulturních
památek, pokud jsou mu svěřeny do péče,
e) provádí inventuru archiválií vyhlášenou ministerstvem,
f) spolupracuje s ostatními archivy a rozvíjí styky s vědeckými, kulturními, školskými a
dalšími institucemi za účelem výměny zkušeností v odborných otázkách, ve vědeckém bádání
a kulturně výchovném, hospodářském a vlastivědném využívání archiválií,
g) provádí vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti archivnictví, pomocných věd historických
a příbuzných vědních oborů,
h) plní úkoly ústředního vědeckovýzkumného pracoviště na úseku preventivní péče o
archiválie, konzervace a restaurování archiválií, uchovávání a zpřístupňování nových forem
nosičů informací včetně dokumentů v digitální podobě; v této oblasti vykonává funkci
odborného metodického a školicího centra,
i) zřizuje specializovanou knihovnu pro obor archivnictví a výkonu spisové služby,
j) vykonává vydavatelskou a publikační činnost v oboru archivnictví a výkonu spisové služby,
dějin správy, pomocných věd historických a historie,
k) provádí konzervaci a restaurování archiválií,
l) plní další odborné archivní úkoly uložené tímto zákonem.
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(3) Národní archiv na úseku péče o archiválie v digitální podobě
a) ukládá archiválie v digitální podobě náležející do jeho péče a archiválie v digitální podobě
náležející do péče Archivu bezpečnostních složek, státních oblastních archivů a archivů, které
nejsou digitálními archivy a neukládají archiválie v digitální podobě na základě písemné
dohody v jiném digitálním archivu; nejde-li o archiválie v digitální podobě náležející do jeho
péče, Národní archiv u uložených archiválií v digitální podobě pouze zajišťuje zachování
neporušitelnosti jejich obsahu a čitelnosti,
b) spravuje národní portál,
c) plní pro archivy metodickou a poradenskou funkci v oblasti předarchivní péče o dokumenty
v digitální podobě a v oblasti digitalizace archiválií v analogové podobě,
d) provádí vědeckou a výzkumnou činnost na úseku životního cyklu dokumentů v digitální
podobě,
e) poskytuje archivům údaje potřebné pro evidenci archiválií v digitální podobě a služby pro
shromažďování a zpřístupňování popisů archiválií v digitální podobě a replik archiválií v
digitální podobě,
f) vydává závazné stanovisko k žádosti o udělení oprávnění k ukládání archiválií v digitální
podobě.
§ 49
(1) Státní oblastní archiv
a) kontroluje výkon spisové služby u
1. organizačních složek státu s jinou než celostátní působností,
2. státních příspěvkových organizací zřízených organizační složkou státu s jinou než
celostátní působností,
3. státních podniků,
4. právnických osob zřízených zákonem s jinou než celostátní působností,
5. územních samosprávných celků,
6. organizačních složek územních samosprávných celků,
7. právnických osob zřízených nebo založených územním samosprávným celkem,
8. vysokých škol,
9. škol,
10. zdravotních pojišťoven,
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11. veřejných výzkumných institucí s výjimkou těch zřízených organizační složkou státu
s celostátní působností,
b) provádí výběr archiválií ve skartačním řízení u
1. původců uvedených v písmenu a),
2. původců uvedených v písmenu c) bodech 1 až 12, kteří požádají o výběr archiválií ve
skartačním řízení, s výjimkou vrcholných nebo obdobných orgánů těchto původců a s
výjimkou původců, kteří si zřídili soukromý archiv,
3. původců uvedených v písmenu c) bodech 13 až 15, kteří si zřídili soukromý archiv
nebo požádají o výběr archiválií ve skartačním řízení,
c) provádí výběr archiválií mimo skartační řízení u
1. politických stran,
2. politických hnutí,
3. spolků,
4. odborových organizací,
5. organizací zaměstnavatelů,
6. profesních komor,
7. církví,
8. náboženských společností,
9. nadací,
10. nadačních fondů,
11. ústavů,
12. obecně prospěšných společností,
13. obchodních společností,
14. družstev s výjimkou bytových družstev,
15. notářů,
s výjimkou vrcholných nebo obdobných orgánů původců uvedených v bodech 1 až 12,
d) provádí výběr archiválií mimo skartační řízení u dokumentů nabídnutých České republice
darem nebo ke koupi a u dokumentů nalezených nebo u dokumentů vlastníků, kteří o to
požádají,
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e) zprošťuje povinnosti zachovávat mlčenlivost u zaměstnanců (§ 14 odst. 1) nebo zřizovatelů
archivů (§ 14 odst. 2), s výjimkou zaměstnanců uvedených v § 44 písm. e), specializovaných
nebo bezpečnostních archivů zřizovaných ministerstvy, dalšími ústředními správními úřady,
Kanceláří Poslanecké sněmovny, Kanceláří Senátu, Kanceláří prezidenta republiky, Českou
národní bankou, bezpečnostními sbory nebo zpravodajskými službami České republiky,
f) rozhoduje o námitkách proti protokolu o provedeném skartačním řízení a protokolu o
provedeném výběru archiválií mimo skartační řízení (§ 10 odst. 3 a § 12 odst. 3) podaných
původcem nebo vlastníkem dokumentu, u kterého provádí výběr archiválií,
g) rozhoduje o námitkách původce nebo vlastníka dokumentu proti protokolu o provedeném
skartačním řízení a protokolu o provedeném výběru archiválií mimo skartační řízení Archivu
hlavního města Prahy, Archivu města Brna, Archivu města Ostravy, Archivu města Plzně a
Archivu města Ústí nad Labem a dohlíží na jejich protokoly o provedeném skartačním řízení
a o provedeném výběru archiválií mimo skartační řízení,
h) posuzuje protokoly o provedeném skartačním řízení a o provedeném výběru archiválií
mimo skartační řízení specializovaných archivů, u nichž tuto působnost nevykonává Národní
archiv,
i) rozhoduje o svěření ohrožených archiválií do péče archivu,
j) rozhoduje o podání badatele, kterému nebylo umožněno nahlížení do archiválií nebo
pořizování výpisů, opisů, kopií archiválií v analogové podobě nebo replik archiválií v
digitální podobě náležejících do jeho péče,
k) rozhoduje o podání badatele, kterému nebylo umožněno nahlížení do archiválií nebo
pořizování výpisů, opisů, kopií archiválií v analogové podobě nebo replik archiválií v
digitální podobě náležejících do péče specializovaných archivů, s výjimkou specializovaných
archivů a bezpečnostních archivů zřízených ministerstvy, dalšími ústředními správními úřady,
Kanceláří Poslanecké sněmovny, Kanceláří Senátu, Kanceláří prezidenta republiky, Českou
národní bankou, bezpečnostními sbory a zpravodajskými službami České republiky,
l) rozhoduje o podání badatele, kterému nebylo umožněno nahlížení do archiválií nebo
pořizování výpisů, opisů, kopií archiválií v analogové podobě nebo replik archiválií v
digitální podobě náležejících do péče archivů územních samosprávných celků nebo
soukromých archivů, u nichž provádí výběr archiválií,
m) ukládá sankce správní tresty podle tohoto zákona za správní delikty přestupky fyzickým
a právnickým osobám, u nichž tuto působnost nevykonává Národní archiv,
n) umožňuje za podmínek stanovených v tomto zákoně nahlížet do archiválií náležejících do
jeho péče,
o) vede příslušnou evidenci archiválií podle tohoto zákona,
p) provádí kontrolu archivních kulturních památek, které vede ve své evidenci a které
nenáleží do péče archivů,
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q) plní na úseku archivnictví úkoly vyplývající z mezinárodních smluv,
r) vyjadřuje se k žádosti o koncesi k vedení spisovny a kontroluje stavebně technický stav a
bezpečnostní zajištění provozoven určených k výkonu koncesované živnosti vedení spisovny,
s) kontroluje plnění povinností podnikatele, kterému byla udělena koncese k vedení spisovny,
stanovených v § 3 odst. 4,
t) vykonává další pravomoci stanovené tímto nebo jiným zákonem.
(2) Státní oblastní archiv v oblasti archivní péče
a) pečuje o archiválie převzaté od původců uvedených v odstavci 1 písm. a) a c); o archiválie
právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku pečuje tehdy, jestliže tito původci zanikli
bez právního nástupce; péče o archiválie v digitální podobě nezahrnuje zachování
neporušitelnosti jejich obsahu a čitelnosti,
b) přijímá za Českou republiku nabídky ke koupi, k darování a úschově archiválií a uzavírá za
Českou republiku příslušné smlouvy,
c) poskytuje vlastníkům archiválií bezplatné odborné informační a poradenské služby,
d) plní úkoly oblastního a okresního vědeckovýzkumného pracoviště na úseku archivnictví,
pomocných věd historických a regionální historie, přičemž spolupracuje s ostatními archivy a
rozvíjí styky s vědeckými, kulturními, školskými a dalšími institucemi za účelem výměny
zkušeností v odborných otázkách, ve vědeckém bádání a kulturně výchovném, hospodářském
a vlastivědném využívání archiválií,
e) vyhledává v archiváliích náležejících do jeho péče archiválie pro potřeby správních úřadů a
ostatních organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků, právnických a
fyzických osob, pořizuje z nich výpisy, opisy, kopie a repliky,
f) zřizuje specializované knihovny pro obor archivnictví, spisové služby a regionální historie,
g) vykonává vydavatelskou a publikační činnost v oboru archivnictví a spisové služby, dějin
správy, pomocných věd historických a historie,
h) provádí prověrku fyzického stavu archivních kulturních památek a národních kulturních
památek, pokud jsou mu svěřeny do péče,
i) provádí inventuru archiválií vyhlášenou ministerstvem,
j) provádí konzervaci a restaurování archiválií,
k) plní další odborné archivní úkoly uložené tímto zákonem.
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HLAVA V
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 73
Přestupky
Přestupky fyzických osob
...
§ 74
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) poškodí nebo zničí archiválii nebo dokument,
b) nevrátí vypůjčenou archiválii, nebo
c) vyveze archiválii bez povolení podle § 29 odst. 1.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník archiválie, archivní
sbírky, archivního fondu nebo jejich ucelené části, o nichž bylo zahájeno řízení o prohlášení
za archivní kulturní památku, dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 21
odst. 5 neoznámí zamýšlenou změnu jejich umístění nebo zamýšlený převod nebo přechod
vlastnického práva.
(3) Právnická osoba se jako vlastník nebo držitel archiválie dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) nepečuje o archiválii podle § 25 odst. 1 písm. a),
b) v rozporu s § 25 odst. 1 písm. c) neoznámí převod vlastnického práva k archiválii nebo
uzavření smlouvy o její úschově,
c) v rozporu s § 29 odst. 3 nedoveze archiválii nepoškozenou zpět na území České republiky,
d) v rozporu s § 30 odst. 1 nepořídí na vlastní náklady bezpečnostní kopii archiválie
prohlášené za archivní kulturní památku nebo za národní kulturní památku, nebo
e) nezajistí konzervaci nebo restaurování poškozené nebo ohrožené archivní kulturní památky
nebo národní kulturní památky podle § 30 odst. 5.
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(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo držitel archiválie
v analogové podobě, která je uložena mimo archiv a kterou vede v základní evidenci
Národního archivního dědictví příslušný archiv podle své působnosti, dopustí správního
deliktu přestupku tím, že nepředá archivům údaje podle § 25 odst. 2.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník archiválie dopustí
správního deliktu přestupku tím, že nenabídne archiválii přednostně ke koupi podle § 28
odst. 1 a 2.
(6) Veřejnoprávní původce anebo právnická nebo podnikající fyzická osoba jako
soukromoprávní původce se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 3
neuchová dokument nebo neumožní výběr archiválie.
(7) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba jako soukromoprávní původce
nebo jako právní nástupce veřejnoprávního anebo soukromoprávního původce se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 3 odst. 3 neuchová dokument nebo
neumožní výběr archiválie, jde-li o dokumenty, ke kterým měl povinnost uchovávat
dokumenty a umožnit výběr archiválií již původce, jehož je tato právnická osoba nebo
podnikající fyzická osoba právním nástupcem.
(8) Právnická nebo fyzická osoba se jako podnikatel, kterému byla udělena koncese
k vedení spisovny, dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 3 odst. 4
neuchová dokument nebo neumožní výběr archiválie.
(9) Určený původce nebo původce uvedený v § 63 odst. 2 se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) v rozporu s § 63 nevykonává spisovou službu,
b) v rozporu s § 66 odst. 1 nevydá spisový řád nebo spisový a skartační plán, anebo v rozporu
s § 66 odst. 2 neoznačuje dokumenty podle skartačního řádu a spisového a skartačního plánu
spisovými znaky, skartačními znaky a skartačními lhůtami,
c) nedodrží podmínky pro ukládání dokumentů podle § 68, nebo
d) v rozporu s § 68 odst. 1 neukládá dokumenty podle spisového a skartačního plánu.
(10) Původce nebo jeho právní nástupce se dopustí správního deliktu přestupku tím,
že neprovede skartační řízení nebo neumožní dohled na provádění skartačního řízení a výběr
archiválií ve skartačním řízení.
(11) Za správní delikt přestupek se uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 400 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 3
písm. d),
b) 200 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 6, 7, 8, 9
nebo 10,
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c) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo odstavce 3
písm. c); pokud je neoprávněně vyvezená anebo nedovezená archiválie
1. předmětem řízení o prohlášení za archivní kulturní památku nebo za národní kulturní
památku, lze uložit pokutu do 200 000 Kč,
2. archivní kulturní památkou, lze uložit pokutu do 500 000 Kč,
3. národní kulturní památkou, lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč,
d) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2, odstavce 3 písm. a) nebo e)
nebo odstavce 5,
e) 5 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 3 písm. b) nebo odstavce 4.
§ 75
Společná ustanovení o správních deliktech
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 20 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni Národní archiv,
Archiv bezpečnostních složek nebo státní oblastní archiv v rozsahu své působnosti stanovené
v tomto zákoně.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
§ 75
Přestupky podle tohoto zákona projednává Národní archiv, Archiv
bezpečnostních složek nebo státní oblastní archiv v rozsahu své působnosti stanovené v
tomto zákoně.

Část sto padesátá devátá
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 384/2008
Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona
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č. 303/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb.,
s vyznačením navrhovaných změn:
§ 17
Spis
(1) V každé věci se zakládá spis. Každý spis musí být označen spisovou značkou. Spis
tvoří zejména podání, protokoly, záznamy, písemná vyhotovení rozhodnutí a další písemnosti,
které se vztahují k dané věci. Přílohou, která je součástí spisu, jsou zejména důkazní
prostředky, obrazové a zvukové záznamy a záznamy na elektronických médiích. Spis musí
obsahovat soupis všech svých součástí, včetně příloh, s určením data, kdy byly do spisu
vloženy.
(2) Zasílají-li se dožádané spisy v poštovní zásilce, musí odesílající správní orgán
zvolit takovou poštovní službu, která zahrnuje stvrzení podání a dodání poštovní zásilky.
(3) Z důvodu ochrany utajovaných informací a z důvodu ochrany jiných informací, na
něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti, se v případech
stanovených zvláštním zákonem část písemností nebo záznamů uchovává odděleně mimo
spis.
(3) Z důvodu ochrany utajovaných informací a z důvodu ochrany jiných
informací, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti, se
v případech stanovených zákonem část písemností nebo záznamů uchovává odděleně
mimo spis. Odděleně mimo spis se uchovávají písemnosti nebo záznamy obsahující
utajované informace, které byly správnímu orgánu poskytnuty Policií České republiky
nebo zpravodajskými službami. Na písemnosti nebo záznamy uchovávané odděleně
mimo spis se ustanovení tohoto nebo jiného zákona o nahlížení do spisu nepoužijí.
(4) Nevykonává-li příslušný správní orgán spisovou službu, předá spis po právní moci
rozhodnutí správnímu orgánu, který pro něj spisovou službu vykonává.
§ 19
Společné ustanovení o doručování
(1) Písemnost doručuje správní orgán, který ji vyhotovil. Správní orgán doručí
písemnost prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky13a). Nelze-li písemnost
takto doručit, může ji doručit správní orgán sám; v zákonem stanovených případech může
písemnost doručit prostřednictvím obecního úřadu, jemu naroveň postaveného správního
orgánu14) (dále jen „obecní úřad“) nebo prostřednictvím policejního orgánu příslušného podle
místa doručení; je-li k řízení příslušný orgán obce, může písemnost doručit prostřednictvím
obecní policie.
(2) Není-li možné písemnost doručit prostřednictvím veřejné datové sítě do datové
schránky13a), lze ji doručit také prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Správní
orgán zvolí takovou poštovní službu, aby z uzavřené poštovní smlouvy15) vyplývala povinnost
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dodat poštovní zásilku obsahující písemnost způsobem, který je v souladu s požadavky tohoto
zákona na doručení písemnosti.
(3) Není-li možné písemnost doručit prostřednictvím veřejné datové sítě do
datové schránky13a), může správní orgán zaslat písemnost do datové schránky
kontaktního místa veřejné správy43), které tuto písemnost převede autorizovanou
konverzí dokumentů13a) a doručí písemnost, která je jejím výstupem; odstavce 1 a 2 platí
obdobně. Při zaslání písemnosti do datové schránky kontaktního místa veřejné správy
správní orgán určí způsob doručení adresátovi. Kontaktní místo veřejné správy
bezodkladně zašle správnímu orgánu doklad o doručení písemnosti, je-li pro řízení
třeba, nebo potvrzení o nemožnosti písemnost doručit a důvody nedoručení. Pro účely
postupu podle věty první přenese správní orgán výkon své působnosti v oblasti
doručování na kontaktní místo veřejné správy. Působnost lze přenést veřejnoprávní
smlouvou nebo dohodou mezi správními orgány podle § 160 odst. 3 s účinky pro
budoucí doručování za předpokladu, že správní orgán v daném případě postup podle
tohoto odstavce zvolí. K uzavření veřejnoprávní smlouvy nebo dohody podle předchozí
věty není třeba souhlasu nadřízeného správního orgánu.
(3) (4) Nevylučuje-li to zákon nebo povaha věci, na požádání účastníka řízení správní
orgán doručuje na adresu pro doručování nebo elektronickou adresu,16) kterou mu účastník
řízení sdělí, zejména může-li to přispět k urychlení řízení; taková adresa může být sdělena
i pro řízení, která mohou být u téhož správního orgánu zahájena v budoucnu.
(4) (5) Do vlastních rukou adresáta se doručují písemnosti podle § 59, § 72 odst. 1,
písemnosti, o nichž tak stanoví zvláštní zákon, a jiné písemnosti, nařídí-li to oprávněná úřední
osoba.
(5) (6) Do vlastních rukou se doručuje i písemnost, u níž hrozí, že by mohla být
vydána jinému účastníkovi řízení, který má na věci protichůdný zájem. Jestliže je písemnost
doručena jinému účastníkovi řízení, který má na věci protichůdný zájem, písemnost se
považuje za doručenou jen v případě, že adresát písemnosti její převzetí od příjemce uzná
nebo že je z jeho postupu v řízení zjevné, že mu bylo doručeno.
(6) (7) Je-li pro řízení třeba, aby bylo doručení doloženo, musí být zajištěn písemný
doklad stvrzující, že písemnost byla doručena nebo že poštovní zásilka obsahující písemnost
byla dodána, včetně dne, kdy se tak stalo. Nelze-li doručení prokázat, je nutno doručit
opakovaně. Písemného dokladu o doručení nebo dodání však není zapotřebí, je-li z postupu
účastníka řízení v řízení zjevné, že mu bylo doručeno.
(7) (8) Doručovatelé jsou oprávněni zjišťovat totožnost adresáta a osob, které jsou za
něj oprávněny písemnost převzít. Tyto osoby jsou povinny na výzvu doručovatele předložit
průkaz totožnosti (§ 36 odst. 4). Provádí-li doručovatel úkony podle tohoto zákona, má
postavení úřední osoby a povinnosti nositele poštovního tajemství podle zvláštního zákona.17)
(8) (9) Písemnosti uvedené v odstavci 4 5 se na požádání adresáta doručují jiným
způsobem podle tohoto zákona; v takovém případě platí, že písemnost je doručena třetím
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dnem ode dne, kdy byla odeslána. V případě doručování na elektronickou adresu platí, že
písemnost je doručena v okamžiku, kdy převzetí doručované písemnosti potvrdí adresát
datovou zprávou podepsanou adresátem. Nepotvrdí-li adresát převzetí písemnosti nejpozději
následující pracovní den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná (odstavec 9
10), doručí správní orgán písemnost, jako by adresát o doručení na elektronickou adresu
nepožádal.
(9) (10) Pokud nebylo možno doručit písemnost doručovanou na elektronickou adresu
adresáta podle odstavce 3 nebo 8 4 nebo 9, protože se datová zpráva vrátila jako
nedoručitelná, učiní správní orgán neprodleně další pokus o její doručení; bude-li další pokus
o doručení neúspěšný, doručí písemnost, jako by adresát o doručení na elektronickou adresu
nepožádal.
§ 20
Doručování fyzickým osobám
(1) Fyzické osobě se písemnost doručuje na adresu pro doručování (§ 19 odst. 3 4), na
adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou jí mají být
doručovány písemnosti17a), na adresu jejího trvalého pobytu, ve věcech podnikání do místa
podnikání, nebo při doručování prostřednictvím veřejné datové sítě na její elektronickou
adresu; fyzické osobě lze však doručit, kdekoli bude zastižena. Provádí-li doručení sám
správní orgán, mohou osoby doručení provádějící doručit i mimo územní obvod tohoto
správního orgánu.
(2) Písemnost, která se doručuje do vlastních rukou, lze doručit adresátovi, nebo též
tomu, koho adresát k přijetí písemnosti zmocnil písemnou plnou mocí s úředně ověřeným
podpisem; úřední ověření není třeba, pokud byla plná moc udělena před doručujícím
orgánem.
(3) Písemnost, která se nedoručuje do vlastních rukou a jejíž převzetí má být
potvrzeno příjemcem, lze doručit adresátovi přímo nebo předáním jiné vhodné fyzické osobě
bydlící, působící nebo zaměstnané v tomtéž místě nebo jeho okolí, která souhlasí s tím, že
písemnost adresátovi předá.
(4) Písemnost, která se nedoručuje do vlastních rukou nebo jejíž doručení nemá být
potvrzeno příjemcem, lze doručit vložením písemnosti do adresátovy domovní schránky nebo
na jiné vhodné místo anebo způsobem podle odstavce 3.
(5) Při doručování písemnosti, která souvisí s podnikatelskou činností fyzické osoby a
která je doručována na adresu místa podnikání,2) se postupuje obdobně podle § 21.
(6) Písemnost určenou advokátu, včetně písemnosti doručované do vlastních rukou,
mohou přijmout také advokátní koncipienti nebo jiní jeho zaměstnanci. Vykonává-li
advokacii společně s jinými advokáty, může být písemnost, včetně písemnosti doručované do
vlastních rukou, odevzdána též těmto advokátům, jejich advokátním koncipientům nebo
jiným jejich zaměstnancům. Jestliže advokát vykonává advokacii jako společník veřejné
881

obchodní společnosti, mohou písemnost určenou advokátu, včetně písemnosti doručované do
vlastních rukou, přijmout rovněž ostatní společníci této společnosti, advokátní koncipienti
nebo jiní její zaměstnanci. Pro doručování písemnosti notáři, soudnímu exekutorovi a jiné
osobě, která poskytuje právní pomoc podle zvláštních zákonů, platí věta první až třetí
přiměřeně. Ustanovení o doručování právnickým osobám (§ 21) platí pro doručování
písemnosti advokátovi, notáři, soudnímu exekutorovi a jiné osobě, která poskytuje právní
pomoc podle zvláštních zákonů, obdobně.
§ 21
Doručování právnickým osobám
(1) Právnické osobě se písemnost doručuje na adresu pro doručování (§ 19 odst. 3 4),
na adresu jejího sídla2) nebo sídla její organizační složky, jíž se řízení týká; u zahraniční
právnické osoby se doručuje na adresu sídla její organizační složky zřízené v České republice,
týká-li se písemnost činnosti této organizační složky. Při doručování prostřednictvím veřejné
datové sítě se doručuje na elektronickou adresu právnické osoby. V ostatních případech se
zahraničním právnickým osobám písemnosti doručují způsobem uvedeným v § 22.
(2) Písemnost, která se doručuje do vlastních rukou, jsou oprávněny převzít orgány a
osoby uvedené v § 30 nebo jiné osoby, které byly pověřeny písemnosti přijímat.
(3) Právnická osoba nemůže žádat o prominutí zmeškání úkonu s poukazem na to, že
se na adrese jejího sídla nebo sídla její organizační složky nikdo nezdržuje. Správní orgán
však v případě, že na uvedené adrese nebyl nikdo zastižen, může písemnost doručit osobám
uvedeným v § 30 na jejich adresu.
(4) Písemnost, která se nedoručuje do vlastních rukou a jejíž převzetí má být
potvrzeno příjemcem, lze doručit fyzické osobě, která je za adresáta oprávněna písemnost
převzít, fyzické osobě, která převzetí písemnosti potvrdí razítkem adresáta, popřípadě též jiné
vhodné fyzické osobě bydlící, působící nebo zaměstnané v tomtéž místě nebo jeho okolí,
která souhlasí s tím, že poštovní zásilku s písemností adresátovi předá.
(5) Písemnost, která se nedoručuje do vlastních rukou a jejíž převzetí nemá být
potvrzeno příjemcem, lze doručit vložením písemnosti do adresátovy domovní schránky nebo
na jiné vhodné místo anebo způsobem podle odstavce 4.
(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se přiměřeně vztahují i na doručování správním
orgánům a jiným orgánům veřejné moci.
§ 22
Doručování do ciziny
Adresátům, kteří se zdržují v cizině nebo jejichž sídlo nebo pobyt, popřípadě jiná
adresa pro doručování podle § 19 odst. 3 4 je v cizině, lze doručit prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím příslušného orgánu státní správy

882

pověřeného k doručování písemností do ciziny. Pokud se tímto způsobem nepodaří písemnost
doručit, ustanoví jim správní orgán opatrovníka [§ 32 odst. 2 písm. d)].
Díl 2
Úkony účastníků
§ 36
(1) Nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné
návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může usnesením
prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy.
(2) Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to požádají,
poskytne jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak.
(3) Nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci
dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho
žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí vzdal. V případě, že podkladem rozhodnutí jsou písemnosti a záznamy, které
jsou za podmínek v § 17 odst. 3 uchovávány odděleně mimo spis, může se účastník,
o jehož právním nároku se v řízení rozhoduje, s těmito podklady seznámit pouze
v podobě, která nezmaří účel jejich utajení; není-li to možné, sdělí se takovému
účastníkovi alespoň v obecné rovině, jaké skutečnosti z těchto podkladů vyplývají.
Správní orgán si předtím, než účastníkovi umožní seznámit se s podklady podle
předchozí věty, vyžádá vyjádření orgánu, který tyto podklady poskytl. Nerozhoduje-li se
v řízení o právním nároku účastníka, není takový účastník oprávněn seznámit se
s podklady rozhodnutí, které jsou za podmínek v § 17 odst. 3 uchovávány odděleně
mimo spis.
(4) Účastník má při jednání se správním orgánem právo na konzultace s osobou, která
mu podle občanského zákoníku může jako podpůrce44) napomáhat při rozhodování; je-li
takových osob více, zvolí si účastník jednu z nich. Namítne-li v průběhu řízení podpůrce
účastníka vlastním jménem neplatnost právního jednání učiněného podporovaným
účastníkem, správní orgán k této námitce v řízení přihlédne.
(5) Účastník, jeho zástupce nebo podpůrce44) je povinen předložit na výzvu oprávněné
úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se pro účely tohoto zákona rozumí
doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a
místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i
podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
§ 37
Podání
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(1) Podání je úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu. Podání se posuzuje podle
svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno.
(2) Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická
osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě
jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 4. V podání souvisejícím s její podnikatelskou
činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu
podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu
podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné
zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob
nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí
obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon,
a podpis osoby, která je činí.
(3) Nemá-li podání předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže správní
orgán podateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu
přiměřenou lhůtu.
(4) Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické
podobě. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem
uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména
prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu.
(5) Podání se činí u správního orgánu, který je věcně a místně příslušný. Podání je
učiněno dnem, kdy tomuto orgánu došlo.
(6) Není-li správní orgán schopen zajistit přijímání podání v elektronické podobě
podle odstavce 4, uzavře osoba uvedená v § 160 odst. 1, jejíž je tento správní orgán součástí, s
obcí s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu má sídlo, veřejnoprávní smlouvu (§
160) o provozování elektronické adresy podatelny.
(7) Nedojde-li k uzavření veřejnoprávní smlouvy podle odstavce 7, postupuje se v
případě obecního úřadu podle zvláštního zákona;18) v případě jiného správního orgánu
rozhodne krajský úřad, že pro něj bude tuto povinnost vykonávat obecní úřad obce s
rozšířenou působností, do jehož správního obvodu patří. Rozhodnutí vydává krajský úřad v
přenesené působnosti. Rozhodnutí krajského úřadu se zveřejní nejméně po dobu 15 dnů na
úřední desce správního orgánu, který povinnost neplnil.
§ 38
Nahlížení do spisu
(1) Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je
rozhodnutí ve věci již v právní moci (§ 73). Není-li účastník zastoupen, může spolu
s účastníkem nahlížet do spisu i jeho podpůrce44).

884

(2) Jiným osobám správní orgán umožní nahlédnout do spisu, prokáží-li právní zájem
nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě
dalších dotčených osob anebo veřejný zájem.
(3) Nevidomým osobám bude obsah spisu přečten. Na požádání správní orgán
nevidomé osobě umožní pořízení zvukového záznamu. Správní orgán nevidomé osobě rovněž
umožní, aby do spisu nahlížel její průvodce.
(4) S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby
správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.
(5) Odepřel-li správní orgán osobě nahlížet do spisu nebo jeho části, vydá o tom
usnesení, které se oznamuje pouze této osobě.
(6) Z nahlížení do spisu jsou vyloučeny jeho části, které obsahují utajované informace
nebo skutečnosti, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti; to
neplatí o částech spisu, jimiž byl nebo bude prováděn důkaz, do takových částí spisu však
může nahlížet pouze účastník řízení nebo jeho zástupce za předpokladu, že jsou předem
seznámeni s následky porušení povinnosti mlčenlivosti o těchto skutečnostech a že o poučení
je sepsán protokol, který podepíší. Ustanovení odstavce 4 se nepoužije.
(6) Části spisu, které obsahují utajované informace nebo skutečnosti, na něž se
vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti, jsou vyloučeny
z nahlížení do spisu; to neplatí o částech spisu, jimiž byl nebo bude prováděn důkaz, do
takových částí spisu však může nahlížet pouze účastník řízení nebo jeho zástupce.
Ustanovení odstavce 4 se nepoužije. Před nahlédnutím do spisu musí být účastník řízení
nebo jeho zástupce poučen o povinnosti mlčenlivosti o utajovaných informacích nebo
skutečnostech, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti,
a o právních následcích porušení této povinnosti; o poučení se sepíše protokol. Dojde-li
při nahlížení do spisu k přístupu k utajované informaci, protokol obsahuje také poučení
podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost.
Stejnopis protokolu zašle správní orgán do 30 dnů ode dne jeho vyhotovení Národnímu
bezpečnostnímu úřadu. Postup podle věty čtvrté a páté se neuplatní, prokáže-li se
účastník řízení nebo jeho zástupce platným osvědčením fyzické osoby pro příslušný
stupeň utajení utajované informace a poučením, vydanými podle zákona upravujícího
ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost.
§ 51
(1) K provedení důkazů lze užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke
zjištění stavu věci a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy. Jde
zejména o listiny, ohledání, svědeckou výpověď a znalecký posudek.
(2) O provádění důkazů mimo ústní jednání musí být účastníci včas vyrozuměni,
nehrozí-li nebezpečí z prodlení. Tuto povinnost nemá správní orgán vůči účastníkovi, který se
vzdal práva účasti při dokazování.
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(3) Je-li v souladu s požadavky § 3 zjištěna skutečnost, která znemožňuje žádosti
vyhovět, neprovádí správní orgán další dokazování a žádost zamítne.
(4) V řízení navazujícím na výkon kontroly, ve kterém je účastníkem řízení
kontrolovaná osoba, není třeba provádět protokolem o kontrole, který je podkladem
rozhodnutí o přestupku, dokazování.
§ 62
Pořádková pokuta
(1) Správní orgán může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč
tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup tím, že
a) se bez náležité omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu,
b) navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, nebo
c) neuposlechne pokynu úřední osoby.
(2) Pořádkovou pokutu podle odstavce 1 lze uložit i tomu, kdo učiní hrubě urážlivé
podání.
(3) Při stanovení výše pořádkové pokuty dbá správní orgán, aby nebyla v hrubém
nepoměru k závažnosti následku a k významu předmětu řízení; pokutu lze ukládat i
opakovaně.
(4) Pořádkovou pokutu vybírá podle zvláštního zákona27) správní orgán, který ji
uložil. V řízení o uložení povinnosti, k jejíž exekuci je správní orgán příslušný, je exekučním
správním orgánem (§ 103 odst. 2) správní orgán, který pořádkovou pokutu uložil. Příjem z
pořádkových pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost správního orgánu,
který pokutu uložil.
(5) Účastníkem řízení o uložení pořádkové pokuty je pouze osoba, které má být
pořádková pokuta uložena. Prvním úkonem v řízení ve věci uložení pořádkové pokuty je
vydání rozhodnutí. Odvolání proti rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty má vždy odkladný
účinek.
(6) Pravomocně uloženou pořádkovou pokutu může správní orgán, který ji uložil,
novým rozhodnutím prominout nebo snížit. Přitom správní orgán přihlédne zejména k tomu,
jak osoba, které byla pořádková pokuta uložena, plní svoje procesní povinnosti v dalším
průběhu řízení.
Náležitosti rozhodnutí
§ 68
(1) Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení účastníků.
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(2) Ve výrokové části se uvede řešení otázky, která je předmětem řízení, právní
ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, a označení účastníků podle § 27 odst. 1. Účastníci,
kteří jsou fyzickými osobami, se označují údaji umožňujícími jejich identifikaci (§ 18 odst.
2); účastníci, kteří jsou právnickými osobami, se označují názvem a sídlem. Ve výrokové
části se uvede lhůta ke splnění ukládané povinnosti, popřípadě též jiné údaje potřebné
k jejímu řádnému splnění a výrok o vyloučení odkladného účinku odvolání (§ 85 odst. 2).
Výroková část rozhodnutí může obsahovat jeden nebo více výroků; výrok může obsahovat
vedlejší ustanovení.
(3) V odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro
jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních
předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a
s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí. V případě, že podkladem rozhodnutí jsou
písemnosti a záznamy, které jsou za podmínek v § 17 odst. 3 uchovávány odděleně mimo
spis, v odůvodnění rozhodnutí se na tyto podklady odkáže takovým způsobem, aby nebyl
zmařen účel jejich utajení; není-li to možné, uvedou se v odůvodnění rozhodnutí pouze v
obecné rovině skutečnosti, které z těchto podkladů vyplývají.
(4) Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem
účastníkům v plném rozsahu vyhoví.
(5) V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je
možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání
rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává.
(6) Pokud odvolání nemá odkladný účinek, musí být tato skutečnost v poučení
uvedena.
§ 69
(1) V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvede označení "rozhodnutí" nebo jiné
označení stanovené zákonem. Písemné vyhotovení rozhodnutí dále musí obsahovat označení
správního orgánu, který rozhodnutí vydal, číslo jednací, datum vyhotovení, otisk úředního
razítka, jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné úřední osoby. Podpis
oprávněné úřední osoby je na stejnopisu možno nahradit doložkou "vlastní rukou" nebo
zkratkou "v. r." u příjmení oprávněné úřední osoby a doložkou "Za správnost vyhotovení:" s
uvedením jména, příjmení a podpisu úřední osoby, která odpovídá za písemné vyhotovení
rozhodnutí.
(2) V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvedou jména a příjmení všech účastníků.
(3) Pokud se má rozhodnutí doručit elektronicky, vyhotoví úřední osoba, která za
písemné vyhotovení rozhodnutí odpovídá, jeho elektronickou verzi s tím, že na místě otisku
úředního razítka vyjádří tuto skutečnost slovy „otisk úředního razítka“.
(4) Na požádání účastníka správní orgán vydá stejnopis písemného vyhotovení
rozhodnutí. Na požádání účastníka lze též vydat pouze stejnopis výroku.
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§ 71
Lhůty pro vydání rozhodnutí
(1) Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu.
(2) Vydáním rozhodnutí se rozumí
a) předání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení podle § 19, popřípadě jiný
úkon k jeho doručení, provádí-li je správní orgán sám; na písemnosti nebo poštovní zásilce se
tato skutečnost vyznačí slovy: „Vypraveno dne:“,
b) ústní vyhlášení, pokud má účinky oznámení (§ 72 odst. 1),
c) vyvěšení veřejné vyhlášky, je-li doručováno podle § 25, nebo
d) poznamenání usnesení do spisu v případě, že se pouze poznamenává do spisu., nebo
e) odeslání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí do datové schránky
kontaktního místa veřejné správy k postupu podle § 19 odst. 3; na písemnosti se tato
skutečnost vyznačí slovy: „Vypraveno dne:“.
(3) Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat
rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba
a) až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho
předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se
prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ,
b) nutná k provedení dožádání podle § 13 odst. 3, ke zpracování znaleckého posudku nebo
k doručení písemnosti do ciziny.
(4) Po dobu nezbytnou k opatření údajů podle § 6 odst. 2 lhůty pro vydání rozhodnutí
neběží.
(5) Nedodržení lhůt se nemůže dovolávat ten účastník, který je způsobil.
Díl 7
Nicotnost rozhodnutí
§ 77
(1) Nicotné je rozhodnutí, k jehož vydání nebyl správní orgán vůbec věcně příslušný;
to neplatí, pokud je vydal správní orgán nadřízený věcně příslušnému správnímu orgánu.
Nicotnost z tohoto důvodu zjišťuje a rozhodnutím prohlašuje správní orgán nadřízený
správnímu orgánu, který nicotné rozhodnutí vydal.
(2) Nicotné je dále rozhodnutí, které trpí vadami, jež je činí zjevně vnitřně rozporným
nebo právně či fakticky neuskutečnitelným, anebo jinými vadami, pro něž je nelze vůbec
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považovat za rozhodnutí správního orgánu. Nicotnost z těchto důvodů vyslovuje soud podle
soudního řádu správního. 29)
(3) Pokud se důvod nicotnosti týká jen některého výroku rozhodnutí nebo vedlejšího
ustanovení výroku, je nicotná jen tato část, jestliže z povahy věci nevyplývá, že ji nelze
oddělit od ostatního obsahu.
§ 77
(1) Nicotné je rozhodnutí, k jehož vydání nebyl správní orgán vůbec věcně
příslušný; to neplatí, pokud je vydal správní orgán nadřízený věcně příslušnému
správnímu orgánu. Nicotné je dále rozhodnutí, které trpí vadami, jež je činí zjevně
vnitřně rozporným nebo právně či fakticky neuskutečnitelným, anebo jinými vadami,
pro něž je nelze vůbec považovat za rozhodnutí správního orgánu.
(2) Nicotnost zjišťuje a rozhodnutím prohlašuje správní orgán nadřízený
správnímu orgánu, který nicotné rozhodnutí vydal, a to kdykoliv; jestliže správní orgán
dojde k závěru, že jiný správní orgán učinil úkon, který je nicotným rozhodnutím, dá
podnět správnímu orgánu příslušnému k prohlášení nicotnosti.
(3) Účastníci řízení, v němž bylo rozhodnutí vydáno, a dále ti, kteří jsou uvedeni
v písemném vyhotovení tohoto rozhodnutí, jakož i právní nástupci těchto osob, pokud
by byli rozhodnutím vázáni, mohou dát podnět k prohlášení nicotnosti; jestliže správní
orgán neshledá důvody k zahájení řízení o prohlášení nicotnosti, sdělí tuto skutečnost
s uvedením důvodů do 30 dnů podateli.
(4) Pokud se důvod nicotnosti týká jen některého výroku rozhodnutí nebo
vedlejšího ustanovení výroku, je nicotná jen tato část, jestliže z povahy věci nevyplývá,
že ji nelze oddělit od ostatního obsahu.
(5) Proti rozhodnutí, jímž správní orgán prohlásil nicotnost, nelze podat
odvolání.
§ 78
(1) Nicotnost se zjišťuje a prohlašuje z moci úřední, a to kdykoliv. Účastníci řízení, v
němž bylo rozhodnutí vydáno, a dále ti, kdož jsou uvedeni v písemném vyhotovení tohoto
rozhodnutí, jakož i právní nástupci všech těchto osob, pokud by byli rozhodnutím vázáni,
mohou dát podnět k prohlášení nicotnosti; jestliže správní orgán neshledá důvody k zahájení
řízení o prohlášení nicotnosti, sdělí tuto skutečnost s uvedením důvodů do 30 dnů podateli.
(2) Proti rozhodnutí, jímž správní orgán prohlásil nicotnost, nelze podat odvolání.
(3) Jestliže správní orgán dojde k závěru, že jiný správní orgán učinil úkon, který je
nicotným rozhodnutím, dá podnět správnímu orgánu příslušnému k prohlášení nicotnosti.
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§ 79
(1) Náklady řízení jsou zejména hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, včetně
správního poplatku, ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady důkazů,
tlumočné a odměna za zastupování.
(2) Rozhodnutí ve věci nákladů řízení může být ve výrokové části jiného rozhodnutí
nebo může být vydáno samostatně; lze je vydat i v průběhu řízení. Rozhodnutí se oznamuje
pouze osobám, jichž se týká.
(3) Nestanoví-li zákon jinak, nese správní orgán nebo dotčený orgán (§ 136) a účastník
své náklady.
(4) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah, v němž správní orgán hradí hotové výdaje
a ušlý výdělek jiným osobám, zejména v souvislosti s výkonem funkce opatrovníka a s
opatřováním podkladů pro vydání rozhodnutí. Nárok na náhradu musí být u správního orgánu
uplatněn do 8 dnů poté, co náklady vznikly, jinak zaniká.
(5) Povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou uloží správní orgán
účastníkovi, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti. Prováděcí právní předpis
stanoví výši paušální částky nákladů řízení a výši paušální částky nákladů řízení ve zvláště
složitých případech nebo byl-li přibrán znalec. V případech hodných zvláštního zřetele lze
výši paušální částky na požádání snížit.
(6) Povinnost nahradit náklady řízení, které by jinak správnímu orgánu nebyly
vznikly, může správní orgán uložit tomu, kdo jejich vznik způsobil porušením své povinnosti.
(7) Náklady na opatření údajů podle § 6 odst. 2 tvoří hotové výdaje správního orgánu
zvýšené o částku odpovídající správním poplatkům, které by byla povinna zaplatit dotčená
osoba, která o opatření údajů požádala, kdyby si je opatřovala sama; tyto náklady hradí
dotčená osoba, jež o opatření údajů požádala.
(8) Náhradu nákladů vybírá podle zvláštního zákona27) správní orgán, který ji uložil.
Náhradu nákladů řízení vybírá a vymáhá správní orgán, který ji uložil. Náhrada
nákladů řízení je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost správního orgánu,
který náhradu nákladů uložil. V řízení o uložení povinnosti, k jejíž exekuci je správní orgán
příslušný, je exekučním úřadem správní orgán, který náhradu nákladů uložil.

Změny příslušnosti
§ 131
(1) Nadřízený správní orgán může na podnět příslušného správního orgánu nebo na
požádání účastníka věc usnesením převzít místo podřízeného správního orgánu a rozhodnout
jako správní orgán nižšího stupně
890

a) týká-li se řízení otázek, které lze vzhledem k jejich výjimečné obtížnosti nebo neobvyklosti
řešit jen s použitím mimořádných odborných znalostí,
b) jde-li o řízení s velkým počtem účastníků (§ 144), nebo
c) u věci, u níž lze mít důvodně za to, že výrazně ovlivní právní poměry účastníků ve
správních obvodech více podřízených správních orgánů.
(2) Nadřízený správní orgán může usnesením pověřit k projednání a rozhodnutí věci
jiný věcně příslušný podřízený správní orgán ve svém správním obvodu, a to na podnět
správního orgánu, který by mohl být podle tohoto odstavce pověřen projednáváním
a rozhodováním věci, nebo na požádání účastníka
a) u věci, u níž lze mít důvodně za to, že ovlivní právní poměry účastníků řízení v obvodu
pověřovaného správního orgánu výrazně větší měrou než v obvodu příslušného správního
orgánu, nebo
b) za účelem spojení jednotlivých řízení ve společné řízení (§ 140), aby byla zajištěna
potřebná věcná shoda nebo návaznost rozhodnutí.
(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na orgány územních samosprávných celků
při výkonu jejich samostatné působnosti.
(4) Nadřízený správní orgán usnesením pověří k projednání a rozhodnutí věci jiný
věcně příslušný podřízený správní orgán ve svém správním obvodu, jestliže podřízený správní
orgán není z důvodu vyloučení všech úředních osob (§ 14) tohoto orgánu nebo členů orgánu,
který rozhoduje ve sboru (dále jen „kolegiální orgán“), způsobilý věc projednat a rozhodnout;
v tomto případě nadřízený správní orgán pověří správní orgán, jehož správní obvod sousedí se
správním obvodem nezpůsobilého správního orgánu.
(5) Příslušný správní orgán může věc usnesením postoupit z důvodu vhodnosti
i v jiných případech. Postupující správní orgán je povinen vyžádat si předchozí souhlas
správního orgánu, jemuž má být věc postoupena. Předchozího souhlasu není třeba
v případech, kdy má žadatel účastník uvedený v § 27 odst. 1 v územním obvodu správního
orgánu, jemuž má být věc postoupena, místo trvalého pobytu nebo sídlo, popřípadě se v tomto
územním obvodu zdržuje. V řízení o žádosti se tohoto ustanovení použije jen na požádání
nebo se souhlasem žadatele.
(6) Při změnách příslušnosti správní orgány dbají na to, aby k nim docházelo jen v
důvodných případech a aby řízení pokud možno nezatěžovalo účastníky více, než kdyby ke
změnám příslušnosti nedošlo.
(7) Změny příslušnosti podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. a) se oznamují veřejnou
vyhláškou a účastníci se o nich vhodným způsobem vyrozumí. V ostatních případech lze
změny příslušnosti oznámit veřejnou vyhláškou, považuje-li to správní orgán za účelné. V
případě, že došlo k podnětu nebo k požádání o změnu příslušnosti podle odstavce 1 nebo 2,
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ale ke změně příslušnosti nedojde, bude o tom vyrozuměn ten, kdo dal ke změně příslušnosti
podnět nebo o ni požádal.
§ 144
Řízení s velkým počtem účastníků
(1) Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, rozumí se řízením s velkým počtem účastníků
řízení s více než 30 účastníky.
(2) Účastníky v řízení s velkým počtem účastníků lze o zahájení řízení uvědomit
veřejnou vyhláškou. Řízení je zahájeno uplynutím lhůty stanovené ve veřejné vyhlášce; lhůta
nesmí být kratší než 15 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce.
(3) V řízení s velkým počtem účastníků lze výzvu podle § 36 odst. 3 pro účastníky
podle § 27 odst. 2 nahradit zveřejněním konceptu výrokové části a odůvodnění rozhodnutí
s uvedením, v jaké lhůtě, kde a jakým způsobem lze proti konceptu podávat námitky
a navrhovat doplnění řízení. Po zveřejnění konceptu nelze uplatňovat námitky, které účastník
mohl uplatnit již dříve v řízení.
(4) Pokud je v řízení s velkým počtem účastníků ustanovován opatrovník, může být
jedna osoba ustanovena opatrovníkem pro více účastníků, jejichž zájmy si neodporují.
(5) V řízení s velkým počtem účastníků správní orgán účastníky uvědomí o podaném
odvolání veřejnou vyhláškou, v níž určí lhůtu k podání vyjádření, která nesmí být kratší než 5
dnů. Odvolatel není povinen podávat odvolání s potřebným počtem stejnopisů podle § 82
odst. 2.
(6) V řízení s velkým počtem účastníků řízení lze doručovat písemnosti, včetně
písemností uvedených v § 19 odst. 4 5, veřejnou vyhláškou. To se netýká účastníků řízení
uvedených v § 27 odst. 1, kteří jsou správnímu orgánu známi; těmto účastníkům řízení se
doručuje jednotlivě.
§ 150
Příkaz
(1) Povinnost v řízení z moci úřední a ve sporném řízení lze uložit formou písemného
příkazu. Příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání
příkazu může být prvním úkonem v řízení. Není-li vydání příkazu prvním úkonem v řízení,
nemusí příkaz obsahovat odůvodnění.
(2) V řízení o vydání příkazu může být jediným podkladem kontrolní protokol
pořízený podle zvláštního zákona týmž správním orgánem, který je věcně a místně příslušný
ke správnímu řízení navazujícímu na kontrolní zjišťování, pokud protokol pořizoval ten, kdo
může být oprávněnou úřední osobou, a pokud se kontrolovaný seznámil s obsahem protokolu
nebo byl k seznámení se s obsahem protokolu řádně vyzván, popřípadě pokud byly v souladu
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se zákonem vyřízeny námitky kontrolovaného proti obsahu protokolu a pokud o obsahu
protokolu nejsou pochybnosti ani z jiného důvodu.
(3) Proti příkazu může ten, jemuž se povinnost ukládá, podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode
dne oznámení příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje. Podáním odporu se
příkaz ruší a řízení pokračuje; to neplatí, byl-li podán nepřípustný nebo opožděný
odpor. Správní orgán vyrozumí podatele o podání nepřípustného nebo opožděného
odporu. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Zpětvzetí
odporu není přípustné. Odpor se podává u správního orgánu, který příkaz vydal. Příkaz, proti
němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.
(4) Příkaz musí obsahovat poučení, v němž správní orgán uvede, že je možné proti
příkazu podat odpor, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá
a u kterého správního orgánu se odpor podává. Jestliže je vydání příkazu prvním úkonem
v řízení, nelze v něm uložit povinnost nahradit náklady řízení.
(5) Je-li účastník přítomen a plně uzná důvody vydání příkazu, považuje se stav věci
za prokázaný a příkaz lze vydat na místě, pokud uloží povinnost k peněžitému plnění do výše
10 000 Kč nebo povinnost k nepeněžitému plnění, jež účastník může uskutečnit ihned na
místě. Odůvodnění příkazu lze nahradit vlastnoručně podepsaným prohlášením účastníka, že
s uložením povinnosti souhlasí. Podepsáním prohlášení se příkaz stává pravomocným
a vykonatelným rozhodnutím. O této skutečnosti musí být účastník předem prokazatelně
poučen. Proti příkazu vydanému na místě nelze podat odpor.
§ 152
Rozklad
(1) Proti rozhodnutí, které vydal ústřední správní úřad, ministr nebo vedoucí jiného
ústředního správního úřadu v prvním stupni, lze podat rozklad.
(2) O rozkladu rozhoduje ministr nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu.
(3) Návrh na rozhodnutí podle odstavce 2 předkládá ministrovi nebo vedoucímu
jiného ústředního správního úřadu rozkladová komise. Rozkladová komise má nejméně 5
členů. Předsedu a ostatní členy rozkladové komise jmenuje ministr nebo vedoucí jiného
ústředního správního úřadu. Většinu členů rozkladové komise tvoří odborníci, kteří nejsou
zaměstnanci zařazení do ústředního správního úřadu. Ustanovení § 14 a 134 platí obdobně
s tím, že rozkladová komise může jednat a přijímat usnesení v nejméně pětičlenných senátech
a že většina přítomných členů musí být odborníci, kteří nejsou zaměstnanci ústředního
správního úřadu.
(4) Jestliže je při vyřizování rozkladu zapotřebí přezkoumat také písemnosti nebo
záznamy obsahující utajované informace, které jsou za podmínek v § 17 odst. 3
uchovávány odděleně mimo spis, usnáší se na návrhu rozhodnutí podle odstavce 2
zvláštní senát rozkladové komise. Zvláštní senát rozkladové komise je nejméně
tříčlenný, každý jeho člen musí být státním občanem České republiky a držitelem
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platného osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení přezkoumávaných utajovaných
písemností nebo záznamů, nebo pro stupeň utajení vyšší, a předem poučen předsedou
zvláštního senátu rozkladové komise podle zákona upravujícího ochranu utajovaných
informací a bezpečnostní způsobilost. Písemný záznam o poučení zašle správní orgán do
30 dnů ode dne jeho vyhotovení Národnímu bezpečnostnímu úřadu. Postup podle věty
druhé a třetí se neuplatní, prokáže-li se člen zvláštního senátu rozkladové komise
poučením provedeným podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací
a bezpečnostní způsobilost. Většina přítomných členů zvláštního senátu rozkladové
komise musejí být odborníci, kteří nejsou zaměstnanci ústředního správního úřadu.
(4) (5) Nevylučuje-li to povaha věci, platí pro řízení o rozkladu ustanovení o odvolání.
(5) (6) Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, lze v řízení o rozkladu
a) rozhodnutí zrušit nebo změnit, pokud se tím plně vyhoví rozkladu a jestliže tím nemůže být
způsobena újma žádnému z účastníků, ledaže s tím všichni, jichž se to týká, vyslovili souhlas,
nebo
b) rozklad zamítnout.
§ 153
Uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví
(1) Domáhá-li se žalobce ve správním soudnictví
a) zrušení rozhodnutí správního orgánu, lze jej uspokojit změnou nebo zrušením tohoto
rozhodnutí v přezkumném řízení,
b) vyslovení nicotnosti rozhodnutí správního orgánu z důvodů uvedených v § 77 odst. 1, lze
jej uspokojit vyslovením nicotnosti rozhodnutí,
c) vyslovení nicotnosti rozhodnutí správního orgánu z jiných důvodů, než které jsou uvedeny
v § 77 odst. 1, lze jej uspokojit vydáním rozhodnutí nebo postoupením věci, pokud žalovaný
správní orgán není k vydání rozhodnutí příslušný; při vydávání rozhodnutí postupuje podle §
102,
d) c) snížení trestu nebo upuštění od trestu uloženého rozhodnutím správního orgánu, lze jej
uspokojit vydáním nového rozhodnutí.
(2) K řízením podle odstavce 1 je příslušný žalovaný správní orgán. Vydat rozhodnutí
může jen se souhlasem nadřízeného správního orgánu; v případě, že je třeba před vydáním
rozhodnutí doplnit řízení, je souhlasu nadřízeného orgánu zapotřebí již k zahájení řízení.
Rozhodnutí nesmí měnit práva nebo povinnosti ostatních účastníků založené žalobou
napadeným rozhodnutím, ledaže s tím vyslovili souhlas. Sdělí-li žalobce soudu, že je
uspokojen, platí, že se vzdal práva na odvolání nebo rozklad; právo podat odvolání nebo
rozklad nemají ani ostatní účastníci. Právní moci nabývá rozhodnutí žalovaného správního
orgánu vydané podle odstavce 1 dnem právní moci rozhodnutí soudu o zastavení řízení o
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žalobě. Přezkumné řízení proti tomuto rozhodnutí žalovaného správního orgánu není
přípustné.
__________________
2)

§ 2 odst. 3 obchodního zákoníku.
§ 65 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 313/2002 Sb.
27)
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
29)
§ 76 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb.
43)
§ 8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
44)
§ 45 a násl. občanského zákoníku.
18)

Část sto šedesátá
Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění
zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 318/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011
Sb., zákona č. 320/2015 Sb. a zákona č. 47/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
ČÁST DVANÁCTÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 35a
Přestupky vojáků v záloze
(1) Voják v záloze se dopustí přestupku tím, že se nedostaví k přezkumnému řízení, k
němuž byl povolán služebním orgánem.
(2) Voják v aktivní záloze se dopustí přestupku tím, že příslušnému krajskému
vojenskému velitelství neprodleně neohlásí závažný úraz nebo vážné onemocnění, které může
mít vliv na výkon branné povinnosti, nebo nepředloží doklad osvědčující uvedenou
skutečnost.
(3) Voják v záloze se dopustí přestupku tím, že příslušnému krajskému vojenskému
velitelství za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu neprodleně neohlásí závažný úraz
nebo vážné onemocnění, které může mít vliv na výkon branné povinnosti, nebo nepředloží
doklad osvědčující uvedenou skutečnost.
(4) Voják v záloze se dopustí přestupku tím, že neprodleně neohlásí krajskému
vojenskému velitelství zničení, poškození, ztrátu, odcizení nebo zneužití vojenského dokladu
nebo osobní známky.
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(5) Voják v záloze se dopustí přestupku tím, že příslušnému krajskému
vojenskému velitelství, které jej povolalo, neprodleně neoznámí, že se nemůže dostavit
ve stanovené době k určenému vojenskému útvaru k nastoupení výkonu vojenského
cvičení nebo služby v operačním nasazení a důvody písemně nedoloží.
§ 35d
Správní delikt registrujícího lékaře
Přestupek registrujícího lékaře
Podnikající fyzická osoba se jako registrující lékař dopustí správního deliktu
přestupku tím, že při doplnění dotazníku neuvede požadované údaje o zdravotním stavu
občana stanovené v § 19 odst. 4.
§ 35e
Sankce
(1) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50000 Kč, jde-li o přestupek podle § 35 odst. 3, 4 a 8 a § 35a odst. 5,
b) 30000 Kč, jde-li o přestupek podle § 35 odst. 1 písm. c) a e) a § 35 odst. 7, § 35a odst. 1
a 3,
c) 10000 Kč, jde-li o přestupek podle § 35 odst. 1 písm. a), b) a d), § 35 odst. 2, 5 a 6, § 35a
odst. 2 a 4, § 35b a 35c.
(2) Za správní delikt přestupek podle § 35d lze uložit pokutu do 30 000 Kč.
§ 35f
Společná ustanovení ke správnímu deliktu
(1) Podnikající fyzická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že
vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti
zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty podnikající fyzické osobě se přihlédne k závažnosti
správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům a k okolnostem, za
nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikt podle tohoto zákona projednává v prvním stupni obecní úřad obce s
rozšířenou působností.
§ 35f
896

Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupek podnikající fyzické osoby podle tohoto zákona projednává obecní
úřad obce s rozšířenou působností.
(2) Přestupek podle § 35 odst. 1 písm. a), b) a d), § 35 odst. 2, 5 a 6, § 35a odst. 2 a
4, § 35b odst. 2, § 35c a 35d lze projednat příkazem na místě.
__________________
12)

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Část sto šedesátá první
Zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu
vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 343/2010 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
§9
Rozhodnutí o žádosti
(1) Na základě žádosti podle § 8 rozhodne ministerstvo v souladu s nařízením Rady.
(2) Ministerstvo individuální vývozní povolení nebo souhrnné vývozní povolení
neudělí, jestliže
a) vývozce nesplnil podmínky a povinnosti podle § 8 odst. 1 až 4 a nařízení Rady,
b) v období 3 let před podáním žádosti, popřípadě po jejím podání nabylo právní moci
rozhodnutí o tom, že vývozce se dopustil správního deliktu přestupku podle § 17 odst. 1
písm. a) až f) nebo podle § 18 odst. 1 písm. a) až f),
c) v období 2 let před podáním žádosti nabyla právní moci rozhodnutí o tom, že vývozce se
opakovaně dopustil správního deliktu přestupku podle § 17 odst. 1 písm. g) až i) nebo podle
§ 18 odst. 1 písm. g) až i),
d) je to odůvodněno zahraničněpolitickými nebo bezpečnostními zájmy České republiky, a to
je ministerstvu doloženo příslušnými státními orgány,
e) konečný uživatel nebo konečné použití uvedené v žádosti nezaručuje, že zboží dvojího
použití nebude použito ve spojení se zbraněmi hromadného ničení, raketovými systémy
schopnými takové zbraně nést nebo pro vojenské konečné použití, nebo
f) nejsou splněny předpoklady stanovené zvláštním právním předpisem.22)
(3) Ministerstvo povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb neudělí, jestliže
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a) zprostředkovatel nesplnil povinnosti podle § 8 odst. 1 až 3 a nařízení Rady,
b) v období 3 let před podáním žádosti, popřípadě po jejím podání nabylo právní moci
rozhodnutí o tom, že zprostředkovatel se dopustil správního deliktu přestupku podle § 17
odst. 1 písm. a) až f) nebo podle § 18 odst. 1 písm. a) až f),
c) v období 2 let před podáním žádosti nabyla právní moci rozhodnutí o tom, že
zprostředkovatel se opakovaně dopustil správního deliktu přestupku podle § 17 odst. 1
písm. g) až i) nebo podle § 18 odst. 1 písm. g) až i),
d) je to odůvodněno zahraničněpolitickými nebo bezpečnostními zájmy České republiky, a to
je ministerstvu doloženo příslušnými státními orgány, nebo
e) konečný uživatel nebo konečné použití uvedené v žádosti nezaručuje, že zboží dvojího
použití nebude použito ve spojení se zbraněmi hromadného ničení, raketovými systémy
schopnými takové zbraně nést nebo pro vojenské konečné použití.
§ 14
(1) Ministerstvo v rámci mezinárodní spolupráce v oblasti vývozních kontrol vydá,
pokud není dále stanoveno jinak, před dovozem zboží dvojího použití do České republiky
mezinárodní dovozní certifikát (dále jen "dovozní certifikát") v případě, je-li vyžadován
zahraničním dodavatelem.
(2) Dovozní certifikát se písemně vyhotovuje ve dvou výtiscích, přičemž součástí
výtisku pro účely celního řízení je odpisový list; tento výtisk je dokladem o ověření dodávky
v případě, že je vyžadován zahraničním dodavatelem.
(3) Žádost o dovozní certifikát podává dovozce ministerstvu na jím předepsaném
formuláři.
(4) Žádost obsahuje zejména tyto údaje:
a) označení zboží dvojího použití,
b) množství a hodnotu zboží dvojího použití,
c) údaje prokazující totožnost dovozce a konečného uživatele [§ 6 odst. 2 písm. b)],
d) jméno a adresu zahraničního dodavatele,
e) konečné použití zboží dvojího použití.
(5) Žádost musí být doložena
a) originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů
(u fyzické osoby, pouze pokud je zapsána do obchodního rejstříku), případně originálem nebo
úředně ověřenou kopií živnostenského listu,
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b) povolením příslušného státního orgánu, pokud je pro dovoz zboží dvojího použití
vyžadováno zvláštními právními předpisy,
c) na žádost ministerstva dalšími doklady a informacemi umožňujícími řádné posouzení
daného případu,
d) návrhem na uzavření smlouvy nebo uzavřenou smlouvou mezi dovozcem a jeho
zahraničním dodavatelem s přesnou specifikací zboží dvojího použití včetně uvedení jeho
množství.
(6) Ministerstvo dovozní certifikát nevydá, jestliže
a) dovozce nesplnil podmínky stanovené v odstavcích 4 a 5 pro předložení žádosti,
b) v období 3 let před podáním žádosti, popřípadě po jejím podání nabylo právní moci
rozhodnutí o tom, že dovozce se dopustil správního deliktu přestupku podle § 17 odst. 1
písm. a) až f) nebo podle § 18 odst. 1 písm. a) až f),
c) v období 2 let před podáním žádosti nabyla právní moci rozhodnutí o tom, že dovozce se
opakovaně dopustil správního deliktu přestupku podle § 17 odst. 1 písm. g) až i) nebo podle
§ 18 odst. 1 písm. g) až i),
d) je to odůvodněno bezpečnostními zájmy České republiky,
e) konečné použití uvedené v žádosti nezaručuje, že zboží dvojího použití nebude použito ve
spojení se zbraněmi hromadného ničení, raketovými systémy schopnými takové zbraně nést
nebo pro vojenské konečné použití, nebo
f) nejsou splněny předpoklady stanovené zvláštním právním předpisem.22)
ČÁST PÁTÁ
KONTROLA A SANKCE SPRÁVNÍ TRESTY
§ 16
…
Správní delikty
Přestupky
§ 17
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) vyveze zboží dvojího použití z území Společenství bez platného povolení, ačkoliv je
povolení vyžadováno podle nařízení Rady nebo tohoto zákona (§ 3), anebo k vývozu použije
povolení nepravé, padělané, či pozměněné,
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b) přepraví zboží dvojího použití z území České republiky na území jiného členského státu
Evropské unie bez platného povolení, ačkoliv je povolení vyžadováno podle nařízení Rady
nebo tohoto zákona (§ 3 odst. 2, § 13), anebo k přepravě použije povolení nepravé, padělané,
či pozměněné,
c) poruší rozhodnutí o zákazu tranzitu podle § 13b,
d) poskytne zprostředkovatelské služby související se zbožím dvojího použití bez platného
povolení, ačkoliv je povolení vyžadováno podle § 3 odst. 3 nebo 4 nebo nařízení Rady, anebo
k poskytnutí zprostředkovatelských služeb souvisejících se zbožím dvojího použití použije
povolení nepravé, padělané či pozměněné,
e) poskytne technickou pomoc bez platného povolení, ačkoliv je povolení vyžadováno podle
tohoto zákona [§ 3 odst. 1 písm. e), § 12], anebo technickou pomoc poskytne s povolením
nepravým, padělaným, či pozměněným,
f) poskytne nepravdivé, nesprávné nebo neúplné údaje nebo zamlčí informace důležité pro
řádné posouzení žádosti o udělení povolení nebo dovozního certifikátu, anebo předloží
nepravé, padělané, pozměněné nebo neplatné doklady za účelem získání povolení nebo
dovozního certifikátu,
g) poruší některou z povinností stanovenou nařízením Rady nebo tímto zákonem (§ 3 odst. 4,
§ 6 odst. 2 a 3, § 6 odst. 5 až 8, § 11 a § 13 odst. 5),
h) poruší některé z podmínek stanovených v povolení podle nařízení Rady nebo tohoto
zákona (§ 6 odst. 1, § 12, 13),
i) vyveze zboží dvojího použití z území Společenství bez platné registrace, ačkoliv je
registrace vyžadována podle tohoto zákona (§ 6),
j) a) nevede evidenci nebo neuchovává obchodní dokumenty a záznamy o přepravě zboží
dvojího použití, které je uvedeno v příloze I nařízení Rady, uvnitř Společenství podle nařízení
Rady,
k) b) při přepravě zboží dvojího použití, které je uvedeno v příloze I nařízení Rady, uvnitř
Společenství zřetelně neuvede v příslušných obchodních dokumentech, že se jedná o zboží,
které při vývozu ze Společenství podléhá kontrolám podle nařízení Rady,
l) c) nevede evidenci nebo neuchovává obchodní dokumenty a záznamy podle § 14 odst. 8
tohoto zákona.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do
a) 20 000 000 Kč nebo do výše pětinásobku ceny zboží dvojího použití, je-li takto zjištěná
horní hranice sazby pokuty vyšší, nebo propadnutí zboží dvojího použití, jde-li o správní
delikt podle odstavce 1 písm. a) až f),
b) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. g) až l).
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(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.
(3) Propadnutí zboží dvojího použití lze uložit samostatně nebo spolu s pokutou,
jestliže zboží dvojího použití náleží pachateli správního deliktu, a zboží bylo
1. ke spáchání správního deliktu užito nebo určeno, anebo
2. bylo správním deliktem získáno nebo bylo nabyto za zboží správním deliktem získané.
(4) Vlastníkem propadnutého zboží podle odstavce 3 se stává stát.
§ 18
Přestupky
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) vyveze zboží dvojího použití z území Společenství bez platného povolení, ačkoliv je
povolení vyžadováno podle § 3 odst. 1 nebo 4 nebo nařízení Rady, anebo k vývozu použije
povolení nepravé, padělané či pozměněné,
b) přepraví zboží dvojího použití z území České republiky na území jiného členského státu
Evropské unie bez platného povolení, ačkoliv je povolení vyžadováno podle § 3 odst. 2 nebo
§ 13 nebo nařízení Rady, anebo k přepravě použije povolení nepravé, padělané či pozměněné,
c) poruší rozhodnutí o zákazu tranzitu podle § 13b,
d) poskytne zprostředkovatelské služby související se zbožím dvojího použití bez platného
povolení, ačkoliv je povolení vyžadováno podle § 3 odst. 3 nebo 4 nebo nařízení Rady, anebo
k poskytnutí zprostředkovatelských služeb souvisejících se zbožím dvojího použití použije
povolení nepravé, padělané či pozměněné,
e) poskytne technickou pomoc bez platného povolení, ačkoliv je povolení vyžadováno podle
tohoto zákona [§ 3 odst. 1 písm. f), § 12], anebo technickou pomoc poskytne s povolením
nepravým, padělaným, či pozměněným,
f) poskytne nepravdivé, nesprávné nebo neúplné údaje nebo zamlčí informace důležité pro
řádné posouzení žádosti o udělení povolení nebo dovozního certifikátu, anebo předloží
nepravé, padělané, pozměněné nebo neplatné doklady za účelem získání povolení nebo
dovozního certifikátu,
g) poruší některou z povinností stanovenou nařízením Rady nebo tímto zákonem (§ 3 odst. 4,
§ 6 odst. 2 a 3, § 6 odst. 5 až 8, § 11 a § 13 odst. 5),
h) poruší některé z podmínek stanovených v povolení podle nařízení Rady nebo tohoto
zákona (§ 6 odst. 1, § 12, 13),
i) vyveze zboží dvojího použití z území Společenství bez platné registrace, ačkoliv je
registrace vyžadována podle tohoto zákona (§ 6).
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(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až f) lze uložit pokutu do 20 000 000 Kč a
za přestupek podle odstavce 1 písm. g) až i) lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.
§ 19
Společná ustanovení
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) (1) Výměra pokuty právnické osobě a druh správního trestu se určí s ohledem na
míru, význam a dobu ohrožení zahraničněpolitických, obchodních nebo bezpečnostních zájmů
státu, popřípadě s ohledem na způsobenou škodu.
(3) (2) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 2 let, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy
byl spáchán.
(2) Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká
nejpozději 10 let od jeho spáchání.
(4) (3) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává
celní úřad, v jehož obvodu byl správní delikt přestupek zjištěn.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby35) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(6) (4) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem
státního rozpočtu.
(8) Nebylo-li uloženo propadnutí zboží dvojího použití podle tohoto zákona, celní úřad
rozhodne, že takové zboží se zabírá, jestliže
a) nezjistí do šedesáti dnů ode dne, kdy správní delikt vyšel najevo, skutečnosti odůvodňující
zahájení řízení proti určité osobě,
b) náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat, nebo
c) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela a jestliže to vyžaduje
bezpečnost osob nebo majetku anebo jiný obecný zájem.
(9) Vlastníkem zabraného zboží dvojího použití podle odstavce 8 se stává stát.
(5) Pokus přestupku podle § 18 odst. 1 písm. a), b), c) a i) je trestný.
§ 20
(1) K zabezpečení důsledného provádění ustanovení tohoto zákona je ministerstvo
oprávněno žádat od státních orgánů vyjádření k jednotlivým případům vývozů zboží dvojího
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použití nebo jejich přepravě uvnitř Společenství poskytnutí zprostředkovatelských služeb
nebo tranzitu z hlediska zahraničněpolitických a bezpečnostních zájmů státu a informace o
vývozcích nebo zprostředkovatelích žádajících o udělení povolení, jakož i o jejich
podnikatelské činnosti, jestliže se vztahuje ke zboží dvojího použití. Tyto orgány jsou
povinny vydat vyjádření, pokud tomu nebrání zvláštní právní předpisy,37) a to ve lhůtě do 20
dnů po obdržení žádosti, anebo po dohodě s ministerstvem ve lhůtě přiměřeně prodloužené.
(2) Ministerstvo a Generální ředitelství cel si vzájemně poskytují údaje týkající se
řízení o povolení a celního řízení v rozsahu údajů uvedených v uděleném povolení. Navzájem
se neprodleně informují o skutečnostech významných pro řízení o povolení, kontrolu
dodržování nařízení Rady a tohoto zákona a ukládání sankcí správních trestůnebo jiných
opatření podle tohoto zákona. Celní orgány poskytnou ministerstvu informace významné pro
řízení o povolení zjištěné při kontrolní činnosti.
(3) Ministerstvo a Státní úřad pro jadernou bezpečnost si v oblasti jaderných,
chemických a biologických položek vzájemně poskytují údaje týkající se řízení o povolení a
povolovacího řízení podle zvláštních právních předpisů.22) Navzájem se neprodleně informují
o skutečnostech významných pro řízení o povolení, kontrolu dodržování nařízení Rady a
tohoto zákona. Státní úřad pro jadernou bezpečnost poskytne ministerstvu informace
významné pro řízení o povolení zjištěné při kontrolní činnosti.
(4) Ministerstvo, Ministerstvo vnitra a Úřad pro zahraniční styky a informace si
vzájemně poskytují údaje týkající se řízení o povolení nebo o dovozním certifikátu v rozsahu
stanoveném vzájemnou součinnostní dohodou.

___________________
22)

Zákon č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 19/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 281/2002 Sb.
35)
§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
37)
Například zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění
pozdějších předpisů.

Část sto šedesátá druhá
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005
Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona
č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/2008
Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
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č. 153/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 94/2011 Sb., zákona
č. 137/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,
zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 18/2012
Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona
č. 273/2012 Sb., zákona č. 214/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 181/2014 Sb.,
zákona č. 234/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 258/2014 Sb., zákona č. 318/2015
Sb., zákona č. 378/2015 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
HLAVA VII
Správní delikty
Přestupky
§ 118
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) podniká v oblasti elektronických komunikací v rozporu s § 8,
b) poruší některou z podmínek všeobecného oprávnění podle § 10 odst. 1,
c) v rozporu s § 13 neoznámí předem Úřadu zahájení komunikační činnosti, nebo změny
údajů, které uvedla v oznámení o komunikační činnosti, nebo neoznámí ukončení
komunikační činnosti,
d) využívá rádiové kmitočty, pro jejichž využívání je třeba oprávnění k využívání rádiových
kmitočtů podle § 17 odst. 1, bez tohoto oprávnění,
e) využívá číslo v rozporu s číslovacím plánem podle § 29 odst. 1,
f) využívá číslo bez oprávnění k využívání čísel podle § 30 odst. 1, nebo v rozporu s tímto
oprávněním,
g) využívá údaje v databázi k jinému účelu, než stanoví § 33 odst. 3,
h) použije bránu v rozporu s § 83 odst. 4,
i) v rozporu s § 93 použije adresu elektronické pošty pro odeslání zprávy nebo zpráv třetím
osobám bez souhlasu držitele adresy elektronické pošty,
j) využívá síť nebo službu elektronických komunikací v rozporu s § 96 odst. 1 nebo 2,
k) v rozporu s § 96 odst. 3 jako podnikatel, který poskytuje službu dotazů na účastnická čísla
nebo jiné obdobné údaje, poskytuje údaje účastníka, které veřejný seznam neobsahuje,
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l) nesplní při vykonávání komunikační činnosti některou z podmínek opatření obecné povahy
vydaným Úřadem podle § 9 odst. 2, § 16 odst. 2, § 34 odst. 4, § 47 odst. 3, § 62 odst. 3, § 70
odst. 3, § 71 odst. 3, § 82 odst. 4, § 85 odst. 6, § 86 odst. 3,
m) jako držitel oprávnění k využívání čísel v rozporu s § 32 odst. 3 neoznámí změnu
skutečností, na základě kterých mu bylo toto oprávnění uděleno,
n) jako právní nástupce osoby, která byla držitelem přídělu rádiových kmitočtů, neinformuje o
svém nástupnictví podle § 22c odst. 3 nebo § 22d odst. 2,
o) v rozporu s § 73 odst. 2 uvede do provozu nebo provozuje přístroj, který nesplňuje
technické požadavky,
p) poruší některý ze zákazů v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení podle §
102 odst. 3,
q) poruší omezení nebo podmínku ochrany ochranného pásma nadzemního komunikačního
vedení stanovené v rozhodnutí příslušného stavebního úřadu podle § 102 odst. 5 nebo
ochranného pásma rádiového zařízení a rádiového směrového spoje stanovené v rozhodnutí
příslušného stavebního úřadu podle § 103 odst. 1, nebo
r) v rozporu s § 102 odst. 4 vykonává v ochranném pásmu podzemního komunikačního
vedení činnost, která znemožňuje nebo podstatně znesnadňuje přístup k tomuto vedení, nebo
která by mohla ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu, bez předchozího souhlasu
vlastníka vedení.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako držitel oprávnění k využívání
rádiových kmitočtů podle § 17 odst. 1 se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) využívá rádiové kmitočty v rozporu s tímto oprávněním,
b) v rozporu s § 19 odst. 7 nezajistí ukončení provozu vysílacích rádiových stanic
bezprostředně po skončení platnosti tohoto oprávnění,
c) v rozporu s § 18 odst. 5 neoznámí změnu skutečností, na základě kterých jí bylo toto
oprávnění uděleno,
d) jako držitel oprávnění k využívání rádiových kmitočtů neinformuje Úřad o pronájmu
tohoto oprávnění podle § 19a odst. 4,
e) pronajme toto oprávnění v rozporu s § 19a odst. 1, nebo
f) v rozporu s § 26 odst. 2 nezajistí, aby obsluhu vysílacích rádiových zařízení prováděla
pouze osoba, která má platný průkaz odborné způsobilosti.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako držitel oprávnění k využívání
rádiových kmitočtů pro experimentální účely podle § 19b se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
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a) v rozporu s § 19b odst. 11 neoznámí změnu skutečností, na základě kterých mu bylo toto
oprávnění uděleno, nebo
b) neposkytne Úřadu informace podle § 19b odst. 14.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako provozovatel zařízení, jehož
provozem vzniká vysokofrekvenční energie, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 100 odst. 1 nezajistí, aby vysokofrekvenční energie těchto zařízení
nezpůsobovala rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí nebo rušení
poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování radiokomunikačních
služeb, nebo
b) v rozporu s § 100 odst. 3 neučiní vhodná ochranná opatření, dojde-li k rušení provozu
elektronického komunikačního zařízení, sítě, poskytování služeb elektronických komunikací
nebo provozování radiokomunikačních služeb.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako povinná osoba se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 114 odst. 1 neodstraní ve stanovené lhůtě zjištěné nedostatky nebo o jejich
odstranění bezodkladně neinformuje Úřad, nebo
b) nepředloží informace, údaje nebo podklady vyžádané Úřadem podle § 115.
(6) Podnikatel se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 23 odst. 1 uzavře smlouvu o převodu přídělu bez souhlasu Úřadu,
b) diskriminuje jiného podnikatele poskytujícího službu elektronických komunikací, pokud
jde o číselné řady používané pro přístup k jeho službám podle § 30 odst. 10,
c) nesplní povinnost používat normy, specifikace nebo doporučení podle § 62 odst. 1 nebo 2,
d) využívá poskytnuté informace v rozporu se stanoveným účelem nebo nezabezpečuje
zachování jejich důvěrnosti podle § 81 odst. 2,
e) nepředá Úřadu úplné znění smlouvy nebo její změny a dodatky podle § 80 odst. 3 4,
f) v rozporu s § 80 odst. 5 neinformuje odmítnutého podnikatele o odmítnutí nebo neuvede
jeho důvody nebo tyto informace nezašle Úřadu, nebo
g) v rozporu s § 30 odst. 11 uzavře smlouvu o převodu oprávnění k využívání čísel bez
souhlasu Úřadu.
(7) Držitel oprávnění k využívání čísla se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) neprovede technické úpravy při změně číslovacího plánu podle § 29 odst. 3, nebo
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b) bezprostředně po skončení platnosti oprávnění k využívání čísel nezajistí, aby bylo
ukončeno využívání čísel na základě tohoto oprávnění podle § 36 odst. 8.
(8) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou telefonní službu se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že
a) nezajistí uživatelům nepřetržitý přístup k číslům tísňového volání nebo k evropským
harmonizovaným číslům podle § 61 odst. 3 nebo neumožní svým účastníkům bezplatné volání
na tato čísla podle § 69 písm. c),
b) nesplní povinnost ohledně přesměrování volání podle § 94 odst. 1,
c) neposkytne informace z databáze účastníků podle § 97 odst. 5,
d) poruší povinnost zajistit volání na evropská harmonizovaná čísla podle § 33a odst. 1,
e) nezajistí informování účastníků a uživatelů podle § 33a odst. 2,
f) nevede aktuální databázi všech svých účastníků a dostupných údajů o aktivovaných
předplacených kartách podle § 61 odst. 4,
g) nepředá dostupné osobní nebo identifikační údaje účastníků pro informační a operátorské
služby podle § 66 odst. 1,
h) nezajistí službu identifikace zlomyslných nebo obtěžujících volání podle § 67,
i) nesplní povinnost podle § 69 písm. a) nebo b),
j) jako podnikatel poskytující veřejně dostupnou telefonní službu prostřednictvím veřejné
mobilní telefonní sítě nesplní povinnost podle § 75 odst. 1 nebo 3,
k) poruší povinnost ohledně zobrazení účastnického čísla podle § 92,
l) nepředá údaje o účastnících pro účely vedení telefonních seznamů nebo pro účely
informační služby podle § 41 odst. 3, nebo
m) nezajišťuje uskutečnění všech mezinárodních volání do Evropského telefonního
číslovacího prostoru podle § 61 odst. 6.
(9) Podnikatel zajišťující veřejnou telefonní síť se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) nesplní povinnost ohledně přesměrování volání podle § 94 odst. 1, nebo
b) neumožní všem koncovým uživatelům veřejné telefonní sítě přístup k operátorským
službám a nejméně k jedné informační službě podle § 66 odst. 2.
(10) Poskytovatel univerzální služby se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) neumožňuje účastníkovi přiměřenou úroveň kontroly jeho výdajů podle § 44 odst. 4,
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b) neuplatňuje jednotné ceny nebo nerespektuje ceny stanovené Úřadem podle § 45 odst. 2,
c) neplní mezní hodnoty parametrů kvality nebo výkonnostních cílů jednotlivých služeb podle
§ 47 odst. 1,
d) neuveřejní informace v souladu s § 54 odst. 1 písm. a) nebo nepředloží platné ceny Úřadu
podle § 54 odst. 1 písm. b),
e) nevede oddělenou evidenci nákladů a výnosů podle § 86 odst. 1,
f) nepředloží výsledky oddělené evidence k ověření podle § 86 odst. 4,
g) neuveřejní závěry ověření výsledků oddělené evidence podle § 86 odst. 4,
h) nedoloží výpočet cen podle § 86 odst. 5 nebo 6,
i) nepředloží roční výsledky oddělené evidence nebo účetní údaje podle § 86 odst. 7,
j) nesdělí nebo sdělí opožděně uživateli nemožnost splnění povinnosti podle § 40 odst. 1 nebo
odst. 3, nebo nesdělí nebo sdělí opožděně náhradní lhůtu podle § 40 odst. 6 pro splnění
povinnosti podle § 40 odst. 1 nebo 3,
k) nezachází s údaji o účastnících nediskriminačním způsobem podle § 41 odst. 3,
l) neuveřejní nebo nepředloží Úřadu informace podle § 47 odst. 2,
m) neumožňuje koncovým uživatelům uskutečňovat národní a mezinárodní telefonní volání,
faksimilní komunikaci a přenos dat rychlostmi dostatečnými pro funkční přístup k internetu
podle § 40 odst. 5,
n) neplní některou z povinností podle § 41 odst. 1,
o) uveřejní identifikační údaje bez souhlasu účastníka nebo neumožní bezplatné neuveřejnění,
opravu, ověření anebo odstranění identifikačních údajů z účastnického seznamu v rozporu s §
41 odst. 6,
p) nezabezpečuje bezplatný přístup koncových uživatelů podle § 42 odst. 2,
q) v rozporu s § 39 odst. 14 neoznámí předem, že hodlá převést svou síť určenou pro
poskytování služeb připojení v pevném místě k veřejné komunikační síti a přístupu v pevném
místě k veřejně dostupné telefonní službě, nebo její podstatnou část na jinou právnickou
osobu, nebo
r) neposkytuje zdravotně postiženým osobám přístup k veřejně dostupné telefonní službě
podle § 43 odst. 1.
(11) Podnik s významnou tržní silou se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nesjednává ceny v souladu s § 55 odst. 1 nebo 3,
b) v rozporu s § 60 odst. 1 neprokáže Úřadu, že uplatněné ceny jsou nákladově orientované,
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c) nevede oddělenou evidenci nákladů a výnosů podle § 86 odst. 1,
d) uplatňuje ceny, které neodrážejí skutečné náklady při zohlednění míry návratnosti investic
nebo nejsou v souladu s metodikou oddělené evidence nákladů podle § 86, ačkoliv má
povinnost nákladové orientace cen,
e) nesplní povinnost týkající se přístupu uloženou Úřadem podle § 84 odst. 2,
f) odmítne návrh smlouvy o přístupu nebo o propojení v rozporu s § 84 odst. 7,
g) nepožádá Úřad o souhlas s odmítnutím návrhu smlouvy podle § 84 odst. 8,
h) neposkytne Úřadu informace podle § 86b odst. 1,
i) neuveřejní referenční nabídku pro zpřístupnění účastnického vedení s náležitostmi a
podmínkami stanovenými podle § 85,
j) neuveřejní referenční nabídku pro využívání a přístup ke specifickým síťovým prvkům a
přiřazeným prostředkům podle § 84 odst. 3,
k) neuplatňuje ceny v souladu s povinností uloženou podle § 51 odst. 5 písm. f),
l) neplní povinnosti uložené podle § 51 odst. 5 písm. a) až e), 6, 7 nebo 12,
m) využívá informace poskytnuté od jiného podnikatele před, v průběhu nebo po sjednání
smlouvy o přístupu nebo smlouvy o propojení sítí nebo s nimi nakládá v rozporu s § 81
odst. 2,
n) nepředloží výsledky oddělené evidence k ověření podle § 86 odst. 4,
o) neuveřejní závěry ověření výsledků oddělené evidence podle § 86 odst. 4,
p) nedoloží výpočet cen podle § 86 odst. 5 nebo 6,
q) nepředloží roční výsledky oddělené evidence nebo účetní údaje podle § 86 odst. 7.
(12) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací se
dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nesplní některou povinnost při zabezpečení ochrany údajů a důvěrnosti komunikací podle
§ 88 odst. 1, 2, 4, 5 nebo 6,
b) nepostupuje podle § 64 odst. 12,
c) neinformuje účastníka nebo uživatele o zpracování provozních údajů podle § 90 odst. 8
s výjimkou osobních údajů,
d) zpracovává provozní údaje v rozporu s § 90 odst. 6,
e) nesdělí uživateli informace podle § 94 odst. 2,
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f) nezajistí, aby koncoví uživatelé z jiných členských států měli přístup k negeografickým
telefonním číslům na území České republiky podle § 35,
g) neuveřejní informace v souladu s § 54 odst. 1 písm. a) nebo nepředloží platné ceny Úřadu
podle § 54 odst. 1 písm. b),
h) neinformuje koncové uživatele o zavedení zvláštního režimu pro volání mezi příhraničními
oblastmi podle § 29 odst. 2,
i) neposkytuje službu elektronických komunikací nepřetržitě podle § 61 odst. 1 v kvalitě
podle § 71,
j) nevyřídí reklamaci na vyúčtování ceny nebo poskytování služby podle § 64 odst. 10 nebo
nevrátí rozdíl ceny podle odst. 11,
k) neposkytne vyúčtování ceny za poskytnuté služby podle § 64 odst. 2, 4, 5 nebo 6,
l) neupozorní předem prokazatelně účastníka na důsledky neplacení telefonních účtů podle
§ 65 odst. 1,
m) postupuje při opožděném placení nebo neplacení telefonního účtu účastníkem v rozporu
s § 65 odst. 2 nebo 3,
n) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím roaming ve
veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii 65)
1. nestanoví ceny za poskytování služeb elektronických komunikací,
2. neposkytuje služby elektronických komunikací za stanovených podmínek,
3. nezajistí transparentnost maloobchodní ceny roamingu,
4. nezavede oddělený prodej roamingových služeb za stanovených podmínek, nebo
5. neprovádí oddělený prodej roamingových služeb, nebo
o) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím oddělený prodej
regulovaných maloobchodních roamingových služeb v Unii66)
1. zavede technické řešení odděleného prodeje roamingových služeb jiným než stanoveným
způsobem, nebo
2. neposkytuje informace uživatelům.
(13) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) nesplní některou z povinností při šíření služeb a programů televize širokého formátu podle
§ 68 odst. 1,
b) nesplní některou z povinností podle § 69,
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c) neuveřejní nebo neoznámí Úřadu způsobem, v rozsahu a ve lhůtách stanovených v § 73
odst. 7 a 8 typy rozhraní a jejich technické specifikace, která nabízí pro připojení přístrojů,
nebo změny těchto technických specifikací,
d) nezajistí bezodkladný a bezplatný dálkový přístup do databáze a zpětný přenos údajů podle
§ 33 odst. 3 písm. b),
e) odmítne připojit, odpojí nebo vyřadí z provozu přístroj bez povolení Úřadu podle § 74
odst. 5 nebo odpojí přístroj, aniž by byly splněny podmínky podle § 74 odst. 6,
f) neplní povinnost šířit určitý rozhlasový nebo televizní program a s tímto programem
související služby podle § 72 odst. 1,
g) nejedná podle § 79 odst. 1 o propojení, ačkoliv byl o to požádán jiným podnikatelem, který
podle § 13 oznámil podnikání,
h) nezřídí nebo nevede aktuální databázi účastníků, včetně svých účastníků, podle § 33 odst. 3
písm. a),
i) neznemožní ve své síti přístup telekomunikačního koncového zařízení, ze kterého byla
uskutečňována zlomyslná volání, k veřejné komunikační síti podle § 33 odst. 9,
j) nesplní povinnost sdílení uloženou Úřadem podle § 84 odst. 4,
k) nesplní některou z povinností podle § 104 odst. 7, nebo
l) neumožní připojení telekomunikačního koncového zařízení k rozhraní podle § 73 odst. 6,
nebo
m) nesplní povinnost vztahující se k povinnosti umožnit velkoobchodní roamingový přístup
za podmínek uvedených v přímo použitelném předpisu Evropské unie o roamingu ve
veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii65).
(14) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně
dostupnou službu elektronických komunikací se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nesjednává ceny v souladu s § 55 odst. 1 nebo 3,
b) nezřídí nebo nezabezpečí v určených bodech své sítě rozhraní pro připojení koncového
telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv podle § 97 odst. 1,
c) v rozporu s § 97 odst. 3 neuchovává provozní a lokalizační údaje, nepředá je oprávněnému
orgánu, po uplynutí doby uchovávání je nezlikviduje nebo nezajistí, aby nebyl uchováván
obsah zpráv anebo takto uchovávaný dále předáván,
d) nezajistí srozumitelnost zpráv a s nimi spojených provozních a lokalizačních údajů podle
§ 97 odst. 6,
e) poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 97 odst. 8,
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f) nevede evidenci podle § 97 odst. 10 nebo tuto evidenci nepředá podle § 97 odst. 11,
g) neinformuje Úřad nebo uživatele v rozsahu a způsobem podle § 98 odst. 4,
h) nezajistí bezpečnost a integritu své sítě nebo bezpečnost služeb, které poskytuje, podle § 98
odst. 1,
i) nesplní některou z povinností k zabezpečení bezpečnosti a integrity své sítě
a interoperability poskytovaných služeb podle § 99 odst. 1, 2 nebo 4,
j) jako podnikatel, který má zvláštní nebo výhradní práva na poskytování služeb v jiném
odvětví v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, nevede oddělenou
evidenci nákladů a výnosů podle § 86 odst. 8 písm. a) nebo strukturálně neoddělí činnosti
podle § 86 odst. 8 písm. b),
k) ohrozí důvěrnost zpráv a s nimi spojených provozních a lokalizačních údajů porušením
některé z povinností podle § 89 odst. 1 nebo § 91 odst. 2, 3 nebo 4,
l) iniciuje přenos telefonního čísla, aniž by o to účastník požádal,
m) nezajistí pro účastníky veřejně dostupné telefonní služby možnost ponechat si své
telefonní číslo podle § 34 odst. 1,
n) v rozporu s § 34 odst. 4 překročí lhůtu pro přenesení čísla stanovenou opatřením obecné
povahy, anebo v rozporu s § 34 odst. 5 překročí dobu jednoho pracovního dne, po kterou není
účastníkovi během procesu přenesení telefonního čísla na tomto čísle poskytována veřejně
dostupná služba elektronických komunikací,
o) nesplní povinnost informovat uživatele o ceně za volání na čísla s vyjádřenou cenou
uloženou mu Úřadem podle § 35 odst. 2,
p) nesplní povinnost zablokovat přístup k číslům nebo službám uloženou mu Úřadem podle
§ 35 odst. 3,
q) nesplní povinnost zadržet platby podle § 35 odst. 3 nebo 4,
r) neuveřejní v každé své provozovně a způsobem umožňujícím dálkový přístup pro koncové
uživatele návrh smlouvy podle § 63 odst. 2,
s) nezpřístupní informace podle § 63 odst. 3,
t) neumožní uživateli uzavřít smlouvu podle § 63 odst. 4,
u) neprovede ve stanovené lhůtě změnu smlouvy nebo neprovede změnu zveřejněného návrhu
smlouvy podle § 63 odst. 5,
v) nevyrozumí účastníka v zákonem stanovené lhůtě o změně smlouvy nebo o jeho právu bez
sankce vypovědět smlouvu podle § 63 odst. 6,
w) uzavře smlouvu se spotřebitelem nebo uživatelem v rozporu s § 63 odst. 7,
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x) nesplní povinnost uveřejnit přehled o aktuálních cenách, kvalitě a podmínkách jím
poskytovaných veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a opatřeních přijatých s
cílem zajistit rovnocenný přístup i pro zdravotně postižené uživatele uloženou Úřadem podle
§ 71 odst. 1,
y) ohrozí důvěrnost zpráv a s nimi spojených provozních a lokalizačních údajů porušením
některé z povinností podle § 90 odst. 2, 3, 4 nebo 5,
z) neomezí zpracování údajů podle § 90 odst. 9,
aa) nepodrobí se bezpečnostnímu auditu nebo nepředloží Úřadu údaje podle § 98 odst. 6,
ab) neuvede ve smlouvě o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací
nebo zajišťující připojení k veřejné komunikační síti všechny informace podle § 63 odst. 1
nebo jsou uvedené informace v rozporu s tímto ustanovením,
ac) neposkytne spotřebiteli informace podle § 63 odst. 9 nebo 10,
ad) uplatňuje podmínky pro ukončení smlouvy na dobu určitou v rozporu s § 63 odst. 11,
nebo
ae) v rozporu s § 89 odst. 4 neposkytne údaje, nebo je poskytne opožděně.
(15) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně
dostupnou službu elektronických komunikací se dále dopustí správního deliktu přestupku
tím, že nesplní některou z povinností při zabezpečení ochrany údajů podle § 88a odst. 1 nebo
2.
(16) Podnikatel poskytující službu šíření chráněného obsahu se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že
a) nenabízí všem provozovatelům rozhlasového a televizního vysílání služby v souladu s § 83
odst. 5,
b) nevede oddělenou evidenci nákladů a výnosů podle § 86 odst. 2,
c) nepředloží výsledky oddělené evidence k ověření podle § 86 odst. 4,
d) neuveřejní závěry ověření výsledků oddělené evidence podle § 86 odst. 4,
e) nedoloží výpočet cen podle § 86 odst. 5 nebo 6,
f) nepředloží roční výsledky oddělené evidence nebo účetní údaje podle § 86 odst. 7.
(17) Podnikatel poskytující službu šíření rozhlasového a televizního vysílání se
dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nejedná o uzavření smlouvy podle § 72a odst. 2,
b) neuzavře smlouvu podle § 72a odst. 3, nebo
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c) nevypracuje nebo neuveřejní návrh smlouvy včetně všeobecných smluvních podmínek
podle § 72b odst. 1.
(18) Držitel oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro zemské digitální
rozhlasové a televizní vysílání se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nezajistí poskytování služby elektronického programového průvodce podle § 83 odst. 9
písm. b),
b) neumožní šíření rozhlasových a televizních programů podle § 83 odst. 9 písm. a), nebo
c) nevyužívá přidělený rádiový kmitočet podle § 83 odst. 9 písm. c).
(19) Podnikatel zajišťující síť elektronických komunikací pro zemské digitální
televizní vysílání nebo podnikatel poskytující službu šíření rozhlasového a televizního
vysílání v této síti se dopustí správního deliktu přestupku tím, že nesdělí Úřadu údaje o volné
kapacitě datového toku podle § 72c.
(20) Podnikatel poskytující službu šíření digitálního rozhlasového a televizního
vysílání se dopustí správního deliktu přestupku tím, že nezajistí ve své síti službu šíření
služeb přímo souvisejících s programem podle § 83 odst. 8.
(21) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací pro
originaci národních volání se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) poruší povinnost umožnit bezplatné volání na čísla tísňového volání podle § 33 odst. 1
nebo nepředá osobní nebo identifikační údaje účastníků pro lokalizaci, popřípadě identifikaci
volajícího podle § 33 odst. 2, nebo
b) nezajistí informování veřejnosti o existenci a používání čísel tísňového volání podle § 33
odst. 5.
(22) Za správní delikt přestupek podle § 118 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. n) až r), odstavce 2
písm. f), odstavce 3 písm. b), odstavce 5, odstavce 6 písm. g) nebo odstavce 14 písm. ad),
b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. m), odstavce 2
písm. c) až e), odstavce 3 písm. a), odstavce 8 písm. d) až m), odstavce 10 písm. j) až r),
odstavce 12 písm. f) až o), odstavce 13 písm. i) až m), odstavce 14 písm. k) až ad) nebo
odstavce 15,
c) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) až l), odstavce 2
písm. a), b), odstavce 4, odstavce 6 písm. a) až f), odstavce 7, odstavce 8 písm. a) až c),
odstavce 9, odstavce 10 písm. a) až i), odstavce 11, odstavce 12 písm. a) až e), odstavce 13
písm. a) až h), odstavce 14 písm. a) až j), odstavce 16, 17, 18, 19, 20 nebo 21.
§ 119
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Přestupky
Přestupky fyzických osob
…
§ 120
(1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Úřad.
(2) Pokuty vybírá a vymáhá Úřad.
(3) Sazba pokuty za správní delikt přestupek podle tohoto zákona se zvyšuje na
dvojnásobek, nejvýše však na částku 40 000 000 Kč, jestliže je týž správní delikt přestupek
spáchán opakovaně. Správní delikt Přestupek je spáchán opakovaně, pokud ode dne, kdy
rozhodnutí o uložení pokuty za týž správní delikt přestupek nabylo právní moci, neuplynuly
2 roky.
(4) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(4) Promlčecí doba činí 5 let. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za
přestupek zaniká nejpozději 8 let od jeho spáchání.
(5) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(6) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(7) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.

Část sto šedesátá třetí
Zákon č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního
vysílání a služeb informační společnosti, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
Správní delikty
Přestupky
§4
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(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) pro obchodní účely vyrábí, dováží, šíří, prodává, pronajímá nebo přechovává nedovolená
zařízení,
b) pro obchodní účely provádí instalaci, údržbu nebo náhradu nedovolených zařízení,
c) přímo nebo nepřímo propaguje jakýmkoliv způsobem nedovolená zařízení.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 2 000 000 Kč a za
přestupek podle odstavce 1 písm. b) a c) lze uložit pokutu do 500 000 Kč.
§5
(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že:
a) pro obchodní účely vyrábí, dováží, šíří, prodává, pronajímá nebo přechovává nedovolená
zařízení,
b) pro obchodní účely provádí instalaci, údržbu nebo náhradu nedovolených zařízení,
c) přímo nebo nepřímo propaguje jakýmkoliv způsobem nedovolená zařízení.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta do 2 000 000 Kč a za
správní delikt podle odstavce 1 písm. b) a c) se uloží pokuta do 500 000 Kč.
(3) Za správní delikt podle odstavce 1 lze uložit právnické osobě současně propadnutí
věci, pokud jí tato věc náleží a pokud byla ke spáchání správního deliktu určena nebo užita.
Vlastníkem propadlé věci se stává stát.
§6
(1) V řízení o přestupcích se postupuje podle zvláštního právního předpisu4).
(2) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila.
(3) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(4) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní úřad o něm
nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne,
kdy byl spáchán.
(5) Na odpovědnost za správní delikty, ke kterým došlo při podnikání fyzické osoby5)
nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a
postihu právnické osoby.
(6) (1) Správní delikty a přestupky Přestupky podle tohoto zákona projednává Český
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telekomunikační úřad.
(7) Správní úřady oznamují bez zbytečného odkladu Českému telekomunikačnímu
úřadu správní delikty uvedené v § 4 a 5, o nichž se dozví. V oznámení uvedou zejména
důkazní prostředky, které jsou jim známy a které prokazují, že jde o správní delikt a že byl
spáchán určitou osobou.
(8) (2) Pokuty vybírá a vymáhá Český telekomunikační úřad.
(9) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
____________________
4)
5)

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

Část sto šedesátá čtvrtá
Zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice
omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 378/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 281/2013 Sb. a
zákona č. 243/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 11a
Celní úřad může zajistit stanovené výrobky nebo určené výrobky (dále jen „zajištění“),
lze-li důvodně předpokládat, že stanovené výrobky nebo určené výrobky byly užity nebo
určeny ke spáchání správního deliktu přestupku anebo byly správním deliktem přestupkem
získány nebo byly nabyty za jinou věc správním deliktem přestupkem získanou. Celní úřad
při zajištění postupuje tak, aby práva třetích osob nebyla omezena nad míru nutnou ke splnění
účelu zajištění16).
§ 11c
Nejsou-li zajištěné stanovené výrobky nebo určené výrobky k dalšímu řízení již třeba
a nepřichází-li v úvahu jejich propadnutí nebo zabrání v řízení o správním deliktu přestupku
anebo postup podle § 15c, vrátí se osobě, které byly zajištěny.
§ 12
Poskytnutí údajů pro účely tohoto zákona
(1) Ministerstvo a Generální ředitelství cel si vzájemně poskytují údaje týkající se
povolení a povolení k vývozu a celního řízení, a to v rozsahu údajů uvedených v rozhodnutí
podle § 4 a § 8b odst. 3. Navzájem se neprodleně informují o skutečnostech významných pro
správní řízení podle tohoto zákona, kontrolu dodržování podmínek stanovených v povolení a
ukládání sankcí správních trestů.
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(2) Ministerstvo poskytne v jednotlivých případech na žádost podle zvláštního
právního předpisu 12) údaje v rozsahu údajů uvedených v rozhodnutí podle § 4 a § 8b odst. 3.
Správní delikty
Přestupky
§ 14
…
§ 15
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) v rozporu s § 1 odst. 3
1. přepraví nebo doveze stanovený výrobek bez povolení, nebo
2. vyveze určený výrobek bez povolení k vývozu,
b) nesplní některou z povinností stanovenou v povolení nebo v povolení k vývozu,
c) v rozporu s § 6 nevrátí povolení nebo nevrátí povolení k vývozu podle § 8b odst. 5,
d) v rozporu s § 8 odst. 2 nevrátí odejmuté povolení nebo nevrátí odejmuté povolení k vývozu
podle § 8e odst. 2,
e) provádí přepravu nebo dovoz stanovených výrobků v rozporu s § 7a,
f) provádí vývoz určených výrobků v rozporu s § 8d odst. 1,
g) nesplní povinnost podle § 10 odst. 2,
h) jako osoba, které bylo doručeno rozhodnutí o zajištění, v rozporu s § 11b odst. 3 nevydá
stanovené výrobky nebo určené výrobky celnímu úřadu, nebo
i) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obchodování se
střelnými zbraněmi a střelivem3) neposkytne překlad všech dokumentů, které byly poskytnuty
jako průkazní doklady.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta přestupek lze uložit pokutu do
a) 5 000 000 Kč, nebo do výše pětinásobku ceny stanovených výrobků nebo určených
výrobků, je-li pětinásobek ceny stanovených výrobků nebo určených výrobků vyšší než 5 000
000 Kč, jedná-li se o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), e) a f),
b) 500 000 Kč, jedná-li se o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), g) a i),
c) 5 000 000 Kč, jedná-li se o přestupek podle odstavce 1 písm. h).
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§ 15a
Propadnutí stanovených výrobků nebo určených výrobků
(1) Propadnutí stanovených výrobků nebo určených výrobků lze uložit samostatně
nebo společně s pokutou, jestliže tyto výrobky náleží pachateli správního deliktu a tyto
výrobky byly
a) ke spáchání správního deliktu užity nebo určeny, nebo
b) správním deliktem získány nebo byly nabyty za věc získanou správním deliktem.
(2) Propadnutí stanovených výrobků nebo určených výrobků nelze uložit, jestliže je
jejich hodnota v nápadném nepoměru k povaze správního deliktu.
(3) Vlastníkem propadnutých stanovených výrobků nebo určených výrobků se stává
stát.
§ 15b
Zabrání stanovených výrobků nebo určených výrobků
(1) Nebylo-li uloženo propadnutí stanovených výrobků nebo určených výrobků podle
§ 15a odst. 1, lze v případě, jestliže to vyžaduje bezpečnost osob nebo majetku anebo jiný
obecný zájem, rozhodnout, že se takové stanovené výrobky a určené výrobky zabírají, jestliže
a) náleží pachateli správního deliktu, kterého nelze za správní delikt postihnout, nebo
b) nenáleží pachateli správního deliktu, nebo mu nenáleží zcela.
(2) O zabrání stanovených výrobků nebo určených výrobků nelze rozhodnout, jestliže
je jeho hodnota v nápadném nepoměru k povaze správního deliktu nebo jestliže od jednání
majícího znaky správního deliktu uplynulo 6 let.
(3) Vlastníkem zabraných stanovených výrobků nebo určených výrobků se stává stát.
§ 15c
Kontrolované stanovené výrobky nebo určené výrobky, o jejichž propadnutí nebo
zabrání bylo pravomocně rozhodnuto, prodá příslušná organizační složka státu zpravidla ve
veřejné dražbě; výtěžek z prodeje po odečtení nákladů prodeje je příjmem státního rozpočtu
České republiky. Pokud tyto výrobky nelze prodat, zajistí příslušná organizační složka státu
jejich zničení, a to na náklady toho, komu byla sankce propadnutí nebo zabrání
kontrolovaných stanovených výrobků nebo určených výrobků uložena bylo propadnutí nebo
zabrání kontrolovaných stanovených výrobků nebo určených výrobků uloženo.
§ 16
Společná ustanovení
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(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do jednoho roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5
let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) (1) Přestupek podle § 14 v prvním stupni projedná celní úřad, v jehož obvodu byl
přestupek zjištěn; příslušný celní úřad může postoupit věc k projednání celnímu úřadu,
v jehož obvodu osoba, která se přestupku dopustila, bydlí nebo pracuje. Správní delikt
Přestupek podle § 15 projedná celní úřad, v jehož obvodu má právnická osoba sídlo; nemá-li
právnická osoba sídlo v České republice, projedná správní delikt přestupek celní úřad,
v jehož obvodu byl správní delikt přestupek zjištěn.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby13) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(6) Uložená pokuta je příjmem státního rozpočtu České republiky.
(2) Pokus přestupku podle § 14 odst. 1 písm. a) bodů 1 a 2 a § 15 odst. 1 písm. a)
bodů 1 a 2 je trestný.
________________________
12

) Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
16)
Čl. 17 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012.
13)

Část sto šedesátá pátá
Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění zákona č. 533/2006
Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 396/2012 Sb. a
zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 30f
Správní delikty
Přestupky
(1) Veřejná výzkumná instituce nebo jiná výzkumná organizace se dopustí správního
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deliktu přestupku tím, že
a) přijme výzkumného pracovníka ze třetí země v rozporu s § 30a odst. 1 písm. a), nebo
b) nesplní oznamovací povinnost podle § 30b odst. 6.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta lze uložit
pokutu do 1 000 000 Kč a za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b) se uloží
pokuta lze uložit pokutu do 100 000 Kč.
§ 30g
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby39) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(6) Pokuty vybírá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Příjem z pokut je
příjmem státního rozpočtu.
§ 30g
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy.
(2) Pokuty vybírá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

____________________
39)

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
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Část sto šedesátá šestá
Zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními
družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech
a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění
zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 278/2009
Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona
č. 89/2012 Sb., zákona č. 91/2012 Sb., zákona č. 228/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb.,
zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 186/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
HLAVA VII
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 30
(1) Fyzická nebo právnická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) jako smíšená finanční holdingová osoba
1. nesplní ve stanovené lhůtě uložené opatření k nápravě podle § 27 odst. 1, nebo
2. nezajistí, aby na úrovni finančního konglomerátu byl podle § 23 odst. 1 používán vhodný
vnitřní řídicí a kontrolní systém včetně vhodného systému řízení rizik, spolehlivých
administrativních a účetních postupů,
b) jako smíšená finanční holdingová osoba nebo jiná osoba ve finančním konglomerátu, která
není regulovanou osobou, nesplní informační povinnost podle tohoto zákona nebo poskytne
informace neúplné, nepravdivé či zkreslené nebo nedodrží lhůtu pro jejich předložení,
c) jako smíšená finanční holdingová osoba nebo jiná osoba ve finančním konglomerátu, která
není regulovanou osobou, svým jednáním nebo v jeho důsledku
1. ohrozí bezpečnost a stabilitu regulované osoby ve finančním konglomerátu nebo splnění
jejích závazků vůči klientům,
2. způsobí porušení právních předpisů upravujících provozování jí povolené činnosti
regulovanou osobou ve finančním konglomerátu,
3. způsobí porušení doplňkových pravidel obezřetného podnikání podle tohoto zákona
regulovanou osobou ve finančním konglomerátu, nebo
4. způsobí regulované osobě ve finančním konglomerátu závazek k plnění, jež není úměrné
poskytované protihodnotě či zajištění, nebo k jinému hospodářsky neodůvodněnému plnění,.
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d) jako osoba ve vedení neposkytne smíšené finanční holdingové osobě potřebné podklady
nebo součinnost pro posouzení její odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti nebo
pro posouzení změn těchto skutečností.
(2) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) jako smíšená finanční holdingová osoba
1. nesplní ve stanovené lhůtě uložené opatření k nápravě podle § 27 odst. 1, nebo
2. nezajistí, aby na úrovni finančního konglomerátu byl podle § 23 odst. 1 používán vhodný
vnitřní řídicí a kontrolní systém včetně vhodného systému řízení rizik, spolehlivých
administrativních a účetních postupů,
b) jako smíšená finanční holdingová osoba nebo jiná osoba ve finančním konglomerátu, která
není regulovanou osobou, nesplní informační povinnost podle tohoto zákona nebo poskytne
informace neúplné, nepravdivé či zkreslené nebo nedodrží lhůtu pro jejich předložení,
c) jako smíšená finanční holdingová osoba nebo jiná osoba ve finančním konglomerátu, která
není regulovanou osobou, svým jednáním nebo v jeho důsledku
1. ohrozí bezpečnost a stabilitu regulované osoby ve finančním konglomerátu nebo splnění
jejích závazků vůči klientům,
2. způsobí porušení právních předpisů upravujících provozování jí povolené činnosti
regulovanou osobou ve finančním konglomerátu,
3. způsobí porušení doplňkových pravidel obezřetného podnikání podle tohoto zákona
regulovanou osobou ve finančním konglomerátu, nebo
4. způsobí regulované osobě ve finančním konglomerátu závazek k plnění, jež není úměrné
poskytované protihodnotě či zajištění, nebo k jinému hospodářsky neodůvodněnému plnění.
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako osoba ve vedení neposkytne
smíšené finanční holdingové osobě potřebné podklady nebo součinnost pro posouzení
její odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti nebo pro posouzení změn těchto
skutečností.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 000 Kč. Za správní
delikt podle odstavce 2 se uloží pokuta do 50 000 000 Kč.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 50 000 000 Kč.
§ 31
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které po ní bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
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(2) Při určení výměry výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti
správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za
nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže koordinátor o něm
nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne,
kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává koordinátor.
(5) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
§ 31
Přestupky podle tohoto zákona projednává koordinátor.

Část sto šedesátá sedmá
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
ve znění zákona č. 119/2007 Sb., zákona č. 177/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 32/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb.,
zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 255/2011
Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 181/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb.
zákona č. 135/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 137
Úřad
Úřad jako ústřední správní úřad
a) rozhoduje o žádosti fyzické osoby, žádosti podnikatele a žádosti o doklad a o zrušení
platnosti osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele a dokladu, s výjimkou případů
stanovených tímto zákonem [§ 140 odst. 1 písm. a) a § 141 odst. 1] , a vydává osvědčení
fyzické osoby podle § 56a,
b) vykonává státní dozor v oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti
(§ 143) a metodickou činnost, s výjimkou případů stanovených tímto zákonem (§ 143 odst. 5),
c) zajišťuje zkoušky zvláštní odborné způsobilosti a vydává osvědčení o zvláštní odborné
způsobilosti,
d) plní úkoly v oblasti ochrany utajovaných informací v souladu se závazky vyplývajícími z
členství České republiky v Evropské unii, Organizaci Severoatlantické smlouvy a z
mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána,
e) vede ústřední registr a schvaluje zřízení registrů v orgánech státu a u podnikatelů,
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f) ve stanovených případech povoluje poskytování utajovaných informací v mezinárodním
styku,
g) ke kurýrní přepravě utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné, Tajné nebo Důvěrné
poskytovaných v rámci mezinárodního styku, s výjimkou utajované informace poskytované
podle § 78 odst. 1, vydává na základě písemné žádosti odpovědné osoby nebo bezpečnostního
ředitele kurýrní listy a v odůvodněných případech zajišťuje jejich přepravu,
h) zajišťuje činnost Národního střediska komunikační bezpečnosti, Národního střediska pro
distribuci kryptografického materiálu, Národního střediska pro měření kompromitujícího
vyzařování a Národního střediska pro bezpečnost informačních systémů, které jsou jeho
součástí,
i) provádí certifikace technického prostředku, informačního systému, kryptografického
prostředku, kryptografického pracoviště a stínící komory a schvaluje projekt bezpečnosti
komunikačního systému,
j) zajišťuje výzkum, vývoj a výrobu národních kryptografických prostředků,
k) vyvíjí a schvaluje národní šifrové algoritmy a vytváří národní politiku kryptografické
ochrany,
l) zjišťuje kompromitující vyzařování tam, kde se vyskytují nebo budou vyskytovat utajované
informace,
m) zjišťuje v součinnosti se zpravodajskými službami a policií, zda v jednací oblasti
nedochází nedovoleným použitím technických prostředků určených k získávání informací k
ohrožení nebo únikům utajovaných informací,
n) vydává bezpečnostní standardy,
o) ukládá sankce správní tresty za nedodržení povinností stanovených tímto zákonem,
p) rozhoduje v dalších věcech a plní další úkoly na úseku ochrany utajovaných informací a
bezpečnostní způsobilosti stanovené tímto zákonem a
q) vydává Věstník Úřadu, který zveřejňuje na svých internetových stránkách.
ČÁST OSMÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 148
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) jako účastník bezpečnostního řízení neoznámí změnu údaje uvedeného v žádosti fyzické
osoby podle § 103 odst. 2 nebo údaje uvedeného v žádosti o doklad podle § 103 odst. 2,
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b) neodevzdá nalezenou písemnost podle § 65 odst. 1 nebo nalezený doklad podle § 87
odst. 2,
c) poruší povinnost zachovávat mlčenlivost o utajované informaci,
d) umožní přístup k utajované informaci neoprávněné osobě,
e) vykonává funkci bezpečnostního ředitele v rozporu s § 71 odst. 5 funkci bezpečnostního
ředitele u více orgánů státu nebo podnikatelů,
e) vykonává funkci bezpečnostního ředitele v rozporu s § 71 odst. 5,
f) provádí kryptografickou ochranu, aniž je pracovníkem kryptografické ochrany splňujícím
požadavky stanovené v § 38 odst. 2,
g) provádí provozní obsluhu kryptografického prostředku, aniž splňuje požadavky stanovené
v § 40 odst. 2,
h) přepravuje kryptografický materiál, aniž je kurýrem kryptografického materiálu splňujícím
požadavky stanovené v § 42 odst. 1,
i) zajistí si přístup k utajované informaci, aniž splňuje podmínky podle § 6 odst. 1 nebo § 11
odst. 1, nebo
j) vyveze z území České republiky certifikovaný kryptografický prostředek bez povolení
Úřadu.
(2) Pokus přestupku podle odstavce 1 písm. d), i) a j) je trestný.
(3) Přestupku podle odstavce 1 písm. b) a c) se dopustí též návodce nebo
pomocník.
(2) (4) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a),
b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo e),
c) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f), g) nebo h),
d) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i),
e) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d) nebo j).
§ 149
(1) Fyzická osoba, která má přístup k utajované informaci, se dopustí přestupku tím,
že
a) neeviduje nebo nezaznamenává utajovanou informaci v administrativních pomůckách
podle § 21 odst. 5,
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b) vyhotoví opis, kopii nebo překlad utajované informace bez souhlasu uvedeného v § 21
odst. 6,
c) předá utajovanou informaci v rozporu s § 21 odst. 8,
d) zapůjčí, přepraví nebo přenese utajovanou informaci v rozporu s § 21 odst. 7 nebo 9,
e) zruší nebo změní stupeň utajení bez souhlasu původce nebo poskytující cizí moci,
f) nesplní požadavky na zpracovávání nebo ukládání utajované informace podle § 24 odst. 5
nebo 6,
g) nakládá s utajovanou informací v informačním systému, který není certifikován Úřadem
nebo není certifikován pro příslušný stupeň utajení nebo není písemně schválen do provozu
odpovědnou osobou nebo jí pověřenou osobou,
h) nakládá s utajovanou informací v komunikačním systému, jehož bezpečnostní projekt není
schválen Úřadem nebo není schválen pro stupeň utajení odeslané utajované informace,
i) zpracovává utajovanou informaci v rozporu s bezpečnostní provozní směrnicí vydanou
podle § 36 odst. 2,
j) neeviduje kryptografický materiál v administrativních pomůckách kryptografické ochrany,
nebo
k) manipuluje s kryptografickým materiálem v rozporu s § 41 odst. 2 nebo 3.
(2) Přestupku podle odstavce 1 písm. a), b), e), g) a h) se dopustí též organizátor,
návodce nebo pomocník.
(2) (3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) nebo h),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i), j) nebo k).
§ 151
(1) Fyzická osoba, která je držitelem oznámení, se dopustí přestupku tím, že
a) nesdělí změnu podmínek pro vydání oznámení uvedených v § 6 odst. 2 písm. a) a c)
písm. a) nebo c) nebo změnu údajů v oznámení obsažených, nebo
b) neodevzdá neplatné oznámení podle § 9 odst. 6.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 30 000 Kč.
§ 153
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, které mají přístup k utajované
informaci, nebo orgán státu se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
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a) nezajistí podle § 28 odst. 2 nebo 4 ostrahu u objektu, ve kterém se nachází zabezpečená
oblast kategorie Vyhrazené,
a) nezajistí podle § 28 odst. 2 nebo 4 ostrahu u objektu, ve kterém se nachází zabezpečená
oblast kategorie Vyhrazené,
b) v rozporu s § 36 odst. 2 nevydá bezpečnostní provozní směrnici,
c) nezajistí písemné pověření fyzické osoby k přístupu k utajované informaci se zvláštním
režimem nakládání označené "ATOMAL",
d) nezřídí a neobsadí funkci bezpečnostního ředitele podle § 71 odst. 1,
e) neoznámí podle § 71 odst. 2 jmenování bezpečnostního ředitele,
f) nevyznačí na utajované informaci náležitosti podle § 21 odst. 2 až 4,
g) jako původce vyznačí stupeň utajení na informaci, aniž je uvedena v seznamu utajovaných
informací nebo aniž její vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky
nebo může být pro tento zájem nevýhodné,
h) jako původce neoznámí zrušení nebo změnu stupně utajení podle § 22 odst. 6,
i) jako adresát utajované informace neoznámí změnu nebo zrušení stupně utajení podle § 22
odst. 6,
j) nezajistí podle § 28 odst. 1, 3 nebo 4 nepřetržitou ostrahu u objektu, ve kterém se nachází
zabezpečená oblast nebo jednací oblast,
k) nenahlásí porušení povinnosti při ochraně utajované informace,
l) nezpracuje projekt fyzické bezpečnosti podle § 32,
m) nevede některou z evidencí stanovených v § 69 odst. 1 písm. j),
n) nepředá k zaevidování utajovanou informaci podle § 69 odst. 1 písm. n),
o) nezajistí, aby použitá opatření fyzické bezpečnosti odpovídala projektu fyzické bezpečnosti
a požadavkům stanoveným podle § 31,
p) jako původce nevyznačí náležitosti podle § 21 odst. 1 a 4, ačkoli je informace uvedena v
seznamu utajovaných informací a její vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu
České republiky nebo může být pro tento zájem nevýhodné,
q) jako původce nezruší nebo nezmění neprodleně stupeň utajení v případech, kdy pominul
důvod pro utajení informace, důvody pro utajení neodpovídají stanovenému stupni utajení
nebo byl-li stupeň utajení stanoven neoprávněně,
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r) nezajistí vytvoření podmínek stanovených na základě § 33 pro ukládání a § 23 odst. 2 pro
evidenci, zapůjčování nebo přepravu utajovaných informací nebo utajovaných informací se
zvláštním režimem nakládání nebo pro jinou manipulaci s nimi,
s) provozuje informační systém, který není certifikován Úřadem nebo není písemně schválen
do provozu odpovědnou osobou nebo jí pověřenou osobou,
t) provozuje komunikační systém, jehož bezpečnostní projekt není schválen Úřadem,
u) nezastaví provoz informačního systému, který nesplňuje podmínky stanovené v certifikační
zprávě, nebo nezastaví provoz komunikačního systému, který nesplňuje podmínky stanovené
v projektu bezpečnosti komunikačního systému,
v) používá pro kryptografickou ochranu prostředek, který není certifikován Úřadem, nebo
používá kryptografické pracoviště k jinému účelu, ke kterému bylo certifikováno a schváleno
do provozu,
w) nezajistí výkon kryptografické ochrany osobou, která splňuje požadavky stanovené v § 38
odst. 2,
x) nezajistí obsluhu kryptografického prostředku osobou, která splňuje požadavky stanovené
v § 40 odst. 2,
y) nezajistí přepravu kryptografického materiálu osobou, která splňuje požadavky stanovené
v § 42 odst. 1,
z) neoznámí kompromitaci kryptografického materiálu podle § 43 odst. 2,
aa) nezřídí registr nebo nenahlásí Úřadu změny v registru podle § 79 odst. 8 písm. f),
bb) neprovádí kontrolu utajovaných informací podle § 69 odst. 1 písm. m) vedených
v registru nebo neoznámí její výsledek Úřadu,
cc) odešle utajovanou informaci stupně utajení Přísně tajné, Tajné nebo Důvěrné v rozporu
s § 77,
dd) umožní výkon citlivé činnosti fyzické osobě, která není držitelem platného dokladu nebo
osvědčení fyzické osoby, nebo
ee) neoznámí jako zadavatel veřejné zakázky Úřadu skutečnost podle § 69 odst. 1 písm. r).
(2) Za správní delikt přestupek se uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 300 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f)
nebo g),
b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. h), i), j), k), l), m), n)
nebo o),
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c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. p), q), r), s), t), u),
v), w), x), y), z), aa), bb), cc), dd) nebo ee).
§ 154
(1) Podnikatel, který má přístup k utajované informaci, se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) neodevzdá nebo nepředá utajovanou informaci podle § 56 odst. 2,
b) neaktualizuje bezpečnostní dokumentaci podnikatele podle § 98,
c) poskytne utajovanou informaci stupně utajení Vyhrazené zahraničnímu partneru v rozporu
s § 73 písm. b),
d) poskytne utajovanou informaci stupně utajení Přísně tajné, Tajné nebo Důvěrné
zahraničnímu partneru v rozporu s § 73 písm. a),
e) vyveze z území České republiky certifikovaný kryptografický prostředek bez povolení
Úřadu,
f) nezašle neprodleně Úřadu kopii prohlášení podnikatele podle § 15a odst. 2 nebo prohlášení
podnikatele podle § 15a odst. 3, nebo
g) neoznámí písemně Úřadu nebo poskytovateli vyhrazené informace zánik prohlášení
podnikatele podle § 15a odst. 6.
(2) Za správní delikt přestupek se uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c),
b) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. d) nebo e),
c) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. f) nebo g).
§ 155
(1) Podnikatel, který je držitelem osvědčení podnikatele, se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) neodevzdá podle § 68 písm. a) osvědčení podnikatele, jehož platnost zanikla,
b) neoznámí podle § 68 písm. b) ztrátu nebo odcizení osvědčení podnikatele,
c) neoznámí podle § 68 písm. c) změnu údaje uvedeného v § 97 písm. a), b) nebo p) a nebo v
§ 98 písm. c),
d) neoznámí podle § 68 písm. d) změnu údaje uvedeného v žádosti podnikatele,
e) jako držitel osvědčení pro cizí moc neodevzdá podle § 57 odst. 8 neplatné osvědčení
podnikatele pro cizí moc,
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f) jako držitel osvědčení pro cizí moc neoznámí podle § 68 písm. b) ztrátu nebo odcizení
osvědčení podnikatele pro cizí moc, nebo
g) nezabezpečí ochranu utajované informace při zániku platnosti osvědčení podnikatele
postupem podle § 56 odst. 2.
(2) Za správní delikt přestupek se uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e)
nebo f),
b) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. g).
§ 155a
(1) Podnikatel se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) umožní výkon citlivé činnosti fyzické osobě, která není držitelem platného dokladu nebo
osvědčení fyzické osoby,
b) si zajistí přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené, aniž splňuje podmínky
podle § 15 písm. a), nebo na základě prohlášení podnikatele, k němuž nebyly splněny
podmínky podle § 15a odst. 1, nebo
c) si zajistí přístup k utajované informaci stupně utajení Důvěrné nebo vyšší, aniž splňuje
podmínky podle § 15 písm. b).
(2) Za správní delikt přestupek se uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo c).
§ 156
Společná ustanovení
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm
nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však zaniká do 3 let
ode dne, kdy byl správní delikt spáchán.
(3) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(4) Pro posouzení odpovědnosti za jednání v oblasti ochrany utajovaných informací,
k němuž došlo při podnikání fyzické osoby9) nebo v přímé souvislosti s ním, a pro správní
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řízení o porušení povinnosti podnikající fyzické osoby v oblasti ochrany utajovaných
informací se použijí ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti právnické osoby.
(5) Pro správní řízení o porušení povinnosti fyzické osoby v oblasti ochrany
utajovaných informací, k němuž nedošlo při jejím podnikání nebo v přímé souvislosti s ním,
se použijí ustanovení zákona upravujícího přestupky47).
§ 156
Společné ustanovení k přestupkům
Přestupky podle tohoto zákona projednává a pokuty vybírá Úřad.
______________________________
47)

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Část sto šedesátá osmá
Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012
Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 15
Kontrola
(1) Státní orgány, do jejichž působnosti patří výkon kontroly, kontrolují při výkonu
své působnosti též plnění povinností podle tohoto zákona; v ostatních případech kontroluje
plnění povinností podle tohoto zákona ministerstvo. Při zjištění nedostatků, zejména porušení
povinnosti podle tohoto zákona, předají státní orgány podklady k sankčnímu řízení řízení o
přestupku ve věcech týkajících se jeho věcné působnosti Ministerstvu průmyslu a obchodu, v
ostatních věcech ministerstvu, a dále s nimi na tomto řízení spolupracují.
(2) Česká národní banka kontroluje plnění povinností podle tohoto zákona u osob
podléhajících jejímu dohledu, a to v rozsahu činností, nad nimiž u těchto osob vykonává
dohled.
ČÁST PÁTÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 17
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
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a) poruší omezení nebo zákaz stanovený v § 5 až 8 tohoto zákona,
b) poruší omezení nebo zákaz stanovený v přímo použitelném předpise Evropských
společenství, který určuje mezinárodní sankce ve smyslu § 2 písm. c),
c) nesplní oznamovací povinnost podle § 10 odst. 1,
d) nakládá s majetkem, na který se vztahují mezinárodní sankce, v rozporu s ustanovením
§ 11 odst. 1, nebo
e) poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 16 odst. 1.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c) lze uložit pokutu do 4 000 000 Kč.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. d) lze uložit pokutu do 500 000 Kč, za
přestupek podle odstavce 1 písm. e) lze uložit pokutu do 200 000 Kč.
§ 18
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba10) se dopustí správního deliktu tím, že
Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) poruší omezení nebo zákaz stanovený v § 5 až 8 tohoto zákona,
b) poruší omezení nebo zákaz stanovený v přímo použitelném předpise Evropských
společenství, který určuje mezinárodní sankce ve smyslu § 2 písm. c),
c) nesplní oznamovací povinnost podle § 10 odst. 1, nebo
d) nakládá s majetkem, na který se vztahují mezinárodní sankce, v rozporu s ustanovením
§ 11 odst. 1.
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost zachovávat
mlčenlivost podle § 16 odst. 1.
(2) (3) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až c) se uloží pokuta do 4 000 000
Kč nebo propadnutí věci.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d),
c) 4 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c).
(3) (4) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. d) se uloží pokuta do 500 000 Kč.
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(4) (5) (4) Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba správním deliktem
přestupkem podle odstavce 1 písm. a) až c) získala pro sebe nebo pro jiného prospěch
přesahující 5 000 000 Kč, anebo způsobila škodu přesahující 5 000 000 Kč nebo jiný zvlášť
závažný následek, uloží se jí pokuta lze jí uložit pokutu do 50 000 000 Kč.
§ 19
Propadnutí věci
(1) Propadnutí věci za správní delikt podle § 18 lze uložit, jestliže byla věc náležící
pachateli
a) ke spáchání správního deliktu podle § 18 užita nebo určena, nebo
b) správním deliktem podle § 18 získána nebo nabyta za věc tímto správním deliktem
získanou.
(2) Propadnutí věci lze uložit vedle pokuty nebo i samostatně, jestliže se vzhledem k
povaze spáchaného správního deliktu taková sankce jeví jako postačující.
(3) Propadnutí věci nelze uložit, je-li hodnota věci v nápadném nepoměru k povaze
spáchaného správního deliktu.
(4) Vlastníkem propadlé věci se stává stát.
Společná ustanovení o správních deliktech k přestupkům
§ 20
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k míře, významu a době
ohrožení zahraničněpolitického nebo bezpečnostního zájmu státu.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby10) nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(5) (1) Podle tohoto zákona se posuzuje též správní delikt přestupek, který spáchala
česká osoba v cizině, jestliže jím porušila omezení nebo zákaz, které má podle tohoto zákona
nebo přímo použitelného předpisu Evropských společenství, kterým se provádí společný
postoj nebo společná akce přijatá podle ustanovení Smlouvy o Evropské unii o společné
zahraniční a bezpečnostní politice.
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(6) (2) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona projednává Ministerstvo
průmyslu a obchodu, jestliže uplatnění mezinárodní sankce, která byla nebo mohla být
správním deliktem přestupkem ohrožena, zahrnuje zahraniční obchod s vojenským
materiálem nebo režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií
dvojího užití. Jinak správní delikt přestupek podle tohoto zákona projedná Úřad.
(7) Pokuty a náhrady nákladů řízení jsou splatné do 30 dnů ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí. Příjem z pokut a z náhrad nákladů řízení je příjmem státního rozpočtu.
____________________
10)

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.

Část sto šedesátá devátá
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona
č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb.,
zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 206/2009
Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č.
427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb.,
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 384/2012
Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č.
306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 254/2014 Sb.,
zákona č. 189/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 82
(1) Poskytovatel sociálních služeb je povinen písemně oznámit registrujícímu orgánu
změny týkající se údajů obsažených v žádosti o registraci a v dokladech předkládaných
s touto žádostí podle § 79 odst. 5, s výjimkou údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí
o registraci podle § 81 odst. 2, a s výjimkou údaje podle § 79 odst. 5 písm. d) bodu 8.
Poskytovatel sociálních služeb je povinen tyto změny oznámit do patnáctého dne
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém změny nastaly, a doložit
tyto změny příslušnými doklady.
(2) O změnách údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2,
vydává registrující orgán rozhodnutí o změně registrace, a to na základě písemné žádosti
poskytovatele sociálních služeb. Žádost o změnu registrace obsahuje údaje, kterých se změny
týkají, doložené příslušnými doklady. Poskytování sociální služby v souladu s těmito
změnami je možné až po právní moci rozhodnutí o změně registrace.
(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 byl uložen správní
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trest za přestupek v případě zvlášť závažného porušení povinnosti stanovené
poskytovatelům sociálních služeb,
c) poskytovatel sociálních služeb ani po uložení sankce za správní delikt správního trestu za
přestupek podle § 107 odst. 2 písm. m) nesplní opatření uložená k odstranění nedostatků
v oblasti dodržování standardů kvality sociálních služeb zjištěných při inspekci poskytování
sociálních služeb, nebo
d) poskytovatel sociálních služeb požádá o zrušení registrace; tato žádost musí být podána
nejméně 3 měsíce přede dnem ukončení činnosti.
ČÁST SEDMÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
…
§ 107
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že poskytuje sociální služby bez oprávnění k jejich poskytování podle § 78
odst. 1.
(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel sociálních
služeb dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) neposkytuje sociální služby v rozsahu stanoveném v rozhodnutí o registraci podle § 81
odst. 2,
b) nevede záznamy podle § 88 písm. f),
c) nevede evidenci žadatelů o sociální službu podle § 88 písm. g),
d) odmítne s osobou uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby v rozporu s § 91 odst. 3,
e) použije opatření omezující pohyb osob v rozporu s § 89 odst. 1 až 3,
f) nepodá informaci o použití opatření omezujících pohyb osob podle § 89 odst. 5,
g) nevede evidenci nebo neumožní nahlížení do evidence podle § 89 odst. 6,
h) neohlásí úmrtí oprávněné osoby, které poskytovala pomoc, podle § 21a odst. 2,
i) nesplní lhůtu k podání žádosti o zrušení registrace podle § 82 odst. 3 písm. d) nebo odst. 4,
j) nesplní oznamovací povinnost podle § 88 písm. k),
k) nezašle ve stanovené lhůtě údaje uvedené na předepsaném tiskopisu podle § 85 odst. 5,
l) neoznámí ve stanovené lhůtě změny údajů podle § 82 odst. 1,
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m) nesplní ve lhůtě stanovené ministerstvem opatření k odstranění nedostatků zjištěných při
inspekci nebo nepodá písemnou zprávu o jejich plnění podle § 98 odst. 5,
n) nesplní ve lhůtě stanovené registrujícím orgánem opatření k odstranění nedostatků
zjištěných při kontrole registračních podmínek podle § 82a odst. 2,
o) stanoví za poskytnutí sociální služby vyšší úhradu, než je maximální výše úhrady
stanovená prováděcím právním předpisem,
p) uzavře smlouvu, která neobsahuje náležitosti smlouvy podle § 91 odst. 2,
q) nesdělí ve lhůtě stanovené registrujícím orgánem údaje podle § 85 odst. 7,
r) nevede evidenci podle § 91c.
(3) Podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel sociálních služeb dopustí správního
deliktu přestupku tím, že poruší povinnost mlčenlivosti podle § 100 odst. 2.
(4) Zdravotnické zařízení, které poskytuje sociální služby podle § 52, dětský domov
a speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že neohlásí úmrtí oprávněné osoby, které poskytovalo pomoc, ve lhůtě
stanovené v § 21a odst. 2.
(5) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 10 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. b), c) a l),
b) 20 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. a), d), f), g), h), p) a r)
a odstavce 4,
c) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. i) až k), m), o) a q) a
odstavce 3,
d) 250 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. e),
e) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. n),
f) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1.
§ 108
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže příslušný orgán o
něm nezahájil řízení do jednoho roku ode dne, kdy se o něm dověděl, nejpozději však do tří
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let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednávají
a) krajská pobočka Úřadu práce, jde-li o
1. přestupek podle § 106 odst. 1, kterého se dopustí zaměstnanec státu zařazený do krajské
pobočky Úřadu práce,
2. přestupek podle § 106 odst. 3 a 4,
3. správní delikt přestupek podle § 107 odst. 2 písm. h) a § 107 odst. 4,
b) obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o přestupek podle § 106 odst. 1, kterého se
dopustí zaměstnanec obce,
c) krajský úřad, jde-li o
1. přestupek podle § 106 odst. 1, kterého se dopustí zaměstnanec kraje nebo zaměstnanec
poskytovatele sociálních služeb, kterému krajský úřad vydal rozhodnutí o registraci,
2. správní delikt přestupek podle § 107 odst. 1,
3. správní delikt přestupek podle § 107 odst. 2 písm. a), i), k), l), n) a q) a § 107 odst. 3,
kterého se dopustí poskytovatel sociálních služeb, kterému krajský úřad vydal rozhodnutí o
registraci,
d) ministerstvo, jde-li o
1. přestupek podle § 106 odst. 1, kterého se dopustí zaměstnanec státu zařazený do
ministerstva, nebo zaměstnanec poskytovatele sociálních služeb, kterému ministerstvo vydalo
rozhodnutí o registraci, a přestupek podle § 106 odst. 2,
2. správní delikt přestupek podle § 107 odst. 2 písm. a), i), k), l), n) a q), kterého se dopustí
poskytovatel sociálních služeb, kterému ministerstvo vydalo rozhodnutí o registraci,
3. správní delikt přestupek podle § 107 odst. 2 písm. b) až g), j), m), o), p) a r).
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby32) nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení o odpovědnosti nebo postihu právnické osoby.
(6) Příjem z pokut uložených krajskou pobočkou Úřadu práce a ministerstvem je
příjmem státního rozpočtu, příjem z pokut uložených obecním úřadem obce s rozšířenou
působností je příjmem rozpočtu obce a příjem z pokut uložených krajským úřadem je příjmem
rozpočtu kraje.
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____________________
32)

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

Část sto sedmdesátá
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona
č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb.,
zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008
Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 141/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb.,
zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011
Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 306/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona
č. 252/2014 Sb., zákona č. 254/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb.
zákona č. 188/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§3
Osoba, která není v hmotné nouzi
(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, osobou v hmotné nouzi není osoba, která
a) není v pracovním nebo obdobném vztahu ani nevykonává samostatnou výdělečnou činnost
a není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, popřípadě osoba, která je v pracovním nebo
obdobném vztahu, ale nemá z těchto vztahů v rozhodném období příjem, s výjimkou osoby,
která je
1. starší 68 let,
2. poživatelem starobního důchodu,
3. invalidní ve třetím stupni,
4. osobou pobírající peněžité dávky nemocenského pojištění z důvodu těhotenství a mateřství
nebo rodičem celodenně, osobně a řádně pečujícím alespoň o 1 dítě a z důvodu této péče
pobírajícím rodičovský příspěvek, a to po dobu trvání nároku na rodičovský příspěvek a po
této době takto pečujícím o dítě, které z vážných důvodů nemůže být umístěno v jeslích nebo
v mateřské škole nebo obdobném zařízení,
5. osobou osobně pečující o dítě ve věku do 10 let závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve
stupni I nebo osobou osobně pečující o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni
II (středně těžká závislost), nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná
závislost), a to za předpokladu, že v žádosti o příspěvek na péči pro osobu závislou na pomoci
jiné fyzické osoby byla uvedena nebo po přiznání příspěvku na péči příslušnému orgánu
ohlášena jako osoba poskytující pomoc17a) ; je-li pečujících osob více, lze toto ustanovení
939

použít pouze u jedné z nich, a to té, která byla určena jejich písemnou dohodou, a
nedohodnou- li se, nelze toto ustanovení použít vůbec,
6. poživatelem příspěvku na péči ve stupni II (středně těžká závislost), nebo ve stupni III
(těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost),
7. nezaopatřeným dítětem,
8. uznána dočasně práce neschopnou,
9. práce neschopná z důvodu, který by byl u pojištěnce pojištěného podle zákona o
nemocenském pojištění důvodem pro rozhodnutí ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné
pracovní neschopnosti,
10. zaměstnancem, jemuž zaměstnavatel nevyplatil mzdu, plat, odměnu za práci nebo jejich
náhradu v termínu jejich splatnosti70),
b) je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných důvodů odmítla vykonávat
krátkodobé zaměstnání3) nebo účastnit se v cíleném programu k řešení zaměstnanosti4), a to
po dobu 3 kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém došlo k odmítnutí,
c) prokazatelně neprojevuje dostatečnou snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním (§ 11),
d) je osobou samostatně výdělečně činnou a její příjem po odečtení přiměřených nákladů na
bydlení nedosahuje částky živobytí proto, že se nepřihlásila k nemocenskému pojištění, a
proto nemá dávky z tohoto pojištění; za osobu samostatně výdělečně činnou se považuje
osoba, která se za osobu samostatně výdělečně činnou považuje podle zákona o důchodovém
pojištění60),
e) je osobou, které byla za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným
plněním povinné školní docházky uložena sankce podle zvláštního právního předpisu 5)
uložen správní trest podle zákona upravujícího přestupky, a to po dobu 3 měsíců ode dne
nabytí právní moci rozhodnutí o uložení sankce uložení správního trestu,
f) nastoupila výkon zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody nebo byla vzata do
vazby, a to počínaje prvním dnem kalendářního měsíce, následujícím po kalendářním měsíci,
ve kterém tato skutečnost nastala, za předpokladu že uvedená skutečnost k tomuto dni nadále
trvá,
g) je osobou, které podle zvláštního právního předpisu5c) nevznikl nárok na nemocenské
proto, že si úmyslně přivodila pracovní neschopnost, nebo jí vznikla pracovní neschopnost
zaviněnou účastí ve rvačce, bezprostředním následkem opilosti nebo užití omamných
prostředků anebo při spáchání úmyslného trestného činu, a proto jí nemocenské nenáleží nebo
náleží ve snížené výši,
h) je osobou, které byla dávka odejmuta podle § 45 odst. 2 nebo § 49 odst. 5, nebo s ní
společně posuzovanou osobou, a to po dobu 3 kalendářních měsíců následujících po
kalendářním měsíci, ve kterém byla dávka odejmuta.
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(2) Je-li osoba uvedená v odstavci 1 písm. a) až e), g) nebo h) osobou společně
posuzovanou podle § 2 odst. 1, posuzuje se pro účely zjištění nároku na dávku společně; k
této osobě se přihlíží též při stanovení výše dávky, s výjimkou stanovení výše příspěvku na
živobytí podle § 23 písm. b). Za společně posuzovanou osobu podle věty první se pro účely
zjištění nároku na dávku považuje též osoba, která není oprávněnou osobou.
(3) Orgán pomoci v hmotné nouzi může v odůvodněných případech určit, že osobu
uvedenou v odstavci 1 písm. a) až e), g) a h), a dále nezaopatřené dítě umístěné na základě
rozhodnutí příslušného orgánu v plném přímém zaopatření v pobytovém zařízení sociálních
služeb podle ustanovení § 48 zákona o sociálních službách, bude považovat za osobu v
hmotné nouzi.
(4) Orgán pomoci v hmotné nouzi může v odůvodněných případech určit, že osobou v
hmotné nouzi není osoba, jejíž celkové sociální a majetkové poměry jsou takové, že jí mohou
i po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení zaručit dostatečné zajištění její výživy a
ostatních základních osobních potřeb.
(5) Za osobu, která pobírá příspěvek na živobytí, se považuje příjemce příspěvku na
živobytí a osoba společně posuzovaná s příjemcem příspěvku na živobytí.
Správní delikty
Přestupky
§ 57
(1) Zaměstnanec uvedený v § 55 odst. 1 se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost
zachovávat mlčenlivost podle § 55 odst. 1 nebo § 55 odst. 5.
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že na výzvu podle § 50 nesdělí údaje
rozhodné pro nárok na dávku, její výši a výplatu.
(3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 10 000 Kč.
§ 58
(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu přestupku tím, že na výzvu podle
§ 50 nesdělí údaje rozhodné pro nárok na dávku, její výši a výplatu.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
20 000 Kč.
§ 59
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
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spáchán.
(3) Přestupky uvedené v § 57 odst. 2 a správní delikty uvedené v § 58 odst. 1
projednávají příslušné orgány pomoci v hmotné nouzi, na jejichž výzvu nebyla povinnost
splněna.
(4) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dověděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(5) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
____________________
3)

§ 25 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
§ 120 zákona č. 435/2004 Sb.
5)
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
5a)
§ 48 až 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
5b)
§ 52 zákona č. 108/2006 Sb.
5c)
§ 24 odst. 1 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění
pozdějších předpisů.
§ 25 a 31 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
17a)
§ 21 a 24 zákona č. 108/2006 Sb.
60)
§ 9 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
70)
§ 141 odst. 1 a § 144 zákoníku práce.
4)

Část sto sedmdesátá první
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb., zákona
č. 158/2009 Sb., zákona č. 350/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 167/2012 Sb.,
zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 190/2016 Sb. a zákona č. …/2016
Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje
a) povinnost veřejných funkcionářů vykonávat svoji funkci tak, aby nedocházelo ke střetu
mezi jejich osobními zájmy a zájmy, které jsou povinni z titulu své funkce prosazovat nebo
hájit,
b) povinnost veřejných funkcionářů oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu
jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu
majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu,
získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě závazků, které veřejný funkcionář má,
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c) omezení některých činností veřejných funkcionářů a neslučitelnost výkonu funkce
veřejného funkcionáře s jinými funkcemi,
d) odpovědnost veřejných funkcionářů za porušení povinností stanovených tímto zákonem,
včetně sankcí správních trestů, které lze veřejnému funkcionáři za porušení těchto
povinností uložit.
§2
Veřejný funkcionář
(1) Pro účely tohoto zákona se veřejným funkcionářem rozumí
a) poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen „poslanec“),
b) senátor Senátu Parlamentu České republiky (dále jen „senátor“),
c) člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády1),
d) náměstek člena vlády nebo náměstek ministra vnitra pro státní službu,
e) vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny, vedoucí Kanceláře Senátu nebo vedoucí
Kanceláře prezidenta republiky,
f) inspektor Úřadu pro ochranu osobních údajů,
g) předseda Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,
h) člen Rady Českého telekomunikačního úřadu,
i) předseda Energetického regulačního úřadu,
j) člen bankovní rady České národní banky,
k) prezident, viceprezident a člen Nejvyššího kontrolního úřadu,
l) veřejný ochránce práv a jeho zástupce,
m) člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
n) člen zastupitelstva kraje nebo člen Zastupitelstva hlavního města Prahy, který je pro výkon
funkce dlouhodobě uvolněn nebo který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva
nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva,
který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn,
o) člen zastupitelstva obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného
statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, který je pro výkon funkce
dlouhodobě uvolněn nebo který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v
pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva, který je
pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn, nebo
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p) starosta obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města
nebo městské části hlavního města Prahy, místostarosta obce, městské části nebo městského
obvodu územně členěného statutárního města, zástupce starosty městské části hlavního města
Prahy nebo členové rady obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného
statutárního města, městské části hlavního města Prahy, kraje nebo hlavního města Prahy,
kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni.
(2) Pokud nejde o veřejného funkcionáře podle odstavce 1, rozumí se pro účely tohoto
zákona veřejným funkcionářem také
a) ředitel bezpečnostního sboru a vedoucí příslušník bezpečnostního sboru 1. a 2. řídicí
úrovně podle zvláštního právního předpisu3a) v bezpečnostním sboru, s výjimkou příslušníků
zpravodajských služeb3b),
b) člen statutárního orgánu, člen řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby
zřízené zákonem, státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace územního
samosprávného celku, s výjimkou členů správních rad veřejných vysokých škol a statutárního
orgánu nebo členů statutárního orgánu, členů řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu
samosprávných stavovských organizací zřízených zákonem,
c) vedoucí zaměstnanec 2. až 4. stupně řízení podle zvláštního právního předpisu3c)
právnické osoby zřízené zákonem, státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace
územního samosprávného celku, s výjimkou právnických osob vykonávajících činnost školy
nebo školského zařízení,
d) vedoucí organizační složky státu, vedoucí zaměstnanec 2. až 4. stupně řízení podle
zvláštního právního předpisu3c) nebo představený podle zákona o státní službě v organizační
složce státu, s výjimkou zpravodajských služeb3b), nejde-li o vedoucího oddělení,
e) vedoucí úředník územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností
zařazený do obecního úřadu, do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně
členěného statutárního města, do krajského úřadu, do Magistrátu hlavního města Prahy nebo
úřadu městské části hlavního města Prahy,
f) voják z povolání ve vojenské hodnosti podplukovník a vyšší vojenské hodnosti11), s
výjimkou příslušníků zpravodajských služeb3b), nebo
g) ředitel veřejné výzkumné instituce podle zákona o veřejných výzkumných institucích.
(3) Povinnosti podle tohoto zákona se na osobu uvedenou v odstavci 2, která podává
oznámení podle § 9 až 11 a § 12 odst. 4 evidenčnímu orgánu vztahují pouze tehdy, jestliže v
rámci výkonu své činnosti
a) je oprávněna nakládat s finančními prostředky orgánu veřejné správy jako příkazce operace
ve smyslu zákona o finanční kontrole, pokud hodnota finanční operace přesáhne 250 000 Kč,
b) bezprostředně se podílí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky nebo na rozhodování
při výkonu práv a povinností zadavatele při realizaci zadávané veřejné zakázky,
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c) rozhoduje ve správním řízení, s výjimkou blokového řízení příkazu na místě, nebo
d) se podílí na vedení trestního stíhání.
4) Povinnosti podle tohoto zákona se nevztahují na osobu uvedenou v odstavci 2 písm.
a) nebo f), pokud je její příslušnost k bezpečnostnímu sboru nebo jeho určenému útvaru
utajovanou informací podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti12) nebo pokud se na ni vztahují zvláštní postupy k utajení a zajištění
bezpečnosti13).

HLAVA VII
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 23
Přestupky
Přestupky fyzických osob
(1) Veřejný funkcionář se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 4 odst. 1 nebo § 5 odst. 3 vykonává funkci nebo činnost, která je neslučitelná
s výkonem funkce veřejného funkcionáře,
b) pobírá odměnu v rozporu s § 5 odst. 1 nebo 2,
c) nepodá oznámení o osobním zájmu podle § 8 odst. 1,
d) v oznámení podle § 9 až 11 nebo § 12 odst. 4 uvede zjevně nepřesné, neúplné nebo
nepravdivé údaje, nebo
e) neučiní oznámení ve lhůtě podle § 12 odst. 1, 2 nebo 3.
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) poruší zákaz výkonu činnosti po stanovenou dobu od skončení výkonu funkce veřejného
funkcionáře podle § 6,
b) po skončení výkonu funkce veřejného funkcionáře neučiní oznámení ve lhůtě podle § 12
odst. 3 nebo v něm uvede zjevně nepřesné, neúplné nebo nepravdivé údaje,
c) v rozporu s § 13 odst. 5 sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení
do registru oznámení, nebo
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d) v rozporu s § 13 odst. 8 používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru oznámení k
jinému účelu než ke zjištění případného porušení povinností při výkonu funkce veřejného
funkcionáře stanovených tímto zákonem.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu
a) od 1 000 Kč do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) až e) anebo odst. 2
písm. b) až d),
b) od 5 000 Kč do 250 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b),
c) od 25 000 Kč do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a).
(4) Za přestupky podle odstavce 1 písm. a) až d) a odstavce 2 písm. a) a b) nelze uložit
napomenutí. Od uložení sankce správního trestu podle odstavce 3, jde-li o přestupky podle
odstavce 1 písm. a) až d) a odstavce 2 písm. a) a b), nelze v rozhodnutí o přestupku upustit.
(5) Přestupky podle odstavce 1 a 2 nelze projednat v blokovém nebo příkazním řízení.
§ 24
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) v rozporu s § 13 odst. 5 sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení
do registru oznámení, nebo
b) v rozporu s § 13 odst. 8 používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru oznámení k
jinému účelu než ke zjištění případného porušení povinností při výkonu funkce veřejného
funkcionáře stanovených tímto zákonem.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu
od 1 000 Kč do 50 000 Kč.
§ 25
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
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(3) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(4) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl spáchán.
(5) Správní delikty podle § 23 odst. 1 projednává v přenesené působnosti obecní úřad
obce s rozšířenou působností, v jejímž územním obvodu má veřejný funkcionář pobyt.
Správní delikty podle § 23 odst. 2 písm. a) a b) projednává v přenesené působnosti obecní
úřad obce s rozšířenou působností, v jejímž územním obvodu má fyzická osoba, která byla
veřejným funkcionářem, trvalý pobyt. Správní delikty podle § 23 odst. 2 písm. c) a d) a podle
§ 24 odst. 1 projednává Úřad pro ochranu osobních údajů.
(6) Pokuty uložené za správní delikty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z
pokut za správní delikty podle § 23 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a b) je příjmem rozpočtu obce,
jejíž orgán pokutu uložil. Příjem z pokut uložených za správní delikty podle § 23 odst. 2 písm.
c) a d) a podle § 24 odst. 1 je příjmem státního rozpočtu.
(7) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní
moci.
§ 25
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle § 23 odst. 1 projednává obecní úřad obce s rozšířenou
působností, v jejímž územním obvodu má veřejný funkcionář pobyt. Přestupky podle
§ 23 odst. 2 písm. a) a b) projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jejímž
územním obvodu má fyzická osoba, která byla veřejným funkcionářem, trvalý pobyt.
Přestupky podle § 23 odst. 2 písm. c) a d) a podle § 24 odst. 1 projednává Úřad pro
ochranu osobních údajů.
(2) Pokuty uložené za přestupky podle tohoto zákona vybírá a vymáhá orgán,
který je uložil.

Část sto sedmdesátá druhá
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně
některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění zákona
č. 110/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 53/2012 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 22
Autorizující orgány
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Autorizující orgány vykonávají v souvislosti s ověřováním a uznáváním výsledků dalšího
vzdělávání tyto činnosti:
a) podílejí se na přípravě kvalifikačních standardů a hodnotících standardů a jejich změn (§ 7
a 8),
b) rozhodují o udělení, prodloužení platnosti a odnětí autorizace (§ 9 až 13 a 16),
c) vedou evidenci osob, jimž udělily autorizaci (§ 9), obsahující údaje uvedené v § 15,
d) poskytují organizaci ministerstva údaje o osobách, jimž udělily autorizaci, do seznamů
autorizovaných osob obsažených v Národní soustavě kvalifikací (§ 15),
e) jsou oprávněny kontrolovat činnost autorizovaných osob, jimž udělily autorizaci, včetně
správnosti postupu při provádění zkoušek a vydávání osvědčení, a to zejména prostřednictvím
přítomnosti svých zástupců při zkouškách podle § 18 a 20,
f) zasílají orgánům sociálního zabezpečení kopii rozhodnutí o udělení, prodloužení platnosti a
odnětí autorizace fyzické osobě, a to do 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí,
g) vedou evidenci výsledků zkoušek před autorizovanými osobami, kterým udělily autorizaci,
včetně evidence vydaných osvědčení (§ 18 až 20),
h) projednávají správní delikty přestupky.
HLAVA VII
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 24a
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako autorizovaná osoba
dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 14 odst. 1 nebo 2 neinformuje autorizující orgán o změnách, které nastaly
v době platnosti autorizace, nebo jej neinformuje včas,
b) nezveřejní termín konání zkoušky podle § 14 odst. 3,
c) nezašle uchazeči pozvánku ke složení zkoušky podle § 17 odst. 5,
d) neinformuje uchazeče nebo autorizující orgán o náhradním termínu zkoušky podle § 17
odst. 8 nebo 10, nebo
e) v rozporu s § 18 odst. 12 neoznámí uchazeči výsledek zkoušky nebo uchazeči, který
zkoušku úspěšně vykoná, nezašle osvědčení.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 20 000 Kč.
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§ 24b
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako autorizovaná osoba dopustí
správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 14 odst. 1 nebo 2 neinformuje autorizující orgán o změnách, které nastaly
v době platnosti autorizace, nebo jej neinformuje včas,
b) nezveřejní termín konání zkoušky podle § 14 odst. 3,
c) nezašle uchazeči pozvánku ke složení zkoušky podle § 17 odst. 5,
d) neinformuje uchazeče nebo autorizující orgán o náhradním termínu zkoušky podle § 17
odst. 8 nebo 10, nebo
e) v rozporu s § 18 odst. 12 neoznámí uchazeči výsledek zkoušky nebo uchazeči, který
zkoušku úspěšně vykoná, nezašle osvědčení.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 20 000 Kč.
§ 24c
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku, ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let,
ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby20) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(5) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává
autorizující orgán příslušný podle § 2 písm. k).
____________________
20)

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

Část sto sedmdesátá třetí
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007
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Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 458/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod č. 163/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 285/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 241/2010 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 260/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona
č. 69/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb.,
zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 334/2012
Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č.
185/2013 Sb., zákona č. 294/2013 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a
zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 418h
Seznam akreditovaných osob
(1) Ministerstvo vede seznam akreditovaných osob (dále jen „seznam“), který je
uveřejněný způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Do seznamu se o akreditované osobě zapisuje
a) název právnické osoby, její sídlo a identifikační číslo jí přidělené rejstříkovým soudem,
b) identifikační číslo přidělené právnické osobě jako akreditované osobě ministerstvem,
c) adresa místa, kde se nacházejí prostory, v nichž budou poskytovány služby v oblasti
oddlužení,
d) den, k němuž byla právnické osobě udělena akreditace,
e) den, k němuž byl proveden zápis právnické osoby do seznamu,
f) údaj o tom, že se akreditovaná osoba dopustila správního deliktu přestupku, za který jí
byla uložena pokuta nejméně ve výši 5 000 Kč nebo sankce zákazu činnosti, s uvedením dne
právní moci rozhodnutí o správním deliktu přestupku, označení správního deliktu
přestupku, výše uložené pokuty nebo délky trvání zákazu činnosti,
g) den, k němuž akreditace právnické osoby zapsané do seznamu zanikla nebo byla zrušena.
(3) Údaj o tom, že se akreditovaná osoba dopustila správního deliktu přestupku, se
vyřadí ze seznamu
a) po uplynutí 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o správním deliktu přestupku, za
který byla akreditované osobě uložena pokuta nepřesahující částku 10 000 Kč,
b) po uplynutí 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o správním deliktu přestupku, za
který byla akreditované osobě uložena pokuta přesahující částku 10 000 Kč a nepřesahující
částku 75 000 Kč nebo sankce zákazu činnosti v délce trvání nejvýše 2 let, a

950

c) po uplynutí 8 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o správním deliktu přestupku, za
který byla akreditované osobě uložena pokuta přesahující částku 75 000 Kč nebo sankce
zákazu činnosti v délce trvání více než 2 roky;
rozhodnutím o správním deliktu se pro tyto účely rozumí i rozhodnutí o správním deliktu
přestupku v přezkumném řízení a rozhodnutí soudu o žalobě ve správním soudnictví.
(4) Údaj podle odstavce 3 se ze seznamu vyřadí též, je-li rozhodnutí o tom, že se
akreditovaná osoba dopustila správního deliktu přestupku, zrušeno rozhodnutím správního
orgánu nebo soudu.
§ 418j
Správní delikty Přestupky právnických osob
(1) Akreditovaná osoba se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) poruší povinnost podle § 418g odst. 1,
b) prostory, ve kterých mají být akreditovanou osobou poskytovány služby v oblasti
oddlužení, nejsou označeny řádně podle § 418g odst. 2,
c) požaduje za poskytnutí služby v oblasti oddlužení odměnu nebo jiné plnění v rozporu s §
390a odst. 4, nebo
d) v rozporu s § 418g odst. 4 neoznámí ministerstvu všechny skutečnosti, které mohou vést ke
zrušení akreditace podle § 418f odst. 1.
(2) Právnická osoba se dopustí správního deliktu přestupku tím, že poskytuje služby
v oblasti oddlužení bez akreditace.
(3) Za správní delikt přestupek
a) podle odstavce 1 písm. a) a c) se uloží pokuta lze uložit pokutu do 200 000 Kč nebo
sankce sankci zákazu činnosti poskytování služeb v oblasti oddlužení až na 5 let,
b) podle odstavce 1 písm. b) a d) se uloží pokuta lze uložit pokutu do 100 000 Kč,
c) podle odstavce 2 se uloží pokuta lze uložit pokutu do 500 000 Kč.
§ 418k
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně poskytuje jinému služby v
oblasti oddlužení.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 500 000 Kč.
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§ 418l
Společná ustanovení
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení druhu sankce za správní delikt a její výměry se přihlédne k povaze a
závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, k jeho následkům a k
okolnostem, za nichž byl spáchán, jednání právnické osoby po spáchání správního deliktu,
zejména k případné účinné snaze nahradit způsobenou škodu nebo odstranit jiné škodlivé
následky.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm ministerstvo
nezahájilo řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvědělo, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle § 418j a 418k v prvním stupni projednává ministerstvo.
(5) Pokuty vybírá a vymáhá ministerstvo.
§ 418l
Společná ustanovení
(1) Přestupky podle § 418j a 418k projednává ministerstvo.
(2) Pokuty vybírá a vymáhá ministerstvo.

Část sto sedmdesátá čtvrtá
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění zákona č. 68/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 345/2009 Sb., zákona č. 379/2009 Sb.,
zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012
Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č.
91/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb.,, s vyznačením navrhovaných
změn:
HLAVA V
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
Přestupky
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§ 178
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 76 provede činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí nebo
veřejnoprávní smlouva nebo územní souhlas anebo regulační plán,
b) jako žadatel o vydání územního rozhodnutí nezajistí vyvěšení informace podle § 87 odst. 2,
c) jako žadatel o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení nezajistí
vyvěšení informace o návrhu výroku rozhodnutí podle § 95 odst. 4,
d) provede činnosti v rozporu s územním rozhodnutím nebo s veřejnoprávní smlouvou anebo
regulačním plánem nahrazujícími územní rozhodnutí, nebo provede činnosti jimi zakázané,
anebo provede činnosti v rozporu s územním souhlasem,
e) v rozporu s § 119 odst. 1 užívá stavbu, na kterou se vztahuje povinnost oznámení podle
§ 120 odst. 1, bez zajištění zkoušek nebo měření a jejich vyhodnocení,
f) užívá stavbu bez kolaudačního rozhodnutí, pokud bylo takové rozhodnutí třeba,
g) užívá stavbu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím,
h) užívá změnu stavby bez kolaudačního rozhodnutí, pokud bylo takové rozhodnutí třeba,
i) užívá změnu stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím,
j) užívá stavbu bez kolaudačního souhlasu, pokud je podle zákona vyžadován, nebo přes
zákaz stavebního úřadu podle § 122 odst. 4,
k) užívá stavbu v rozporu s kolaudačním souhlasem,
l) užívá změnu stavby bez kolaudačního souhlasu, pokud je podle zákona vyžadován, nebo
přes zákaz stavebního úřadu podle § 122 odst. 4,
m) užívá změnu stavby v rozporu s kolaudačním souhlasem,
n) užívá stavbu bez oznámení stavebníka podle § 120 odst. 1 nebo přes zákaz stavebního
úřadu podle § 120 odst. 2,
o) užívá stavbu v rozporu s oznámením stavebníka podle § 120 odst. 1,
p) užívá změnu stavby bez oznámení stavebníka podle § 120 odst. 1 nebo přes zákaz
stavebního úřadu podle § 120 odst. 2,
q) užívá změnu stavby v rozporu s oznámením stavebníka podle § 120 odst. 1,
r) užívá stavbu nebo terénní úpravy uvedené v § 104 odst. 1 písm. e) až i) provedené bez
souhlasu nebo povolení stavebního úřadu,
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s) užívá stavbu v rozporu se souhlasem stavebního úřadu podle § 127 odst. 2 nebo povolením
podle § 127 odst. 4,
t) užívá stavbu v rozporu s povolením k předčasnému užívání stavby podle § 123,
u) provede zkušební provoz v rozporu s rozhodnutím podle § 124,
v) v rozporu s § 128 odstraní stavbu uvedenou v § 103 obsahující azbest nebo stavbu
uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 anebo v § 104 bez souhlasu nebo povolení
stavebního úřadu,
w) v rozporu s § 128 odstraní stavbu vyžadující stavební povolení bez souhlasu nebo povolení
stavebního úřadu,
x) odstraní stavbu v rozporu se souhlasem nebo povolením stavebního úřadu podle § 128,
nebo
y) v rozporu s § 158 provádí vybrané činnosti ve výstavbě bez oprávnění podle zvláštního
právního předpisu14), nebo
z) y) v rozporu s § 171 odst. 3 nezjedná nápravu ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí
stavebního úřadu.
(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako stavebník dopustí
přestupku tím, že
a) v rozporu s § 104 provede stavbu nebo její změnu, terénní úpravy nebo udržovací práce bez
souhlasu stavebního úřadu,
b) v rozporu s § 104 provede stavbu nebo její změnu, terénní úpravy nebo udržovací práce v
rozporu se souhlasem stavebního úřadu,
c) v rozporu s § 104 provede stavbu nebo její změnu, terénní úpravy nebo udržovací práce v
chráněném území nebo v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném pozemku nebo v
nezastavěném území bez souhlasu stavebního úřadu,
d) v rozporu s § 108 provede změnu stavby bez stavebního povolení nebo veřejnoprávní
smlouvy anebo oznámeného certifikátu autorizovaného inspektora,
e) v rozporu s § 108 provede stavbu bez stavebního povolení nebo veřejnoprávní smlouvy
anebo oznámeného certifikátu autorizovaného inspektora,
f) v rozporu s § 108 provede stavbu nebo její změnu bez stavebního povolení nebo
veřejnoprávní smlouvy anebo oznámeného certifikátu autorizovaného inspektora v chráněném
území nebo v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném
území,
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g) provede stavbu nebo její změnu v rozporu se stavebním povolením nebo veřejnoprávní
smlouvou, oznámeným certifikátem autorizovaného inspektora, opakovaným stavebním
povolením anebo s dodatečným povolením stavby,
h) provede stavbu nebo její změnu v rozporu se souhlasem stavebního úřadu, stavebním
povolením, veřejnoprávní smlouvou, oznámeným certifikátem autorizovaného inspektora,
opakovaným stavebním povolením nebo s dodatečným povolením stavby v chráněném území
nebo v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném území,
i) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě
stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu,
j) v rozporu s § 134 odst. 4 neuposlechne výzvu nebo rozhodnutí k zastavení prací na stavbě,
k) poruší některou z povinností podle § 152 odst. 1, 3 nebo 4,
l) poruší povinnost podle § 160 odst. 4,
m) poruší některou z povinností k ochraně veřejných zájmů podle § 176 odst. 1,
n) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost, nebo
o) v rozporu s § 157 nevede stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c), f) nebo h),
b) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f), j) nebo n) nebo odstavce 2
písm. e) nebo m),
c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), d), g), h), i), k), l), m), o), p),
q), s), t), u) nebo w) nebo odstavce 2 písm. d) nebo g),
d) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), e), r), v), x), nebo y) nebo
z) nebo odstavce 2 písm. a), b), i), j), k), l), n) nebo o).
§ 179
(1) Fyzická osoba se jako stavbyvedoucí dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě
stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu,
b) poruší některou z povinností podle § 153 odst. 1 nebo 2, nebo
c) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost.
(2) Fyzická osoba vykonávající stavební dozor se dopustí přestupku tím, že
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a) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě
stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu,
b) nevykonává řádně odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí tím, že poruší
některou z povinností podle § 153 odst. 3 nebo 4, nebo
c) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost.
(3) (1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník stavby
dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 128 odst. 5 nezajistí odstranění stavby stavebním podnikatelem nebo při
odstraňování stavby svépomocí nezajistí provádění stavebního dozoru anebo provádění
dozoru oprávněnou osobou při odstraňování stavby, v níž je obsažen azbest,
b) odstraní stavbu v rozporu s rozhodnutím podle § 129,
c) v rozporu s § 131a neoznámí stavebnímu úřadu odstranění stavby,
d) neodstraní stavbu ve lhůtě stanovené v rozhodnutí podle § 129,
e) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě
stanovené stavebním úřadem ve výzvě nebo rozhodnutí,
f) neprovede nařízené nutné zabezpečovací práce nebo je provede v rozporu s rozhodnutím
podle § 135 nebo 136,
g) neprovede nařízené neodkladné odstranění stavby nebo je provede v rozporu s rozhodnutím
podle § 135 nebo 136,
h) neprovede nařízené nezbytné úpravy nebo je provede v rozporu s rozhodnutím podle § 137,
i) neprovede nařízenou údržbu stavby nebo ji provede v rozporu s rozhodnutím podle § 139,
j) poruší některou z povinností podle § 154 odst. 1 písm. a) , b), d) nebo e), nebo
k) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost.
(4) (2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník zařízení
dopustí přestupku tím, že
a) odstraní zařízení v rozporu s rozhodnutím podle § 129,
b) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě
stanovené stavebním úřadem ve výzvě nebo rozhodnutí,
c) neprovede nařízené nutné zabezpečovací práce nebo je provede v rozporu s rozhodnutím
podle § 135 nebo 136,
d) neprovede nařízené neodkladné odstranění zařízení nebo je provede v rozporu s
rozhodnutím podle § 135 nebo 136,
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e) neprovede nařízené nezbytné úpravy nebo je provede v rozporu s rozhodnutím podle § 137,
f) poruší některou z povinností podle § 154 odst. 2 písm. a), b) nebo d), nebo
g) neodstraní zařízení ve lhůtě stanovené v rozhodnutí podle § 129.
(5) (3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník technické
infrastruktury dopustí přestupku tím, že
a) nesplní některou z povinností podle § 161 odst. 1,
b) nesplní některou z povinností podle § 27 odst. 3 nebo 4.
(6) (4) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako autorizovaný
inspektor dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost nebo
nesplní povinnost podle § 117 odst. 1.
(7) (5) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 1 písm. b), f), g), h) nebo i) nebo podle
odstavce 4 2 písm. a), d) nebo e),
b) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) nebo podle
odstavce 2 písm. a), b) nebo c) nebo podle odstavce 3 1 písm. a), c), d), e), j) nebo k) nebo
podle odstavce 4 2 písm. b), c), f) nebo g) nebo podle odstavce 5 3 nebo 6 4.
(8) Za přestupek lze v blokovém řízení uložit pokutu do 5 000 Kč, v příkazním řízení
do 10 000 Kč.
Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob
§ 180
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 76 provede činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí nebo
veřejnoprávní smlouva nebo územní souhlas anebo regulační plán,
b) jako žadatel o vydání územního rozhodnutí nezajistí vyvěšení informace podle § 87 odst. 2,
c) jako žadatel o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení nezajistí
vyvěšení informace o návrhu výroku rozhodnutí podle § 95 odst. 4,
d) provede činnosti v rozporu s územním rozhodnutím nebo s veřejnoprávní smlouvou anebo
regulačním plánem nahrazujícími územní rozhodnutí, nebo provede činnosti jimi zakázané,
anebo provede činnosti v rozporu s územním souhlasem,
e) v rozporu s § 119 odst. 1 užívá stavbu, na kterou se vztahuje povinnost oznámení podle §
120 odst. 1, bez zajištění zkoušek nebo měření a jejich vyhodnocení,
f) užívá stavbu bez kolaudačního rozhodnutí, pokud bylo takové rozhodnutí třeba,
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g) užívá stavbu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím,
h) užívá změnu stavby bez kolaudačního rozhodnutí, pokud bylo takové rozhodnutí třeba,
i) užívá změnu stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím,
j) užívá stavbu bez kolaudačního souhlasu, pokud je podle zákona vyžadován, nebo přes
zákaz stavebního úřadu podle § 122 odst. 4,
k) užívá stavbu v rozporu s kolaudačním souhlasem,
l) užívá změnu stavby bez kolaudačního souhlasu, pokud je podle zákona vyžadován, nebo
přes zákaz stavebního úřadu podle § 122 odst. 4,
m) užívá změnu stavby v rozporu s kolaudačním souhlasem,
n) užívá stavbu bez oznámení stavebníka podle § 120 odst. 1 nebo přes zákaz stavebního
úřadu podle § 120 odst. 2,
o) užívá stavbu v rozporu s oznámením stavebníka podle § 120,
p) užívá změnu stavby bez oznámení stavebníka podle § 120 odst. 1 nebo přes zákaz
stavebního úřadu podle § 120 odst. 2,
q) užívá změnu stavby v rozporu s oznámením stavebníka podle § 120 odst. 1,
r) užívá stavbu nebo terénní úpravy podle § 104 odst. 1 písm. e) až i) provedené bez souhlasu
nebo povolení stavebního úřadu,
s) užívá stavbu v rozporu se souhlasem stavebního úřadu podle § 127 odst. 2 nebo povolením
podle § 127 odst. 4,
t) užívá stavbu v rozporu s povolením k předčasnému užívání stavby podle § 123,
u) provede zkušební provoz v rozporu s rozhodnutím podle § 124,
v) v rozporu s § 128 odstraní stavbu uvedenou v § 103 obsahující azbest nebo stavbu
uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 anebo v § 104 bez souhlasu nebo povolení
stavebního úřadu,
w) v rozporu s § 128 odstraní stavbu vyžadující stavební povolení bez souhlasu nebo povolení
stavebního úřadu,
x) odstraní stavbu v rozporu se souhlasem nebo povolením stavebního úřadu podle § 128,
nebo
y) v rozporu s § 171 odst. 3 nezjedná nápravu ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí
stavebního úřadu.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako stavebník dopustí správního
deliktu tím, že
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a) v rozporu s § 104 provede stavbu nebo její změnu, terénní úpravy nebo udržovací práce bez
souhlasu stavebního úřadu,
b) v rozporu s § 104 provede stavbu nebo její změnu, terénní úpravy nebo udržovací práce v
rozporu se souhlasem stavebního úřadu,
c) v rozporu s § 104 provede stavbu nebo její změnu, terénní úpravy nebo udržovací práce v
chráněném území nebo v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném pozemku nebo v
nezastavěném území bez souhlasu stavebního úřadu,
d) v rozporu s § 108 provede změnu stavby bez stavebního povolení nebo veřejnoprávní
smlouvy anebo oznámeného certifikátu autorizovaného inspektora,
e) v rozporu s § 108 provede stavbu bez stavebního povolení nebo veřejnoprávní smlouvy
anebo oznámeného certifikátu autorizovaného inspektora,
f) v rozporu s § 108 provede stavbu nebo její změnu bez stavebního povolení nebo
veřejnoprávní smlouvy anebo oznámeného certifikátu autorizovaného inspektora v chráněném
území nebo v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném
území,
g) provede stavbu nebo její změnu v rozporu se stavebním povolením nebo veřejnoprávní
smlouvou, oznámeným certifikátem autorizovaného inspektora, opakovaným stavebním
povolením anebo s dodatečným povolením stavby,
h) provede stavbu nebo její změnu v rozporu se souhlasem stavebního úřadu, stavebním
povolením, veřejnoprávní smlouvou, oznámeným certifikátem autorizovaného inspektora,
opakovaným stavebním povolením nebo s dodatečným povolením stavby v chráněném území
nebo v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném území,
i) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě
stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu,
j) v rozporu s § 134 odst. 4 neuposlechne výzvu nebo rozhodnutí k zastavení prací na stavbě,
k) poruší některou z povinností podle § 152 odst. 1, 3 nebo 4,
l) poruší povinnost podle § 160 odst. 4,
m) poruší některou z povinností k ochraně veřejných zájmů podle § 176 odst. 1,
n) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost, nebo
o) v rozporu s § 157 nevede stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c), f) nebo h),
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b) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f), j) nebo n) nebo podle
odstavce 2 písm. e) nebo m),
c) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), d), g), h), i), k), l), m), o),
p), q), s), t), u) nebo w) nebo podle odstavce 2 písm. d) nebo g),
d) do 200 000 Kč, jde-li o delikt podle odstavce 1 písm. b), c), e), r), v), x) nebo y) nebo podle
odstavce 2 písm. a), b), i), j), k), l), n) nebo o).
§ 180
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 158 provádí vybrané
činnosti ve výstavbě bez oprávnění podle zvláštního právního předpisu14).
(2) Fyzická osoba se jako stavbyvedoucí dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě
stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu,
b) poruší některou z povinností podle § 153 odst. 1 nebo 2, nebo
c) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost.
(3) Fyzická osoba vykonávající stavební dozor se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě
stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu,
b) nevykonává řádně odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí tím, že poruší
některou z povinností podle § 153 odst. 3 nebo 4, nebo
c) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost.
(4) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do 200 000 Kč.
§ 181
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako stavební podnikatel dopustí
správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost,
b) poruší některou z povinností podle § 160 odst. 1 nebo 2,
c) provede činnosti bez územního rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvy nebo regulačního
plánu nahrazujících územní rozhodnutí, nebo bez územního souhlasu,
d) provede činnosti v rozporu s územním rozhodnutím nebo s veřejnoprávní smlouvou anebo
s regulačním plánem nahrazujícími územní rozhodnutí nebo provádí činnosti jimi zakázané,
anebo provede činnosti v rozporu s územním souhlasem,
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e) v rozporu s § 104 provede stavbu nebo změnu stavby anebo terénní úpravy, které je třeba
ohlásit stavebnímu úřadu, bez souhlasu stavebního úřadu nebo v rozporu s ním, nebo
f) v rozporu s § 108 provede stavbu nebo změnu stavby bez stavebního povolení,
veřejnoprávní smlouvy, oznámeného certifikátu autorizovaného inspektora nebo v rozporu s
nimi.
(2) Právnická osoba se jako vlastník stavby dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 128 odst. 5 nezajistí odstranění stavby stavebním podnikatelem nebo při
odstraňování stavby svépomocí nezajistí provádění stavebního dozoru anebo provádění
dozoru oprávněnou osobou při odstraňování stavby, v níž je obsažen azbest,
b) odstraní stavbu v rozporu s rozhodnutím podle § 129,
c) v rozporu s § 131a neoznámí stavebnímu úřadu odstranění stavby,
d) neodstraní stavbu ve lhůtě stanovené v rozhodnutí podle § 129,
e) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě
stanovené stavebním úřadem ve výzvě nebo rozhodnutí,
f) neprovede nařízené nutné zabezpečovací práce nebo je provede v rozporu s rozhodnutím
podle § 135 nebo 136,
g) neprovede nařízené neodkladné odstranění stavby nebo je provede v rozporu s rozhodnutím
podle § 135 nebo 136,
h) neprovede nařízené nezbytné úpravy nebo je provede v rozporu s rozhodnutím podle § 137,
i) neprovede nařízenou údržbu nebo ji provede v rozporu s rozhodnutím podle § 139,
j) poruší některou z povinností podle § 154 odst. 1 písm. a), b), d) nebo e), nebo
k) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost.
(3) Právnická osoba se jako vlastník zařízení dopustí správního deliktu tím, že
a) odstraní zařízení v rozporu s rozhodnutím podle § 129,
b) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě
stanovené stavebním úřadem ve výzvě nebo rozhodnutí,
c) neprovede nařízené nutné zabezpečovací práce nebo je provede v rozporu s rozhodnutím
podle § 135 nebo 136,
d) neprovede nařízené neodkladné odstranění zařízení nebo je provede v rozporu s
rozhodnutím podle § 135 nebo 136,
e) neprovede nařízené nezbytné úpravy nebo je provede v rozporu s rozhodnutím podle § 137,
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f) poruší některou z povinností podle § 154 odst. 2 písm. a), b) nebo d), nebo
g) neodstraní zařízení ve lhůtě stanovené v rozhodnutí podle § 129.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník technické infrastruktury
dopustí správního deliktu tím, že
a) nesplní některou z povinností podle § 161 odst. 1,
b) nesplní některou z povinností podle § 27 odst. 3 nebo 4.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako autorizovaný inspektor dopustí
správního deliktu tím, že poruší některou z povinností podle § 155 nebo nesplní povinnost
podle § 117 odst. 1.
(6) (2) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c), d) nebo f) nebo
odstavce 2 písm. b), f), g), h) nebo i) nebo odstavce 3 písm. a), d) nebo e) nebo odstavce 4,
b) do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo e) nebo odstavce 2
písm. a), c), d), e), j) nebo k) nebo odstavce 3 písm. b), c), f) nebo g) nebo odstavce 5.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do
a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b), c), d) nebo f),
b) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a) nebo e).
§ 182
Společná ustanovení
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže stavební úřad o
něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává
stavební úřad příslušný podle § 13, 15 a 16; správní delikt přestupek podle § 181 odst. 4
§ 179 odst. 3 písm. b), dopustí-li se jej právnická nebo podnikající fyzická osoba,
v prvním stupni projednává stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona.
Dopustí-li se správního deliktu přestupku podle tohoto zákona obec, jejíž obecní úřad je
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stavebním úřadem příslušným vést řízení o správním deliktu přestupku, určí nadřízený
orgán, který jiný obecní úřad, který je stavebním úřadem, provede řízení a vydá rozhodnutí.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby55) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
§ 183
(1) Pokuty vybírá a vymáhá správní orgán, který je uložil.
(2) Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost správního
orgánu, který pokutu uložil.
_______________________
14)

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
55)
§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Část sto sedmdesátá pátá
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona
č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb.,
zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb.,
zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009
Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č. 166/2010 Sb., zákona
č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb.,
zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/2011
Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb.,
zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb.,
zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod č. 14/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb.,
zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
§ 53
(1) Posuzování zdravotního stavu pojištěnců a dalších osob pro účely pojištění
zahrnuje posuzování
a) dočasné pracovní neschopnosti,
b) pracovní schopnosti po uplynutí podpůrčí doby,
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c) zdravotního stavu pro účely poskytování peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného a
vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství.
(2) Posuzování zdravotního stavu
a) podle odstavce 1 písm. a) a c) provádí ošetřující lékař (§ 54), popřípadě ve stanovených
případech (§ 75 a 80) příslušné orgány nemocenského pojištění svými lékaři,
b) podle odstavce 1 písm. b) provádějí příslušné orgány nemocenského pojištění svými lékaři.
§ 54
Ošetřující lékař
(1) Ošetřujícím lékařem se pro účely tohoto zákona rozumí poskytovatel zdravotních
služeb, který svými lékaři poskytuje pojištěnci nebo jiné posuzované osobě ambulantní,
lůžkovou nebo lázeňskou léčebně rehabilitační péči, s výjimkou poskytovatele zdravotnické
záchranné služby a lékařské pohotovostní služby, a poskytovatel pracovnělékařských služeb
při ošetřování pojištěnce v rámci první pomoci, pokud získal oprávnění k poskytování
zdravotních služeb. Ošetřujícím lékařem se pro účely nemocenského pojištění u vojáků
z povolání rozumí resortní poskytovatel zdravotních služeb podle zvláštního právního
předpisu34).
(2) Lékař, který provádí posuzování zdravotního stavu podle § 53 odst. 1 písm. a) a c),
je oprávněn tuto činnost vykonávat jen v rozsahu své odbornosti35).
(3) Rozhodovat ve věcech dočasné pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování
nebo péče (dále jen „potřeba ošetřování“) není oprávněn ošetřující lékař, popřípadě lékař
uvedený v § 79 odst. 1 písm. c) části věty za středníkem, po dobu zákazu stanoveného
orgánem nemocenského pojištění podle § 79 odst. 1 písm. c).
§ 61
Povinnosti ošetřujícího lékaře
Ošetřující lékař je povinen
a) rozhodnout o vzniku dočasné pracovní neschopnosti v případech uvedených v § 57 v den,
kdy ji zjistil,
b) vést evidenci dočasně práce neschopných pojištěnců, u nichž rozhodl o vzniku dočasné
pracovní neschopnosti nebo které převzal do své péče; touto evidencí se rozumí písemný
záznam o každém rozhodnutí o vzniku a o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, který
obsahuje evidenční číslo předepsaného tiskopisu, jméno, popřípadě jména (dále jen "jméno")
a příjmení pojištěnce, datum vzniku dočasné pracovní neschopnosti, diagnostický kód nemoci
nebo úrazu, den ošetření a datum další kontroly, datum ukončení dočasné pracovní
neschopnosti a případný údaj o předání nebo převzetí dočasně práce neschopného pojištěnce
s uvedením data předání nebo převzetí, jména a příjmení lékaře, kterému byl tento pojištěnec
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předán do péče nebo od něhož byl převzat do péče, a adresy pracoviště tohoto lékaře, nebo
s uvedením data předání nebo převzetí, názvu poskytovatele zdravotních služeb včetně
příslušné odbornosti, do jehož péče byl tento pojištěnec předán nebo od něhož byl převzat do
péče, a adresy pracoviště tohoto poskytovatele zdravotních služeb,
c) stanovit režim dočasně práce neschopného pojištěnce a pojištěnce o tomto režimu
informovat,
d) předat pojištěnci rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti a rozhodnutí
o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, popřípadě rozhodnutí o změně režimu dočasně
práce neschopného pojištěnce, spolu s příslušnými hlášeními pro zaměstnavatele, a to v den,
kdy byly vydány, popřípadě v den propuštění ze zdravotnického zařízení, v němž byla
poskytnuta lůžková péče,
e) odeslat příslušnému orgánu nemocenského pojištění na předepsaném tiskopisu hlášení
o vzniku dočasné pracovní neschopnosti a hlášení o ukončení dočasné pracovní neschopnosti,
a to nejpozději v třetí pracovní den následující po dni, kdy bylo vydáno rozhodnutí o vzniku
nebo ukončení dočasné pracovní neschopnosti, a na předepsaném tiskopisu hlášení o změně
režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, a to nejpozději v pracovní den následující po
dni, kdy bylo vydáno rozhodnutí o změně režimu dočasně práce neschopného pojištěnce; tato
povinnost je splněna i předáním těchto hlášení v uvedených lhůtách tomuto orgánu,
f) stanovit podle požadavku lékaře příslušného orgánu nemocenského pojištění termín
kontroly pro účely provedení kontroly posuzování dočasné pracovní neschopnosti a za tímto
účelem pojištěnce předvolat ke kontrole,
g) rozhodnout na žádost pojištěnce o povolení vycházek a změně jejich rozsahu nebo doby
nebo o povolení změny místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti v případech
uvedených v § 56 odst. 3 větě první a třetí a o tomto rozhodnutí informovat nejpozději
v následující pracovní den příslušný orgán nemocenského pojištění na předepsaném tiskopise;
je-li třeba k povolení změny místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti a k povolení
vycházek podle § 56 odst. 6 věty třetí předchozího souhlasu orgánu nemocenského pojištění,
může povolit tuto změnu nebo tyto vycházky jen na základě tohoto předchozího souhlasu,
h) posuzovat v průběhu dočasné pracovní neschopnosti, zda u pojištěnce došlo k obnovení
pracovní schopnosti, a po uplynutí 180 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti
spolu s příslušným lékařem orgánu nemocenského pojištění zhodnotit, zda je zdravotní stav
pojištěnce stabilizovaný,
i) vyznačit při propuštění ze zdravotnického zařízení, v němž byla poskytnuta lůžková péče,
pokud pojištěnci jeho zdravotní stav neumožňuje vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, na
rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti den propuštění ze zdravotnického
zařízení, v němž byla poskytnuta lůžková péče a místo pobytu, kde se bude pojištěnec po
tomto propuštění zdržovat, a tyto skutečnosti prokazatelně oznámit nejpozději druhý den po
propuštění pojištěnce příslušnému orgánu nemocenského pojištění,
j) potvrdit pojištěnci na předepsaném tiskopisu nejméně jednou měsíčně pro účely výplaty
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dávek nebo poskytování náhrady mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu (snížené
odměny) v době dočasné pracovní neschopnosti trvání dočasné pracovní neschopnosti, a to ke
dni vydání tohoto potvrzení nebo nejvýše 3 kalendářní dny dopředu; trvá-li dočasná pracovní
neschopnost déle než 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013
déle než 21 kalendářních dnů, je povinen potvrdit pojištěnci pro účely poskytování náhrady
mzdy (platu) nebo sníženého platu (snížené odměny) její trvání vždy ke 14. kalendářnímu dni
a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 k 21. kalendářnímu dni ode dne jejího
vzniku,
k) zaznamenat v rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti den převzetí pojištěnce
do své péče a den propuštění pojištěnce ze své péče, den nástupu k poskytování lůžkové péče
a den ukončení poskytování lůžkové péče a den dalšího ošetření nebo kontroly; pokud
pojištěnci při propuštění ze zdravotnického zařízení, v němž byla poskytována lůžková nebo
komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče jeho zdravotní stav neumožňuje vykonávat
dosavadní pojištěnou činnost, popřípadě netrvá-li již tato činnost, plnit povinnosti uchazeče o
zaměstnání, stanovit termín, do kterého je pojištěnec povinen dostavit se ke kontrole dočasné
pracovní neschopnosti ošetřujícím lékařem, a to nejdéle do sedmého kalendářního dne ode
dne ukončení poskytování lůžkové nebo komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče,
l) informovat písemně o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, délce jejího trvání a
diagnóze, pro kterou byl pojištěnec uznán dočasně práce neschopným, lékaře, který registruje
pojištěnce42), a to do 7 kalendářních dnů, uzná-li pojištěnce dočasně práce neschopným jiný
ošetřující lékař než jeho registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné
praktické lékařství (dále jen „registrující lékař“); je-li pojištěnec vojákem z povolání nebo
vojákem v záloze ve výkonu vojenské činné služby, je povinen informovat do 7 kalendářních
dnů též o vzniku dočasné pracovní neschopnosti,
m) rozhodnout o ukončení dočasné pracovní neschopnosti v případech uvedených v § 59 odst.
1 písm. a) až j) v den, ve kterém zjistil, že netrvají důvody dočasné pracovní neschopnosti,
n) oznámit pojištěnci na předepsaném tiskopisu změnu diagnózy nemoci, která odůvodňuje
dočasnou pracovní neschopnost, a to nejpozději v pracovní den následující po dni, kdy o této
změně rozhodl, a příslušnému orgánu nemocenského pojištění na předepsaném tiskopisu
zásadní změnu diagnózy nemoci, která odůvodňuje dočasnou pracovní neschopnost, a to
nejpozději do 7 kalendářních dnů; zásadní změnou diagnózy se zde rozumí změna povahy
chorobného procesu nebo změna jeho etiologie,
o) oznámit příslušnému orgánu nemocenského pojištění a zaměstnavateli porušení režimu
dočasně práce neschopného pojištěnce, a to nejpozději v následující pracovní den po dni, kdy
se dozvěděl o tomto porušení,
p) poskytnout potřebnou součinnost příslušnému orgánu nemocenského pojištění při kontrole
posuzování dočasné pracovní neschopnosti, zejména umožnit provedení této kontroly na svém
pracovišti nebo se za tím účelem dostavit na příslušný orgán nemocenského pojištění, a sdělit
zaměstnancům orgánu nemocenského pojištění oprávněným provést kontrolu dodržování
režimu dočasně práce neschopného pojištěnce nebo zaměstnancům zaměstnavatele
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pověřeným k provedení této kontroly na požádání skutečnosti potřebné k provedení kontroly,
a to včetně stanoveného režimu dočasně práce neschopného pojištěnce v rozsahu, ve kterém
jsou tito zaměstnanci oprávněni kontrolovat dodržování tohoto režimu,
q) oznámit příslušnému orgánu nemocenského pojištění na předepsaném tiskopisu propuštění
dočasně práce neschopného pojištěnce ze své péče a převzetí dočasně práce neschopného
pojištěnce z péče jiného ošetřujícího lékaře do své péče, a to nejpozději v pracovní den
následující po dni, kdy k této skutečnosti došlo,
r) oznámit příslušnému orgánu nemocenského pojištění změnu sídla poskytovatele
zdravotních služeb, popřípadě změnu svého pracoviště,
s) předat poskytovateli pracovnělékařských služeb na jeho vyžádání zprávu o zdravotním
stavu dočasně práce neschopného pojištěnce a o průběhu a předpokládané délce trvání
dočasné pracovní neschopnosti; předat poskytovateli pracovnělékařských služeb zprávu o
zdravotním stavu dočasně práce neschopného pojištěnce vždy, kdy je důvodný předpoklad, že
v souvislosti s nemocí dojde ke změně nebo ztrátě zdravotní způsobilosti vykonávat
dosavadní zaměstnání,
t) zabezpečit příslušné tiskopisy, které používá pro účely provádění pojištění, před zneužitím
a sdělit neprodleně příslušnému orgánu nemocenského pojištění ztrátu, zničení nebo
poškození předepsaných tiskopisů,
u) vést ve zdravotnické dokumentaci údaje o průběhu dočasné pracovní neschopnosti včetně
záznamů o výsledku vlastních vyšetření a lékařských zpráv pořízených jinými lékaři
a vyplňovat potřebné údaje na předepsaných tiskopisech,
v) sdělit písemně nebo v elektronické podobě zaměstnavateli dočasně práce neschopného
pojištěnce na jeho žádost informace uvedené v § 65 odst. 2 písm. b), a to nejpozději
v pracovní den následující po dni obdržení této žádosti, a dále písemně nebo v elektronické
podobě neprodleně sdělit, že vyšetřením zjistil, že zdravotní stav pojištěnce je stabilizovaný
a je předpoklad, že pojištěnec již nebude moci vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, že
jeho dočasná pracovní neschopnost bude ukončena podle § 59 odst. 1 písm. b) a že tento
předpoklad je důvodem pro lékařskou prohlídku poskytovatelem pracovnělékařských služeb
ze zdravotních důvodů podle § 62,
w) vystavit ve stanovených případech doklady nebo tiskopisy v souladu s právem Evropských
společenství a s mezinárodními smlouvami,
x) informovat předem pojištěnce, že po stanovenou dobu nemá oprávnění rozhodovat ve
věcech dočasné pracovní neschopnosti [§ 79 odst. 1 písm. c)],
y) x) vyznačit v rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti den ukončení dočasné
pracovní neschopnosti podle § 59 odst. 2,
z) y) informovat pojištěnce o jeho povinnosti podrobit se podle § 64 odst. 1 písm. q)
u poskytovatele pracovnělékařských služeb lékařské prohlídce ze zdravotních důvodů, neboť
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jeho dočasná pracovní neschopnost bude ukončena podle § 59 odst. 1 písm. b), a o podání této
informace učinit záznam ve zdravotnické dokumentaci.
§ 64
(1) Pojištěnec, který je dočasně práce neschopný, je povinen
a) dodržovat režim dočasně práce neschopného pojištěnce,
b) umožnit příslušnému orgánu nemocenského pojištění a v rozsahu uvedeném v § 65 odst. 2
písm. c) též zaměstnavateli kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného
pojištěnce a poskytnout nezbytnou součinnost k provedení této kontroly, zejména označit
potřebnými údaji místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti tak, aby bylo možné
tuto kontrolu provést; při této kontrole je dočasně práce neschopný pojištěnec povinen
prokázat svou totožnost a předložit rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti,
c) dostavit se v určeném termínu k ošetřujícímu lékaři nebo k lékaři příslušného orgánu
nemocenského pojištění ke kontrole posouzení zdravotního stavu a dočasné pracovní
neschopnosti,
d) předkládat lékaři příslušného orgánu nemocenského pojištění doklady potřebné ke kontrole
posouzení zdravotního stavu a dočasné pracovní neschopnosti a za tím účelem též prokázat
svou totožnost,
e) podrobit se na výzvu orgánu nemocenského pojištění vyšetření zdravotního stavu lékařem
orgánu nemocenského pojištění a vyšetření u poskytovatele zdravotních služeb, kterého určí
orgán nemocenského pojištění, je-li to potřebné ke kontrole posuzování podle § 74 nebo
posuzování podle § 80,
f) oznámit příslušnému orgánu nemocenského pojištění, popřípadě zaměstnavateli, pokud
kontrolu provedl zaměstnavatel, důvody své nepřítomnosti v místě pobytu v době kontroly
dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, a to nejpozději v pracovní den
následující po dni této kontroly, popřípadě po dni, kdy se o ní dozvěděl,
§ 68
Vznik a zánik potřeby ošetřování nebo péče
(1) Ošetřující lékař rozhodne o vzniku potřeby ošetřování nebo péče (dále jen
„potřeba ošetřování“), jestliže vyšetřením zjistí, že
a) dítě mladší 10 let je nemocné nebo utrpělo úraz,
b) osoba, která dovršila aspoň 10 let, je nemocná nebo utrpěla úraz a její zdravotní stav
vyžaduje nezbytně ošetřování jinou osobou,
c) žena, která porodila, vyžaduje z důvodu stavu v době bezprostředně po porodu nezbytně
ošetřování jinou osobou,
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d) fyzická osoba, která jinak pečuje o dítě mladší 10 let, onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u
ní situace uvedené v § 57 odst. 1 písm. b) nebo c) nebo porodila, a proto nemůže o toto dítě
pečovat.
§ 69
Povinnosti ošetřujícího lékaře
Ošetřující lékař je při posuzování potřeby ošetřování povinen
a) rozhodnout o vzniku potřeby ošetřování v den, kdy ji zjistil, a potvrdit pojištěnci nejméně
jednou měsíčně na předepsaném tiskopisu trvání potřeby ošetřování, a to ke dni vydání tohoto
potvrzení nebo nejvýše 3 kalendářní dny dopředu,
b) vést evidenci jím vydaných rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování; pro náležitosti této
evidence platí § 61 písm. b) přiměřeně,
c) předat pojištěnci, popřípadě osobě s potřebou ošetřování nebo jejímu průvodci, rozhodnutí
o vzniku potřeby ošetřování a rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování, a to v den, kdy byly
vydány,
d) stanovit podle požadavku lékaře příslušného orgánu nemocenského pojištění termín
kontroly pro účely provedení kontroly posuzování potřeby ošetřování a za tímto účelem osobu
s potřebou ošetřování předvolat ke kontrole,
e) rozhodnout o ukončení potřeby ošetřování v případech uvedených v § 68 odst. 3 v den, kdy
zjistil, že netrvá potřeba ošetřování,
f) poskytnout potřebnou součinnost příslušnému orgánu nemocenského pojištění při kontrole
posuzování potřeby ošetřování, zejména umožnit provedení této kontroly na svém pracovišti
nebo se za tím účelem dostavit na příslušný orgán nemocenského pojištění, a sdělit
zaměstnancům orgánu nemocenského pojištění oprávněným provést kontrolu na požádání
skutečnosti potřebné k provedení kontroly, a to v rozsahu, ve kterém je orgán nemocenského
pojištění oprávněn tuto kontrolu provést,
g) vést ve zdravotnické dokumentaci údaje o průběhu potřeby ošetřování na základě vlastních
vyšetření a lékařských zpráv pořízených jinými lékaři,
h) plnit povinnosti ošetřujícího lékaře uvedené v § 61 písm. t) a w),.
i) informovat předem pojištěnce, že po stanovenou dobu nemá oprávnění rozhodovat ve
věcech potřeby ošetřování [§ 79 odst. 1 písm. c)].
§ 79
(1) Orgán nemocenského pojištění je oprávněn v případě, kdy ošetřující lékař porušil
své povinnosti při posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění a za toto porušení mu
byla pravomocně uložena pokuta podle § 138 odst. 1,
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a) upozornit zřizovatele poskytovatele zdravotních služeb nebo orgán, který rozhodl
o oprávnění k poskytování zdravotních služeb, a příslušnou zdravotní pojišťovnu na to, že
ošetřující lékař porušil povinnosti stanovené mu tímto zákonem; k tomuto upozornění se
přikládá opis rozhodnutí o uložení pokuty,
b) podat podnět České lékařské komoře nebo České stomatologické komoře k zahájení
disciplinárního řízení s lékařem podle zvláštního právního předpisu45); k tomuto podnětu se
přikládá opis rozhodnutí o uložení pokuty. O výsledku tohoto řízení musí být orgán
nemocenského pojištění příslušnou komorou do 1 měsíce od jeho skončení písemně
informován,.
c) stanovit ošetřujícímu lékaři zákaz rozhodovat ve věcech dočasné pracovní neschopnosti
nebo potřeby ošetřování na dobu až 2 let, pokud pokuta byla uložena za správní delikt
uvedený v § 138 odst. 1 písm. l) nebo pokud pokuta byla uložena za správní delikt uvedený v
§ 138 odst. 1 písm. m) a v období do jednoho roku od uložení této pokuty rozhodl orgán
nemocenského pojištění podle § 75 odst. 1 znovu o ukončení dočasné pracovní neschopnosti
nebo potřeby ošetřování, a ošetřující lékař byl na možnost stanovení tohoto zákazu písemně
upozorněn; je-li ošetřujícím lékařem právnická osoba, lze uložit tento zákaz pouze tomu
lékaři, který zavinil, že v tomto období do jednoho roku bylo znovu rozhodnuto orgánem
nemocenského pojištění o ukončení dočasné pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování.
(2) Orgán nemocenského pojištění je povinen upozornit příslušnou zdravotní
pojišťovnu na to, že
a) průměrná doba trvání jedné dočasné pracovní neschopnosti podle odbornosti lékaře
stanovená za období nejméně 6 měsíců v rámci dočasných pracovních neschopností, o nichž
rozhodl tentýž ošetřující lékař, se výrazně odlišuje od regionálního nebo celostátního průměru
trvání jedné dočasné pracovní neschopnosti zjištěného tímto orgánem,
b) ošetřující lékař přes předchozí písemné upozornění porušuje povinnosti stanovené v § 61,
67 a 69.
§ 80
(1) V případě zákazu rozhodovat podle § 79 odst. 1 písm. c) provádí za ošetřujícího
lékaře rozhodování ve věcech dočasné pracovní neschopnosti a potřeby ošetřování po dobu
trvání tohoto zákazu orgán nemocenského pojištění, který tento zákaz stanovil, pokud si
pojištěnec nezvolil jiného ošetřujícího lékaře nebo pokud se nestanoví jinak v § 82 odst. 5.
Lékař orgánu nemocenského pojištění přitom plní povinnosti ošetřujícího lékaře uvedené v
§ 61 písm. a), b), d), h), j), l) a m) a § 68, vede zdravotnickou dokumentaci o průběhu dočasné
pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování v rozsahu potřebném pro rozhodování,
vyplňuje potřebné údaje na předepsaných tiskopisech, sděluje poskytovateli
pracovnělékařských služeb na jeho vyžádání předpokládanou délku trvání dočasné pracovní
neschopnosti pojištěnce a zabezpečuje příslušné tiskopisy, které používá pro účely provádění
pojištění, před zneužitím.
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(2) Při rozhodování orgánu nemocenského pojištění v případech uvedených
v odstavci 1 se
a) použijí předepsané tiskopisy podle tohoto zákona, které používají ošetřující lékaři,
b) nepoužije ustanovení § 56 odst. 4 věty třetí, § 57 odst. 4, § 59 odst. 3 a § 68 odst. 5,
c) použije ustanovení § 75 odst. 2 věty první, jde-li o ukončení dočasné pracovní neschopnosti
nebo o ukončení potřeby ošetřování.
(3) Při rozhodování ve věcech dočasné pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování
podle odstavce 1 lékaři orgánu nemocenského pojištění vycházejí z lékařských zpráv
a posudků vypracovaných ošetřujícími lékaři a dalšími lékaři a z výsledků vlastních vyšetření.
(4) Ošetřující lékař, kterému byl stanoven zákaz rozhodovat podle § 79 odst. 1
písm. c), je povinen neodkladně a bezplatně zaslat orgánu nemocenského pojištění
uvedenému v odstavci 1 na jeho žádost potřebné podklady o zdravotním stavu pojištěnce.
§ 82
Věcná příslušnost
(1) Pojištění provádějí
a) okresní správy sociálního zabezpečení a Česká správa sociálního zabezpečení, jde-li
o pojištěnce uvedené v § 5 písm. a) bodech 1, 3 až 13 a 15 až 22, s výjimkou pojištěnců
vykonávajících pojištěnou činnost ve vazbě, (dále jen "zaměstnané osoby") a o pojištěnce
uvedené v § 5 písm. b),
b) Ministerstvo obrany, jde-li o vojáky z povolání,
c) Ministerstvo vnitra, jde-li o příslušníky Policie České republiky a příslušníky Hasičského
záchranného sboru České republiky,
d) Vězeňská služba České republiky, jde-li o příslušníky Vězeňské služby České republiky
a jde-li o odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce, osoby ve výkonu
zabezpečovací detence zařazené do práce a pojištěnce vykonávající pojištěnou činnost ve
vazbě (dále jen "odsouzené osoby"),
e) Generální ředitelství cel, jde-li o příslušníky Celní správy České republiky,
f) Generální inspekce bezpečnostních sborů, jde-li o příslušníky Generální inspekce
bezpečnostních sborů,
g) Bezpečnostní informační služba, jde-li o příslušníky Bezpečnostní informační služby,
h) Úřad pro zahraniční styky a informace, jde-li o příslušníky Úřadu pro zahraniční styky
a informace.
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(2) Vznikl-li nárok na dávku v ochranné lhůtě, provádí pojištění ten orgán
nemocenského pojištění, který byl příslušný k provádění pojištění z té pojištěné činnosti, z níž
ochranná lhůta plyne, pokud se nestanoví jinak v odstavci 3 nebo 4.
(3) Je-li fyzická osoba současně účastna pojištění jako pojištěnec uvedený v odstavci 1
písm. a) i jako pojištěnec uvedený v odstavci 1 písm. b) až h) a uplatňuje nárok na dávky
z obou těchto pojištění, vyplácejí dávky ty orgány nemocenského pojištění, které jsou
příslušné k provádění pojištění příslušníků; tyto orgány plní přitom úkoly, které má vůči
pojištěncům uvedeným v odstavci 1 písm. a) okresní správa sociálního zabezpečení a které se
týkají stanovení výše a výplaty dávek, krácení nebo odnětí nemocenského při porušení režimu
dočasně práce neschopného pojištěnce a při nesplnění povinnosti součinnosti při kontrole
dodržování tohoto režimu podle § 64 odst. 1 písm. b) a regresní náhrady.
(4) Kontrolu dočasné pracovní neschopnosti podle § 74 odst. 1 pojištěnce, který byl
příslušníkem a jehož dočasná pracovní neschopnost vznikla v průběhu služebního poměru
a trvá i po jeho skončení nebo vznikla po skončení služebního poměru v ochranné lhůtě,
a posuzování pracovní schopnosti po uplynutí podpůrčí doby (§ 66) u tohoto pojištěnce
provádí okresní správa sociálního zabezpečení, a to vždy na základě žádosti příslušného
služebního orgánu.
(5) V případě zákazu rozhodovat podle § 79 odst. 1 písm. c) stanoveného služebními
orgány uvedenými v § 81 odst. 3 písm. e), f) nebo g) mohou tyto orgány požádat okresní
správu sociálního zabezpečení, aby rozhodování ve věcech dočasné pracovní neschopnosti a
potřeby ošetřování převzala místo těchto služebních orgánů; okresní správa sociálního
zabezpečení je povinna této žádosti vyhovět. Pojištěnce o tomto převzetí informují tyto
služební orgány.
§ 83
Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení
(1) Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení pro provádění
a) pojištění zaměstnanců včetně kontroly plnění povinností zaměstnavatelů v pojištění se řídí
sídlem zaměstnavatele, pokud toto sídlo je shodné s místem mzdové účtárny nebo pokud
zaměstnavatel nemá mzdovou účtárnu; pokud zaměstnavatel má mzdovou účtárnu a místo
mzdové účtárny není shodné se sídlem zaměstnavatele, řídí se místní příslušnost okresní
správy sociálního zabezpečení místem mzdové účtárny,
b) pojištění osob samostatně výdělečně činných včetně kontroly plnění jejich povinností
v pojištění se řídí místem trvalého pobytu osoby samostatně výdělečně činné. Nemá-li osoba
samostatně výdělečně činná trvalý pobyt na území České republiky, řídí se místní příslušnost
okresní správy sociálního zabezpečení místem hlášeného pobytu6) v České republice. Nemá-li
osoba samostatně výdělečně činná trvalý pobyt na území České republiky ani hlášený pobyt
v České republice, řídí se místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení místem
výkonu samostatné výdělečné činnosti; je-li několik míst výkonu samostatné výdělečné
činnosti, je místně příslušná okresní správa sociálního zabezpečení, v jejímž obvodu podle
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prohlášení osoby samostatně výdělečně činné převažuje výkon samostatné výdělečné činnosti.
(2) Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení se řídí
a) místem výkonu práce ošetřujícího lékaře, který vede pojištěnce v evidenci dočasně práce
neschopných, jde-li o vedení evidence dočasně práce neschopných pojištěnců a kontrolu
posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění a v případech uvedených v § 79 odst. 1
písm. c) a případě uvedeném v § 84 odst. 2 písm. a) bodě 5,
b) místem pobytu pojištěnce v době dočasné pracovní neschopnosti určeného podle § 56 odst.
2 písm. b) a odst. 3 nebo podle § 64 odst. 1 písm. g), jde-li o kontrolu dodržování režimu
dočasně práce neschopného pojištěnce,
c) místem trvalého pobytu pojištěnce, má-li pojištěnec místo trvalého pobytu na území České
republiky, popřípadě místem hlášeného pobytu v České republice nebo místem, kde se na
území České republiky zdržuje, nemá-li pojištěnec místo trvalého pobytu na území České
republiky nebo místo hlášeného pobytu, pokud nelze určit příslušnost podle odstavce 1 nebo
podle písmene a) nebo b),
d) sídlem orgánu ochrany veřejného zdraví, který nařídil karanténu.
(3) Vznikl-li nárok na nemocenské nebo peněžitou pomoc v mateřství v ochranné
lhůtě, určí se místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení podle odstavce 1 tak,
jako by dále trvalo pojištění, z něhož vznikl nárok na tyto dávky.
(4) Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení v řízení o správních
deliktech přestupcích se řídí
a) podle odstavce 1 písm. a), jde-li o přestupek nebo správní delikt spáchaný zaměstnavatelem
nebo o přestupek spáchaný pojištěncem, který přestupek spáchal jako zaměstnaná osoba,
b) podle odstavce 1 písm. b), jde-li o přestupek spáchaný pojištěncem, který přestupek
spáchal jako osoba samostatně výdělečně činná,
c) místem trvalého pobytu pojištěnce nebo jiné fyzické osoby, jde-li o přestupek spáchaný
pojištěncem nebo jinou fyzickou osobou a nelze-li určit místní příslušnost podle písmene a)
nebo b),
d) sídlem poskytovatele zdravotních služeb, jde-li o správní delikt přestupek spáchaný
poskytovatelem zdravotních služeb,
e) sídlem právnické osoby, jde-li o správní delikt přestupek spáchaný právnickou osobou a
nelze-li určit místní příslušnost podle písmene a) nebo d).
(5) Nelze-li místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení určit podle
odstavců 1 až 4 nebo pokud by bylo místně příslušných více okresních správ sociálního
zabezpečení, stanoví Česká správa sociálního zabezpečení okresní správu sociálního
zabezpečení, která bude příslušná k provádění pojištění a kontrole plnění povinností
v pojištění.
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(6) Česká správa sociálního zabezpečení může na žádost zaměstnavatele nebo
z podnětu místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení delegovat místní příslušnost
pro provádění pojištění včetně kontroly plnění povinností zaměstnavatelů v pojištění
stanovenou podle odstavce 1 písm. a) na jinou okresní správu sociálního zabezpečení, jestliže
je to účelné z hlediska provádění pojištění. Rozhodnutí o delegaci podle věty první lze vydat
jen po předchozím projednání se zaměstnavatelem, kterého se delegace týká; v řízení
o delegaci se nepoužije ustanovení správního řádu o vyjádření účastníků k podkladům
rozhodnutí, zahájení tohoto řízení se účastníkům zpravidla neoznamuje a v rozhodnutí
o delegaci musí být uvedeno, která okresní správa sociálního zabezpečení dokončí již
zahájená řízení. Proti rozhodnutí o delegaci nelze podat opravné prostředky. Při změně
okolností, za kterých bylo o delegaci rozhodnuto, může Česká správa sociálního zabezpečení
rozhodnout o změně nebo zrušení delegace; přitom platí ustanovení věty druhé a třetí
obdobně. Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ve věcech delegace se uveřejňují
na úředních deskách dotčených okresních správ sociálního zabezpečení a České správy
sociálního zabezpečení a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to přede dnem, od něhož
dochází k delegaci anebo ke změně nebo zrušení delegace.
(7) Ustanovení odstavců 1 až 4 se použije, nestanoví-li se v tomto zákoně jinak.
§ 84
Úkoly okresních správ sociálního zabezpečení
(1) Okresní správy sociálního zabezpečení při provádění pojištění zaměstnaných osob
a osob samostatně výdělečně činných plní úkoly stanovené tímto zákonem orgánu
nemocenského pojištění, pokud nejde o úkoly, které při tomto provádění plní Česká správa
sociálního zabezpečení.
(2) Okresní správy sociálního zabezpečení
a) rozhodují v prvním stupni ve věcech pojištění podle odstavce 1, a to:
1. o vzniku, trvání a zániku pojištění, vznikl-li spor o účast na pojištění,
2. o přiznání dávek a jejich odnětí, o zastavení výplaty dávek a o změně výše dávek,
3. o vrácení přeplatku na dávce,
4. o výplatě nemocenského po uplynutí podpůrčí doby,
5. o ukončení dočasné pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování v případech
uvedených v § 75 odst. 1,
6. o regresních náhradách,
7. o správních deliktech,
7. o přestupcích,
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8. o stanovení zákazu podle § 79 odst. 1 písm. c),
9. o věcech uvedených v § 80 odst. 1,
10. 8. v dalších případech stanovených tímto zákonem,
HLAVA V
ODPOVĚDNOST, SANKCE A SPRÁVNÍ DELIKTY PŘESTUPKY V POJIŠTĚNÍ
…
Díl 2
Správní delikty
Přestupky
Oddíl 1
Přestupky
§ 127
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nesdělí orgánu nemocenského pojištění na jeho žádost údaje podle § 117 odst. 1,
b) nesdělí na žádost orgánu nemocenského pojištění informace podle § 78, nebo
c) nesdělí okresní správě sociálního zabezpečení skutečnost uvedenou v § 104 odst. 3.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 20 000 Kč.
§ 127
(1) Fyzická nebo právnická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nesdělí orgánu nemocenského pojištění na jeho žádost údaje podle § 117 odst. 1, nebo
b) nesdělí na žádost orgánu nemocenského pojištění informace podle § 78.
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesdělí okresní správě sociálního
zabezpečení skutečnost uvedenou v § 104 odst. 3.
(3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze pokutu do 20 000 Kč.
§ 131
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zaměstnavatel
uvedený v § 92 odst. 1 písm. a) dopustí přestupku tím, že
a) se nepřihlásí do registru zaměstnavatelů podle § 93 odst. 1,
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b) nepřihlásí každou svou mzdovou účtárnu do registru zaměstnavatelů podle § 93 odst. 2,
c) neohlásí okresní správě sociálního zabezpečení údaje podle § 93 odst. 3,
d) se neodhlásí z registru zaměstnavatelů podle § 93 odst. 4,
e) neodhlásí svou mzdovou účtárnu z registru zaměstnavatelů podle § 93 odst. 5,
f) neoznámí okresní správě sociálního zabezpečení podle § 94 odst. 1 nástup zaměstnance do
zaměstnání nebo skončení doby zaměstnání se zaměstnancem,
g) neoznámí okresní správě sociálního zabezpečení změnu údajů podle § 94 odst. 2,
h) nepřijme žádost zaměstnance o dávku a další podklady potřebné pro stanovení nároku na
dávku a její výplatu podle § 97 odst. 1 věty první,
i) nepředá podle § 97 odst. 1 věty první a druhé žádost zaměstnance nebo další podklady
potřebné pro stanovení nároku na dávku a její výplatu nebo výpočet dávky nebo neoznámí
skutečnosti, které mohou mít vliv na výplatu dávky,
j) nepředá údaje podle § 97 odst. 1 věty čtvrté nebo šesté,
k) nesplní opatření k nápravě nedostatků zjištěných při provádění pojištění podle § 98 odst. 2,
l) v rozporu s § 98 odst. 3 se na výzvu okresní správy sociálního zabezpečení nedostaví ve
stanovený den na okresní správu sociálního zabezpečení nebo jiné určené místo za účelem
provedení kontroly plnění povinností v pojištění,
m) nesdělí okresní správě sociálního zabezpečení údaje podle § 98 odst. 1 anebo o nich
nepodá hlášení nebo nepředloží doklady a záznamy,
n) nevede evidenci o zaměstnancích v rozsahu stanoveném v § 95,
o) neuschová záznamy o skutečnostech vedených v evidenci podle § 95 po dobu stanovenou v
§ 96 větě první,
p) nesdělí okresní správě sociálního zabezpečení místo, kde budou uloženy záznamy, které je
povinen uschovat podle § 96 věty třetí,
q) nesdělí okresní správě sociálního zabezpečení informaci podle § 65 odst. 1 písm. a) nebo
b), nebo
r) nepodá podle § 62 odst. 1 neprodleně žádost poskytovateli pracovnělékařských služeb k
provedení lékařské prohlídky ze zdravotních důvodů.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. l) lze uložit pokutu do 10 000 Kč, za
přestupek podle odstavce 1 písm. a) až g) a m) až r) pokutu do 20 000 Kč, za přestupek podle
odstavce 1 písm. h) až j) pokutu do 50 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. k)
pokutu do 100 000 Kč.
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§ 133
(1) Fyzická nebo právnická osoba se jako zvláštní příjemce dávky dopustí přestupku
tím, že na žádost orgánu nemocenského pojištění nepodá podle § 112 odst. 2 věty třetí
písemné sdělení o úkonech, které jako opatrovník učinila, nebo písemné vyúčtování dávky,
která jí byla vyplacena.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 20 000 Kč.
Oddíl 2
Správní delikty právnických osob
§ 135
(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) nesdělí orgánu nemocenského pojištění na jeho žádost údaje podle § 117 odst. 1, nebo
b) nesdělí na žádost orgánu nemocenského pojištění informace podle § 78.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 20 000 Kč.
§ 136
(1) Právnická osoba se jako zaměstnavatel uvedený v § 92 odst. 1 písm. a) dopustí
správního deliktu tím, že
a) se nepřihlásí do registru zaměstnavatelů podle § 93 odst. 1,
b) nepřihlásí každou svou mzdovou účtárnu do registru zaměstnavatelů podle § 93 odst. 2,
c) neohlásí okresní správě sociálního zabezpečení údaje podle § 93 odst. 3,
d) se neodhlásí z registru zaměstnavatelů podle § 93 odst. 4,
e) neodhlásí svou mzdovou účtárnu z registru zaměstnavatelů podle § 93 odst. 5,
f) neoznámí okresní správě sociálního zabezpečení podle § 94 odst. 1 nástup zaměstnance do
zaměstnání nebo skončení doby zaměstnání se zaměstnancem,
g) neoznámí okresní správě sociálního zabezpečení změnu údajů podle § 94 odst. 2,
h) nepřijme žádost zaměstnance o dávku a další podklady potřebné pro stanovení nároku na
dávku a její výplatu podle § 97 odst. 1 věty první,
i) nepředá podle § 97 odst. 1 věty první a druhé žádost zaměstnance nebo další podklady
potřebné pro stanovení nároku na dávku a její výplatu nebo výpočet dávky nebo neoznámí
skutečnosti, které mohou mít vliv na výplatu dávky,
j) nepředá údaje podle § 97 odst. 1 věty šesté,
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k) nesplní opatření k nápravě nedostatků zjištěných při provádění pojištění podle § 98 odst. 2,
l) v rozporu s § 98 odst. 3 se na výzvu okresní správy sociálního zabezpečení nedostaví ve
stanovený den na okresní správu sociálního zabezpečení nebo jiné určené místo za účelem
provedení kontroly plnění povinností v pojištění,
m) nesdělí okresní správě sociálního zabezpečení údaje podle § 98 odst. 1 anebo o nich
nepodá hlášení nebo nepředloží doklady a záznamy,
n) nevede evidenci o zaměstnancích v rozsahu stanoveném v § 95,
o) neuschová záznamy o skutečnostech vedených v evidenci podle § 95 po dobu stanovenou v
§ 96 větě první,
p) nesdělí okresní správě sociálního zabezpečení místo, kde budou uloženy záznamy, které je
povinen uschovat podle § 96 věty třetí,
q) nesdělí okresní správě sociálního zabezpečení informaci podle § 65 odst. 1 písm. a) nebo
b), nebo
r) nepodá podle § 62 odst. 1 neprodleně žádost poskytovateli pracovnělékařských služeb k
provedení lékařské prohlídky ze zdravotních důvodů.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. l) lze uložit pokutu do 10 000 Kč, za
správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až g) a m) až r) pokutu do 20 000 Kč, za správní
delikt podle odstavce 1 písm. h) až j) pokutu do 50 000 Kč a za správní delikt podle odstavce
1 písm. k) pokutu do 100 000 Kč.
§ 137
(1) Právnická osoba se jako právní nástupce zaměstnavatele nebo jako likvidátor
dopustí správního deliktu přestupku tím, že neodhlásí zaměstnavatele z registru
zaměstnavatelů podle § 93 odst. 4.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 20 000 Kč.
§ 137a
(1) Právnická osoba se jako zvláštní příjemce dávky dopustí správního deliktu tím, že
na žádost orgánu nemocenského pojištění nepodá podle § 112 odst. 2 věty třetí písemné
sdělení o úkonech, které jako opatrovník učinila, nebo písemné vyúčtování dávky, která jí
byla vyplacena.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 20 000 Kč.
§ 138
(1) Poskytovatel zdravotních služeb uvedený v § 54 odst. 1 se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že
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a) nevede evidenci podle § 61 písm. b) nebo evidenci podle § 69 písm. b),
b) neodešle hlášení podle § 61 písm. e) nebo příslušné části tiskopisu podle § 105 věty druhé,
c) nestanoví termín kontroly nebo nepředvolá pojištěnce nebo osobu s potřebou ošetřování ke
kontrole podle § 61 písm. f) nebo § 69 písm. d),
d) neoznámí podle § 61 písm. q) orgánu nemocenského pojištění propuštění dočasně práce
neschopného pojištěnce ze své péče nebo převzetí dočasně práce neschopného pojištěnce z
péče jiného ošetřujícího lékaře do své péče,
e) neoznámí podle § 61 písm. r) orgánu nemocenského pojištění změnu svého sídla, popřípadě
změnu svého pracoviště,
f) neoznámí podle § 61 písm. n) orgánu nemocenského pojištění zásadní změnu diagnózy
nemoci,
g) neoznámí podle § 61 písm. o) orgánu nemocenského pojištění a zaměstnavateli porušení
režimu dočasně práce neschopného pojištěnce,
h) nevede zdravotnickou dokumentaci podle § 61 písm. u) nebo podle § 69 písm. g),
i) povolí bez předchozího písemného souhlasu orgánu nemocenského pojištění změnu místa
pobytu dočasně práce neschopného pojištěnce v případech uvedených v § 56 odst. 3 větě třetí,
j) rozhodne o vzniku dočasné pracovní neschopnosti bez předchozího písemného souhlasu
orgánu nemocenského pojištění v případech uvedených v § 57 odst. 3 nebo § 57 odst. 5,
k) překročí oprávnění uvedené v § 54 odst. 2,
l) nerozhodne v období jednoho roku o ukončení neodůvodněné dočasné pracovní
neschopnosti nebo potřeby ošetřování alespoň ve 3 případech, o kterých proto muselo být
rozhodnuto orgánem nemocenského pojištění podle § 75 odst. 1,
m) rozhoduje ve věcech dočasné pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování v době
zákazu stanoveného podle § 79 odst. 1 písm. c) nebo neinformuje předem pojištěnce podle
§ 61 písm. x) nebo § 69 písm. i) o tom, že po stanovenou dobu nemá oprávnění rozhodovat ve
věcech dočasné pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování,
n) nezašle orgánu nemocenského pojištění podklady o zdravotním stavu pojištěnce podle § 80
odst. 4,
o) m) neinformuje podle § 61 písm. g) příslušný orgán nemocenského pojištění na
předepsaném tiskopise nejpozději následující pracovní den o rozhodnutí o povolení vycházek
a změně jejich rozsahu nebo doby nebo o povolení změny místa pobytu pojištěnce v době
dočasné pracovní neschopnosti,
p) n) nevyznačí podle § 61 písm. i) při propuštění z lůžkové péče, pokud pojištěnci jeho
zdravotní stav neumožňuje vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, na rozhodnutí o vzniku
979

dočasné pracovní neschopnosti den propuštění z lůžkové péče a místo pobytu, kde se bude
pojištěnec po tomto propuštění zdržovat, a tyto skutečnosti neoznámí prokazatelně nejpozději
druhý den po propuštění pojištěnce příslušnému orgánu nemocenského pojištění, nebo
q) o) nezaznamená podle § 61 písm. k) v rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti
den převzetí pojištěnce do své péče a den propuštění pojištěnce ze své péče, den nástupu do
lůžkové péče a den ukončení lůžkové péče a den dalšího ošetření nebo kontroly, a pokud
pojištěnci jeho zdravotní stav při propuštění z lůžkové nebo komplexní lázeňské léčebně
rehabilitační péče neumožňuje vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, nestanoví termín, do
kterého je pojištěnec povinen se dostavit ke kontrole dočasné pracovní neschopnosti
ošetřujícím lékařem, a to nejdéle do sedmého kalendářního dne ode dne ukončení lůžkové a
komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče.
(2) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) neprovede na žádost orgánu nemocenského pojištění vyšetření zdravotního stavu podle
§ 77 odst. 1 písm. a) nebo je neprovede ve lhůtě uvedené v § 77 odst. 3,
b) nesplní povinnost zpracovat lékařské podklady podle § 77 odst. 1 písm. b) nebo nesplní
tuto povinnost ve lhůtě uvedené v § 77 odst. 3,
c) nesplní povinnost sdělit informace nebo umožnit nahlížení do zdravotnické dokumentace
anebo zapůjčit zdravotnickou dokumentaci podle § 77 odst. 2 nebo nesplní tuto povinnost ve
lhůtě uvedené v § 77 odst. 3, nebo
d) nepotvrdí podle § 70 přijetí ošetřované osoby k poskytování lůžkové péče,
e) v rozporu s § 105 nepotvrdí nařízení karantény, její trvání a ukončení nebo nezašle
příslušné části tiskopisu příslušnému orgánu nemocenského pojištění anebo je nepředá
pojištěnci.
(3) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) až j) a o) až q) m) až o) lze
uložit pokutu do 10 000 Kč, za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. k) a n) a
odstavce 2 pokutu do 50 000 Kč a za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. l) a m)
pokutu do 100 000 Kč.
§ 138a
(1) Poskytovatel zdravotnických služeb uvedený v § 54 odst. 1 se dále dopustí
správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 61 písm. a) nebo § 69 písm. a) nerozhodne o vzniku dočasné pracovní
neschopnosti nebo potřeby ošetřování v den, kdy ji zjistil,
b) v rozporu s § 61 písm. m) nebo § 69 písm. e) nerozhodne o ukončení dočasné pracovní
neschopnosti nebo potřeby ošetřování v den, kdy zjistil, že netrvají důvody dočasné pracovní
neschopnosti nebo potřeby ošetřování,
c) nedodrží dobu, ve které může vycházky povolit, nebo povolí vycházky mimo rozsah
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uvedený v § 56 odst. 6 anebo nepožádá o předchozí písemný souhlas lékaře orgánu
nemocenského pojištění podle § 56 odst. 6,
d) neoznámí podle § 61 písm. v) zaměstnavateli, že je předpoklad, že jeho dočasně práce
neschopný zaměstnanec již nebude moci vykonávat dosavadní pojištěnou činnost a že
dočasná pracovní neschopnost zaměstnance bude ukončena 30. kalendářním dnem po dni
zjištění tohoto předpokladu,
e) v rozporu s § 61 písm. c) nestanoví režim dočasně práce neschopného pojištěnce nebo
pojištěnce o tomto režimu neinformuje,
f) v rozporu s § 61 písm. h) neposoudí, zda u pojištěnce došlo k obnovení pracovní
schopnosti, a po uplynutí 180 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, zda je
zdravotní stav pojištěnce stabilizovaný,
g) neposkytne potřebnou součinnost podle § 61 písm. p) nebo § 69 písm. f) anebo podle § 74
odst. 4 orgánu nemocenského pojištění při kontrole posuzování dočasné pracovní
neschopnosti nebo potřeby ošetřování,
h) nepředá pojištěnci podle § 61 písm. d) nebo § 69 písm. c) příslušný tiskopis,
i) nepotvrdí podle § 61 písm. j) nebo podle § 69 písm. a) pojištěnci na předepsaném tiskopisu
pro účely výplaty dávek nebo poskytování náhrady mzdy, platu nebo odměny v době dočasné
pracovní neschopnosti trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo trvání potřeby ošetřování,
j) neinformuje podle § 61 písm. l) registrujícího lékaře pojištěnce ve stanovené lhůtě o
ukončení a délce trvání dočasné pracovní neschopnosti a diagnóze,
k) nepředá podle § 61 písm. s) poskytovateli pracovnělékařských služeb na jeho vyžádání
zprávu o zdravotním stavu dočasně práce neschopného pojištěnce,
l) nesdělí podle § 61 písm. v) zaměstnavateli dočasně práce neschopného pojištěnce na jeho
žádost informace uvedené v § 65 odst. 2 písm. b),
m) nezabezpečí podle § 61 písm. t) příslušné tiskopisy pro účely provádění pojištění nebo
nevystaví podle § 61 písm. w) ve stanovených případech doklady nebo tiskopisy,
n) neohlásí u vojáka z povolání nebo vojáka v záloze ve výkonu vojenské činné služby
registrujícímu lékaři do 7 kalendářních dnů vznik dočasné pracovní neschopnosti podle § 61
písm. l),
o) nevyhoví žádosti orgánu nemocenského pojištění podle § 66 odst. 2,
p) nestanoví podle § 67 písm. a) těhotné pojištěnce očekávaný den porodu a tento den
nepotvrdí na předepsaném tiskopise,
q) nepotvrdí podle § 67 písm. b) na předepsaném tiskopise, že pojištěnka porodila, a den
porodu, pokud se pojištěnce peněžitá pomoc v mateřství nevyplácela přede dnem porodu,
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r) neplní podle § 67 písm. c) povinnosti ošetřujícího lékaře uvedené v § 61 písm. t) a w),
s) nepotvrdí podle § 67 písm. d) na předepsaném tiskopise, že matka dítěte nemůže nebo
nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění [§ 32 odst. 1 písm. d)], pro které
by byla uznána dočasně práce neschopnou podle § 57 odst. 1 písm. e), kdyby byla
pojištěnkou,
t) nevyznačí podle § 59 odst. 2 na rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti
ukončení dočasné pracovní neschopnosti v případě, že pojištěnec byl uznán invalidním.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 Kč.
§ 139
(1) Poskytovatel pracovnělékařských služeb se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že nevydá posudek o zdravotní způsobilosti dočasně práce neschopného pojištěnce podle
§ 62 odst. 2.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 Kč.
§ 140
(1) Zařízení uvedené v § 39 odst. 1 písm. b) bodě 1 se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že nepotvrdí podle § 106 své uzavření.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
§ 141
(1) Držitel poštovní licence nebo peněžní ústav se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že na výzvu orgánu nemocenského pojištění nedoloží skutečnosti podle
§ 107.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 20 000 Kč.
Oddíl 3
Společná ustanovení
§ 142
(1) Správní delikty právnických osob podle tohoto zákona se projednávají z úřední
povinnosti.
(2) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(3) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
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spáchán. Od uložení pokuty lze upustit, jestliže k nápravě postačí projednání správního
deliktu.
(4) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže orgán
nemocenského pojištění o něm nezahájil řízení do jednoho roku ode dne, kdy se o něm
dověděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(5) Na odpovědnost za jednání podle § 138 až 139, k němuž došlo při podnikání
fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení o odpovědnosti nebo
postihu právnické osoby.
(6) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednávají v oborech své
působnosti okresní správy sociálního zabezpečení a služební orgány.
(7) Pokuty vybírá a vymáhá orgán nemocenského pojištění, který pokutu uložil.
Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
§ 142
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba v postavení zaměstnavatele se
zprostí odpovědnosti za přestupek, jestliže k naplnění znaků přestupku došlo v důsledku
porušení povinnosti zaměstnance nebo smluvního zaměstnance podle § 103 odst. 3 a
prokáže-li, že zaměstnance nebo smluvního zaměstnance ke splnění povinnosti vyzvala.
(2) Promlčecí doba činí 3 roky; jde-li o přestupek, za který je stanovena pokuta,
jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, činí promlčecí doba 5 let. Byla-li promlčecí
doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 5 let od jeho spáchání;
jde-li o přestupek, za který je stanovena pokuta, jejíž horní hranice je alespoň 100 000
Kč, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 7 let od jeho spáchání.
(3) Od uložení správního trestu lze též upustit, jestliže pachatel před zahájením
řízení o přestupku přijal účinná opatření k nápravě, aby tak zabránil budoucímu
opakování nedostatků majících za následek jednání zakládající skutkovou podstatu
projednávaného přestupku.
(4) Při ukládání správního trestu se jako k polehčující okolnosti přihlédne též
k tomu, že pachatel před zahájením řízení o přestupku přijal účinná opatření k nápravě,
aby tak zabránil budoucímu opakování nedostatků majících za následek jednání
zakládající skutkovou podstatu projednávaného přestupku.
(5) Přestupky podle tohoto zákona projednávají v oborech své působnosti okresní
správy sociálního zabezpečení a služební orgány.
(6) Správní orgán, aniž zahájí řízení, věc usnesením odloží též tehdy, jestliže již
samotné zjištění skutku a upozornění osoby podezřelé ze spáchání přestupku postačí k
její nápravě, nebo je-li ze zjištěných skutečností zjevné, že škodlivý následek způsobený
činem byl osobou podezřelou ze spáchání přestupku v mezidobí již napraven a samo
odstranění tohoto následku vedlo k nápravě této osoby.
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(7) Účastníkem řízení o přestupku není poškozený.
(8) Společné řízení o více přestupcích se vede pouze v případě, projednává-li se více
přestupků, jejichž skutková podstata se týká porušení právních povinností v oblasti
nemocenského pojištění, důchodového pojištění nebo pojistného na sociální zabezpečení,
které podezřelý spáchal ve stejném postavení.
(9) Ustanovení zákona upravujícího odpovědnost za přestupky a řízení o nich
týkající se vyrozumění osoby přímo postižené spácháním přestupku o odložení věci se
nepoužijí.
(10) Pokuty vybírá a vymáhá orgán nemocenského pojištění, který pokutu uložil.
§ 143
(1) V řízení o přestupcích se postupuje podle zákona o přestupcích66), není-li v tomto
zákoně stanoveno jinak. V řízení o správních deliktech právnických osob a podnikajících
fyzických osob se postupuje podle správního řádu, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak.
(2) Správní řád se nevztahuje na případy, kdy podle tohoto zákona rozhodují při
posuzování zdravotního stavu ošetřující lékaři, a na postup služebních útvarů, věznic a ústavů
pro výkon zabezpečovací detence podle tohoto zákona.
§ 154
Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti a potřeby ošetřování
(1) Proti rozhodnutí orgánu nemocenského pojištění o ukončení dočasné pracovní
neschopnosti nebo potřeby ošetřování lze podat odvolání do 3 dnů ode dne, kdy rozhodnutí
bylo oznámeno.
(2) Orgán nemocenského pojištění, který napadené rozhodnutí vydal, může o odvolání
sám rozhodnout, a to ve lhůtě do 7 dnů, jestliže odvolání v plném rozsahu vyhoví. Neučiní-li
tak, předloží je neprodleně spolu se spisovým materiálem odvolacímu orgánu, který rozhodne
ve lhůtě do 15 dnů od doručení odvolání.
(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se použijí i v případě, že rozhodnutí o ukončení dočasné
pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování bylo vydáno orgánem nemocenského pojištění
podle § 80 odst. 1.
(4) (3) Ustanovení odstavců 1 až 3 odstavců 1 a 2 o odvolání platí obdobně pro
podání rozkladu podle § 150.
___________________
6)

§ 93 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
34)
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
35)
§ 18 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb.
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42)

§ 18 odst. 3 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb.
§ 13 odst. 3 a § 18 odst. 3 zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České
stomatologické komoře a České lékárnické komoře.
66)
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
45)

Část sto sedmdesátá šestá
Zákon č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách
a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb.,
zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje
a) podmínky výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách,
b) povolování výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách,
c) podmínky pro provádění činností souvisejících s výzkumem na lidských embryonálních
kmenových buňkách,
d) působnost správních a poradních orgánů ve stanovených oblastech,
e) kontrolu výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících
činností,
f) registraci linií lidských embryonálních kmenových buněk a podmínky vedení jejich
registru,
g) sankce správní tresty za porušení tohoto zákona.
§6
Vydání povolení k výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách
(1) Povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách se vydává na
dobu 6 let, a to pouze na konkrétní a v žádosti podrobně popsanou výzkumnou činnost.
Ministerstvo rozhodne do 3 měsíců ode dne doručení posledního odborného stanoviska podle
§ 5 odst. 4 až 6; pokud odborné stanovisko Rady, popřípadě též Ministerstva zdravotnictví,
udělení povolení jednoznačně doporučí a žadatel splní ostatní podmínky podle tohoto zákona,
ministerstvo povolení k výzkumu vydá.
(2) Ministerstvo v povolení uvede
a) obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo žadatele,
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b) jméno, popřípadě jména a příjmení a adresy místa trvalého pobytu, popřípadě adresy místa
pobytu osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu žadatele nebo jeho člena,
c) adresy pracovišť, ve kterých lze tento výzkum provádět,
d) popis nebo vymezení výzkumné činnosti, která je povolena, a
e) datum, do kdy je výzkum povolen,
f) číslo povolení výzkumu.
(3) Právnická osoba oprávněná k výzkumu podle tohoto zákona může požádat o
prodloužení povolení k výzkumu. Povolení lze prodloužit nejvýše jednou, a to o 4 roky. O
žádosti o prodloužení rozhodne ministerstvo do 3 měsíců ode dne doručení žádosti. Žádost o
prodloužení povolení výzkumu nelze podat dříve než 18 měsíců před uplynutím doby jeho
platnosti, nejpozději však 12 měsíců před tímto datem.
(4) Právnická osoba oprávněná k výzkumu podle tohoto zákona doručí ministerstvu
bez zbytečného odkladu žádost o povolení změny zaměření výzkumu, zejména změny
výzkumných cílů a metod. Na základě takových informací může ministerstvo rozhodnutí o
povolení změnit nebo zrušit. Za tím účelem může ministerstvo požádat Radu o nové
stanovisko, která ho zašle ministerstvu do 8 týdnů ode dne doručení žádosti. Ministerstvo
rozhodne do 3 měsíců ode dne doručení odborného stanoviska Rady podle § 5 odst. 4 a 5.
Žádost o změnu povolení výzkumu lze podat nejpozději 12 měsíců před uplynutím doby jeho
platnosti.
(5) Právnická osoba oprávněná k výzkumu podle tohoto zákona bez zbytečného
odkladu oznámí ministerstvu předčasné ukončení tohoto výzkumu.
(6) Ministerstvo rozhodne o zrušení povolení k výzkumu podle tohoto zákona
v případě, že právnická osoba oprávněná k výzkumu přestala splňovat podmínky podle § 3 až
6, nebo se v posledních dvou letech dopustila správního deliktu přestupku podle § 16 odst. 1.
V rozhodnutí o zrušení povolení k výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách
uvede ministerstvo i datum ukončení tohoto výzkumu.
§ 12
Ministerstvo
Ministerstvo vykonává při správě výzkumu na lidských embryonálních kmenových
buňkách tyto činnosti:
a) vydává, mění nebo ruší povolení k výzkumu na lidských embryonálních kmenových
buňkách a k dovozu lidských embryonálních kmenových buněk podle tohoto zákona,
b) zabezpečuje úlohu správce a provozovatele registru linií,
c) provádí kontrolu výzkumných pracovišť; v rámci této činnosti sleduje, zda nedochází k
provádění výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách v rozporu se zákonem, a
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ukládá sankce za správní delikty správní tresty za přestupky podle § 15 až 17 a
d) vede registr linií; tento registr je informačním systémem veřejné správy8).
HLAVA V
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 15
Přestupky fyzické osoby
…
§ 16
Správní delikty Přestupky právnické osoby
(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) provádí výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách v rozporu s § 3 odst. 1
nebo 2 nebo poruší podmínky stanovené v povolení vydaném podle § 4 až 7,
b) doveze lidské embryonální kmenové buňky v rozporu s § 10, nebo je vyveze anebo
proveze v rozporu s § 11,
c) uvede nesprávné údaje v žádosti o povolení k dovozu lidských embryonálních kmenových
buněk podle § 10 nebo v oznámení jejich vývozu nebo průvozu podle § 11 nebo při registraci
linií podle § 13 nebo § 19,
d) jako osoba oprávněná k výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách, pro
jejíž výzkum se tyto linie dovážejí, neoznámí ministerstvu změny registrovaných údajů podle
§ 13 odst. 7,
e) jako osoba oprávněná k výzkumu podle tohoto zákona nepodá ministerstvu žádost o
povolení změny zaměření výzkumu nebo jeho předčasné ukončení podle § 6 odst. 4, nebo
f) provádí výzkum na liniích, které nebyly zaregistrovány podle tohoto zákona.
(2) Právnická osoba oprávněná k činnosti centra asistované reprodukce se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že
a) poskytne lidské embryo k získání lidských embryonálních kmenových buněk pro
výzkumné účely bez písemného souhlasu podle § 8 odst. 1 písm. a),
b) poskytne lidské embryo k získání lidských embryonálních kmenových buněk pro
výzkumné účely v rozporu s § 8 odst. 3,
c) poskytne lidské embryo k získání lidských embryonálních kmenových buněk pro jiný než
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povolený výzkum,
d) poskytne odměnu za písemný souhlas s využitím lidských embryonálních kmenových
buněk,
e) nepoučí osoby uvedené v § 8 odst. 1 písm. a) o využití nadbytečného embrya podle § 9
odst. 1 a 2, nebo
f) neuchová písemný souhlas podle § 8 odst. 1 písm. a) po dobu nejméně 30 let ode dne jeho
udělení.
(3) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b) a odstavce 2 písm. a) až
c) se uloží lze uložit pokuta pokutu do 2 000 000 Kč, za správní delikt přestupek podle
odstavce 2 písm. d) pokuta pokutu do 1 000 000 Kč a za správní delikt přestupek podle
odstavce 1 písm. c) až f) a odstavce 2 písm. e) a f) pokuta pokutu do 500 000 Kč.
§ 17
Společná ustanovení ke správním deliktům k přestupkům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona projednává v prvním stupni
ministerstvo.
(5) (2) Pokuty vybírá a vymáhá ministerstvo. Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.
____________________
8)

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

Část sto sedmdesátá sedmá
Zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven
v noční době, s vyznačením navrhovaných změn:
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§2
Správní delikty
Přestupky
(1) Právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem a podnikající fyzická
osoba, která podniká v provozovnách uvedených v § 1, se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že provádí nákup či prodej nebo výkup v době, kdy je jejich provádění
zakázáno tímto zákonem.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 je možné uložit pokutu až do 50 000
Kč. Dopustí-li se právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu přestupku
podle odstavce 1 opakovaně, je možné uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.
(3) Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádějí obecní
živnostenské úřady, příslušné podle umístění provozovny1) a Česká obchodní inspekce2). Na
řízení podle tohoto zákona se vztahují obecně právní předpisy o správním řízení3).
(4) Pokuty uložené podle tohoto zákona jsou příjmem státního rozpočtu České
republiky.
_______________
1)

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
3)
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.
2)

Část sto sedmdesátá osmá
Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění
zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 107/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009
Sb., zákona č. 91/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod č. 130/2014 Sb., zákona č. 157/2015 Sb. a zákona č. …/2016 Sb.,
s vyznačením navrhovaných změn:
Správní delikty
Přestupky
§8
Přestupky fyzických osob
…
§9
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Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba13) se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) prodá nebo vydá pohonnou hmotu v rozporu s § 5 odst. 1,
b) prodá nebo vydá pohonnou hmotu, která nesplňuje požadavky na pohonné hmoty podle § 3
odst. 1,
c) umístí do skladovací nádrže v čerpací stanici pohonnou hmotu, která nesplňuje požadavky
na pohonné hmoty podle § 3 odst. 1,
d) prodá nebo vydá olovnatý motorový benzin nebo jej použije k pohonu motoru vozidla v
rozporu s § 5 odst. 5, nebo
e) nakoupí pohonnou hmotu v rozporu s § 5a odst. 2.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako vlastník čerpací stanice se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 6 odst. 3 písm. a) neoznámí před uvedením
čerpací stanice do provozu údaje do evidence čerpacích stanic podle § 6 odst. 2 písm. a), b),
c), d) nebo e) nebo v rozporu s § 6 odst. 3 písm. b) neoznámí bez zbytečného odkladu uvedení
čerpací stanice do provozu nebo ukončení provozu čerpací stanice anebo změnu údaje
zapisovaného do evidence čerpacích stanic podle § 6 odst. 2 písm. a), b), c), d) nebo e).
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako vlastník čerpací stanice se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 5 odst. 6 nezajistí, aby při jejím provozu
nedošlo k ohrožení života nebo zdraví osob, jejich majetku nebo životního prostředí.
(4) Provozovatel čerpací stanice se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 5 odst. 3 plní mobilní tlakové nádoby zkapalněnými ropnými plyny,
popřípadě jejich plnění umožní,
b) nezajistí označení výdejních stojanů pohonných hmot podle § 5 odst. 7 písm. a) nebo
nezajistí na čerpací stanici, na které je prodáván nebo vydáván motorový benzin s obsahem
ethanolu od 5 do 10 procent objemových, označení příslušného výdejního stojanu údajem o
obsahu ethanolu v motorovém benzinu podle § 5 odst. 7 písm. d),
c) nezpřístupní na čerpací stanici informace podle § 5 odst. 7 písm. b),
d) v rozporu s § 5 odst. 7 písm. c) nezajistí vedení evidence stavu součtového počítadla
každého z výdejních stojanů nebo tuto evidenci neuchová po dobu 3 let ode dne prodeje nebo
výdeje pohonných hmot anebo nezajistí její předložení a vyvolání stavu součtového počítadla
výdejního stojanu,
e) jako provozovatel čerpací stanice, na které je prodáván nebo vydáván motorový benzin a
není bezobslužná, nezajistí prodej nebo výdej aditivačních přísad nebo bezolovnatých benzinů
s těmito přísadami podle § 5 odst. 4,
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f) jako provozovatel čerpací stanice, na které jsou prodávány nebo vydávány pohonné hmoty
s kovovými aditivy, nezajistí označení příslušného výdejního stojanu pohonných hmot
značkou podle § 5 odst. 7 písm. e), nebo
g) nezajistí na jím provozovaných čerpacích stanicích, na kterých je prodáván nebo vydáván
motorový benzin, též prodej nebo výdej motorového benzinu s obsahem kyslíku a ethanolu
podle § 5 odst. 7 písm. f).
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba, uvedená v § 3 odst. 2, se
dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nezajistí prodej motorových benzinů v sortimentu podle § 3 odst. 2 písm. a), nebo
b) nezpřístupní při prodeji motorových benzinů nebo motorové nafty informaci o obsahu
biopaliva v motorovém benzinu nebo v motorové naftě podle § 3 odst. 2 písm. b).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------znění § 9 odst. 5 účinné od 1. 1. 2018
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba uvedená v § 3 odst. 2
dopustí přestupku tím, že nezpřístupní při prodeji motorových benzinů nebo motorové nafty
informaci o obsahu biopaliva v motorovém benzinu nebo v motorové naftě podle § 3 odst. 2.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(6) Výrobce, dovozce, vývozce nebo distributor pohonných hmot se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 3 odst. 3 neuvede v dodacích listech v případě
dodávek motorových benzinů nebo motorové nafty obsah biopaliva v pohonné hmotě,
vyjádřený v procentech objemových.
(7) Provozovatel pohonných hmot nebo provozovatel čerpací stanice se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že nepředá souhrnnou zprávu podle § 4 odst. 1.
(8) Distributor pohonných hmot se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
provádí svoji činnost bez registrace.
(9) Distributor pohonných hmot nebo provozovatel čerpací stanice se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že nakoupí pohonnou hmotu v rozporu s § 5a odst. 1.
(10) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník dobíjecí stanice dopustí
správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 6 odst. 4 písm. a) neoznámí před uvedením
dobíjecí stanice do provozu údaje do evidence dobíjecích stanic podle § 6 odst. 2 písm. a), b),
c), d) nebo f) nebo v rozporu s § 6 odst. 4 písm. b) neoznámí bez zbytečného odkladu uvedení
dobíjecí stanice do provozu nebo ukončení provozu dobíjecí stanice anebo změnu údaje
zapisovaného do evidence dobíjecích stanic podle § 6 odst. 2 písm. a), b), c), d) nebo f).
(11) Provozovatel dobíjecí stanice se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
nezpřístupní na dobíjecí stanici informace podle § 6q odst. 1 nebo 4.
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(12) Provozovatel běžné dobíjecí stanice se dopustí správního deliktu přestupku tím,
že nezajistí, aby jím provozovaná dobíjecí stanice, s výjimkou bezdrátové nebo indukční
jednotky, splňovala požadavky podle § 6q odst. 2.
(13) Provozovatel vysoce výkonné dobíjecí stanice se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že nezajistí, aby jím provozovaná dobíjecí stanice,
(14) Za správní delikt se uloží pokuta přestupek lze uložit pokutu do
a) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo e),
odstavce 3 nebo odstavce 5 písm. a) nebo odstavce 8 nebo odstavce 9 nebo odstavce 12 nebo
odstavce 13,
b) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b), c) nebo d) nebo
odstavce 4 písm. d) nebo g),
c) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2, odstavce 4 písm. a), b)
nebo f), odstavce 5 písm. b) nebo odstavce 6 nebo odstavce 10,
d) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 4 písm. c) nebo e) nebo
odstavce 7 nebo odstavce 11.
(15) Za správní delikt přestupek podle odstavce 9 lze spolu s pokutou uložit zákaz
činnosti až na 2 roky, byl-li správní delikt přestupek spáchán touto činností nebo
v souvislosti s ní.
§ 10
Společná ustanovení o správních deliktech o přestupcích
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává
a) ředitel inspektorátu České obchodní inspekce, jde-li o správní delikty přestupky podle § 8
odst. 1 písm. a) až c) a e) a § 9 odst. 1 písm. a) až d), § 9 odst. 3 a odst. 4 písm. a), b), c) a e)
až g) a § 9 odst. 5 a 11 až 13,
b) ministerstvo, jde-li o správní delikty přestupky podle § 8 odst. 1 písm. d) a f) a § 9 odst. 2,
7 a 10,
c) celní úřad, jde-li o správní delikty přestupky podle § 9 odst. 1 písm. e), § 9 odst. 6, 8 a 9.
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(5) (2) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(6) (3) (2) Pokuty vybírá správní orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem
státního rozpočtu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------znění § 10 odst. 1 písm. a) účinné k 1. 1. 2018
a) ředitel inspektorátu České obchodní inspekce, jde-li o přestupky podle § 8 odst. 1 písm. a)
až c) a e) a § 9 odst. 1 písm. a) až d), § 9 odst. 3 a odst. 4 písm. a), b), c) a e) až g), e) a f)
a § 9 odst. 5 a 11 až 13,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------____________
13)

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

Část sto sedmdesátá devátá
Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č. 108/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 185/2013
Sb., zákona č. 294/2013 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 36b
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Insolvenční správce se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 5a odst. 7 nezajistí řádné označení svého sídla nebo své provozovny,
b) v rozporu s § 13a nezajistí pro výkon činnosti insolvenčního správce personální nebo
materiální vybavení přiměřené povaze, rozsahu a složitosti jím vykonávaných činností,
c) neinformuje ministerstvo o skutečnostech podle § 14 odst. 1,
d) v rozporu s § 14 odst. 2 neinformuje ministerstvo o změně údaje zapsaného v seznamu
nebo nepředloží doklad o změně tohoto údaje,
e) v rozporu s § 14 odst. 3 nepředloží ministerstvu jednou ročně doklad prokazující splnění
podmínky uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu,
f) v rozporu s § 19 odst. 1 a § 5a odst. 1 neuvede jako své sídlo místo, ve kterém skutečně
vykonává činnost v úředních hodinách,
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g) v rozporu s § 19 odst. 2 a § 5a odst. 4 neuvede jako svou provozovnu místo, ve kterém
skutečně vykonává činnost v úředních hodinách,
h) provozovna insolvenčního správce se nachází na místě nezpůsobilém pro výkon činností
stanovených insolvenčním zákonem nebo se nenachází na adrese provozovny zapsané do
seznamu,
i) požaduje za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu
podle § 390 odst. 1 insolvenčního zákona nebo další činnosti s tím nezbytně spojené odměnu
nebo jiné plnění v rozporu s § 390a odst. 3 nebo 5 insolvenčního zákona,
j) opakovaně sepsal a za dlužníka podle § 390a odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona podal
návrh na povolení oddlužení anebo také insolvenční návrh s vadami, pro které byl takový
návrh odmítnut nebo zamítnut,
k) při výkonu funkce insolvenčního správce závažným způsobem porušil nebo opakovaně
porušuje povinnost stanovenou insolvenčním zákonem, nebo
l) v rozporu s § 36 odst. 4 neposkytne požadovanou součinnost.
(2) Insolvenční správce nebo ohlášený společník insolvenčního správce, je-li
insolvenčním správcem veřejná obchodní společnost, se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že nevykonává činnost v úředních hodinách sídla nebo provozovny insolvenčního
správce.
(3) Hostující insolvenční správce se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 34a nezajistí pro výkon činnosti insolvenčního správce personální nebo
materiální vybavení přiměřené povaze, rozsahu a složitosti jím vykonávaných činností,
b) neinformuje ministerstvo o skutečnostech podle § 35 odst. 1,
c) v rozporu s § 35 odst. 2 neinformuje ministerstvo o změně údaje zapsaného v seznamu
nebo nepředloží doklad o změně tohoto údaje,
d) v rozporu s § 35 odst. 3 nepředloží ministerstvu jednou ročně doklad prokazující splnění
podmínky uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu,
e) požaduje za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu
podle § 390 odst. 1 insolvenčního zákona nebo další činnosti s tím nezbytně spojené odměnu
nebo jiné plnění v rozporu s § 390a odst. 3 nebo 5 insolvenčního zákona,
f) opakovaně sepsal a za dlužníka podle § 390a odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona podal
návrh na povolení oddlužení anebo také insolvenční návrh s vadami, pro které byl takový
návrh odmítnut nebo zamítnut,
g) při výkonu funkce insolvenčního správce závažným způsobem porušil nebo opakovaně
porušuje povinnost stanovenou insolvenčním zákonem, nebo
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h) v rozporu s § 36 odst. 4 neposkytne požadovanou součinnost.
(4) Za správní delikt přestupek
a) podle odstavce 1 písm. a), d) nebo e) nebo odstavce 3 písm. c) nebo d) se uloží pokuta lze
uložit pokutu do 100 000 Kč,
b) podle odstavce 1 písm. c), f) nebo g) nebo odstavce 2 nebo odstavce 3 písm. b) se uloží
pokuta lze uložit pokutu do 200 000 Kč,
c) podle odstavce 1 písm. h) se uloží pokuta lze uložit pokutu do 200 000 Kč nebo sankce
sankci zrušení provozovny insolvenčního správce,
d) podle odstavce 1 písm. l) nebo odstavce 3 písm. h) se uloží pokuta lze uložit pokutu do
500 000 Kč,
e) podle odstavce 1 písm. i) nebo j) nebo odstavce 3 písm. e) nebo f) se uloží pokuta lze uložit
pokutu až do výše 1 000 000 Kč,
f) podle odstavce 1 písm. b) nebo k) nebo odstavce 3 písm. a) nebo g) se uloží pokuta lze
uložit pokutu do 5 000 000 Kč nebo sankce sankci zákazu činnosti do 5 let.
(5) Ustanovení § 14 odst. 3 zákona o přestupcích se použije obdobně.
§ 36c
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže ministerstvo o něm
nezahájilo řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvědělo, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává ministerstvo.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(6) Pokuty vybírá a vymáhá ministerstvo podle daňového řádu.
§ 36c
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává ministerstvo.
(2) Pokuty vybírá a vymáhá ministerstvo.
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Část sto osmdesátá
Zákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů
v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
§6
(1) Osoba ovládaná subjektem veřejné správy, nejde-li o právnickou osobu uvedenou
v § 3 odst. 3, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že neeviduje údaje o veřejných
prostředcích podle § 3 odst. 1, nebo evidované údaje o veřejných prostředcích neuschovává
podle § 3 odst. 4, anebo je neposkytne podle § 3 odst. 5.
(2) Osoba ovládaná subjektem veřejné správy působící ve zpracovatelském
průmyslu4), jejíž roční úhrn čistého obratu za bezprostředně předcházející účetní období je
vyšší než částka odpovídající 250 000 000 EUR, se dopustí správního deliktu přestupku tím,
že
a) nepředloží výroční zprávu nebo řádnou účetní závěrku nebo zápisy z valné hromady anebo
údaje podle § 4 odst. 1 písm. a) až e) ve lhůtě stanovené v § 4 odst. 3 nebo 4, nebo
b) nepředloží výroční zprávu nebo účetní závěrku nebo zápisy z valných hromad anebo údaje
podle § 4 odst. 1 písm. a) až e) ve lhůtě stanovené v § 4 odst. 3 nebo 4 za konsolidační
celek10), jestliže sestavuje konsolidovanou účetní závěrku8).
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba účtující odděleně podle
§ 5, nejde-li o právnickou nebo podnikající fyzickou osobu uvedenou v § 5 odst. 2, dopustí
správního deliktu přestupku tím, že nesplní povinnosti podle § 5 odst. 1.
§7
Za správní delikt přestupek podle § 6 se uloží pokuta do 600 000 Kč.
§8
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává Úřad.
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(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby13) nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
§8
(1) Promlčecí doba činí 10 let.
(2) Přestupky podle tohoto zákona projednává Úřad.
(3) Alespoň jedna oprávněná úřední osoba podílející se na řízení o přestupku
vedeném Úřadem v každém stupni musí mít vysokoškolské vzdělání nejméně v
magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice.
Ustanovení zákona upravujícího řízení o přestupcích, která se týkají požadavků na
vzdělání oprávněných úředních osob, se na řízení o přestupcích, k jejichž projednání je
příslušný Úřad podle tohoto zákona, nepoužijí.
(4) Na postup Úřadu podle tohoto zákona se ustanovení § 24 až 27, 32, § 39 písm.
b), § 42, 43, § 44 písm. d), § 68 písm. b), § 70, § 80 odst. 2 a 3, § 82 odst. 1 věty první, §
87, 89, § 93 odst. 1 písm. d), f), g) a h), § 93 odst. 3, § 95 odst. 2, § 96 odst. 1 písm. b), § 96
odst. 3 a § 98 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich nepoužijí.
____________________
4)

Kapitola D - Zpracovatelský sektor (podkapitola DA až DN) klasifikace NACE (Rev. 1)
přílohy nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října 1990 o statistické klasifikaci
ekonomických činností v Evropském společenství.
8)
§ 22 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb.
10)
§ 22 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003
Sb.
13)
§ 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 84/2004 Sb.

Část sto osmdesátá první
Zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve
znění zákona č. 248/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 260/2011 Sb., zákona
č. 241/2013 Sb., zákona č. 336/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb. a zákona č. …/2016 Sb.,
s vyznačením navrhovaných změn:
Správní delikty
Přestupky
§9
Správní delikty Přestupky právnických osob
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(1) Depozitář investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu nebo jiný
subjekt, který volně nakládá s aktivy instituce, která drží, a který má sídlo na území České
republiky, a tím vykonává obdobnou činnost jako depozitář, se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že v rozporu s § 8 odst. 6 písm. a) nakládá s aktivy instituce, která drží.
(2) Instituce se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) poruší povinnost podle § 7, nebo
b) v rozporu s § 8 odst. 5 neodstraní zjištěné nedostatky.
(3) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. b) se uloží
pokuta lze uložit pokutu do 2 000 000 Kč a za správní delikt přestupek podle odstavce 2
písm. a) pokuta pokutu do 1 000 000 Kč.
§ 10
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výše pokuty za správní delikt se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni Česká národní
banka.
(4) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Česká národní
banka o něm nezahájila řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do
3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(5) Pokuty za správní delikty podle tohoto zákona vybírá Česká národní banka. Příjem
z pokut uložených podle tohoto zákona je příjmem státního rozpočtu.
§ 10
Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká národní banka.

Část sto osmdesátá druhá
Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona č. 2/2009 Sb.,
zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 282/2009 Sb., zákona
č. 292/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb.,
zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 463/2012 Sb., zákona
č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., zákonného opatření Senátu
č. 344/2013 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 234/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb.,
zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 382/2015 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
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ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ
DAŇ ZE ZEMNÍHO PLYNU A NĚKTERÝCH DALŠÍCH PLYNŮ
Čl. LXXII
§ 11
(1) Držitel povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně je povinen oznámit správci
daně každou změnu údajů uvedených v § 9 odst. 2 písm. c) a d) a v § 9 odst. 3 do 15 dnů ode
dne jejich změny.
(2) Dojde-li ke změně typu a čísla měřicího zařízení, kterým je osazeno odběrné
místo8) určené pro odběr plynu osvobozeného od daně, správce daně na základě oznámení
rozhodne do 30 dnů o změně původního povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně.
(3) Povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně zanikne
a) uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno,
b) zánikem právnické osoby, je-li držitel povolení právnickou osobou,
c) dnem nabytí právní moci usnesení soudu o prohlášení konkursu na majetek držitele
povolení,
d) dnem nabytí právní moci usnesení soudu o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek
majetku držitele povolení, nebo
e) dnem zániku živnostenského oprávnění11) nebo jiného obdobného oprávnění držitele
povolení.
(4) Správce daně zruší povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně, jestliže
a) držitel povolení o zrušení povolení požádá,
b) držitel povolení použil plyn osvobozený od daně k jiným účelům, než na které se
osvobození od daně vztahuje, a nepřiznal daň odpovídající jinému účelu použití plynu, nebo
c) držiteli povolení byla opakovaně uložena pokuta za spáchání správního deliktu podle § 27
odst. 1 písm. d) nevedení evidence podle § 19.
§ 15
(1) Povolení k nabytí plynu bez daně zanikne
a) uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno,
b) zánikem právnické osoby, je-li držitel povolení právnickou osobou,
c) dnem nabytí právní moci usnesení soudu o prohlášení konkursu na majetek držitele
povolení,
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d) dnem nabytí právní moci usnesení soudu o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek
majetku držitele povolení,
e) dnem zániku nebo zrušení licence podle § 13 odst. 2 písm. d), nebo
f) dnem zániku živnostenského oprávnění11) nebo jiného obdobného oprávnění držitele
povolení.
(2) Správce daně zruší povolení k nabytí plynu bez daně, jestliže
a) držitel povolení o zrušení povolení požádá,
b) držitel povolení nabývá plyn bez daně převážně za jiným účelem než za účelem jeho
dalšího prodeje, nebo
c) držitel povolení opakovaně porušil zákaz stanovený v § 16, nebo povinnost stanovenou
v § 17, nebo mu byla opakovaně uložena pokuta za spáchání správního deliktu podle § 27
odst. 1 písm. c) nevedení evidence podle § 18.
Správní delikty
Přestupky
§ 27
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) jako dodavatel dodá na daňovém území plyn osvobozený od daně fyzické nebo právnické
osobě, která není držitelem povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně,
b) jako dodavatel dodá na daňovém území plyn bez daně fyzické nebo právnické osobě, která
není držitelem povolení k nabytí plynu bez daně,
c) jako dodavatel nevede evidenci podle § 18,
d) jako plátce daně podle § 3 odst. 1 písm. e) nebo jako držitel povolení k nabytí plynu
osvobozeného od daně nevede evidenci podle § 19,
e) jako provozovatel distribuční soustavy2), provozovatel přepravní soustavy3) nebo jako
provozovatel podzemního zásobníku plynu4) nevede evidenci podle § 20,
f) jako dodavatel nevystaví daňový doklad nebo doklad o prodeji podle § 17.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do
a) 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) a b),
b) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) až f).
§ 28
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(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle této části v prvním stupni projednává správní orgán, který je
správcem daně.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
§ 27
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dodavatel dopustí
přestupku tím, že
a) dodá na daňovém území plyn osvobozený od daně fyzické nebo právnické osobě,
která není držitelem povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně,
b) dodá na daňovém území plyn bez daně fyzické nebo právnické osobě, která není
držitelem povolení k nabytí plynu bez daně, nebo
c) nevystaví daňový doklad nebo doklad o prodeji podle § 17.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), nebo
b) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b).
§ 28
K řízení o přestupcích podle této části je příslušný správce daně.
_____________________
2)

§ 2 odst. 2 písm. b) bod 19 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
3)
§ 2 odst. 2 písm. b) bod 21 zákona č. 458/2000 Sb.
4)
§ 2 odst. 2 písm. b) bod 20 zákona č. 458/2000 Sb.
8)
§ 2 odst. 2 písm. b) bod 6 zákona č. 458/2000 Sb.
1001

11)

§ 57 a 58 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ
DAŇ Z PEVNÝCH PALIV
Čl. LXXIII
§ 11

(1) Držitel povolení k nabytí pevných paliv osvobozených od daně je povinen oznámit
správci daně každou změnu údajů uvedených v § 9 odst. 2 písm. c) do 15 dnů ode dne jejich
změny.
(2) Povolení k nabytí pevných paliv osvobozených od daně zanikne
a) uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno,
b) zánikem právnické osoby, je-li držitel povolení právnickou osobou,
c) dnem nabytí právní moci usnesení soudu o prohlášení konkursu na majetek držitele
povolení,
d) dnem nabytí právní moci usnesení soudu o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek
majetku držitele povolení, nebo
e) dnem zániku živnostenského oprávnění5) nebo jiného obdobného oprávnění držitele
povolení.
(3) Správce daně zruší povolení k nabytí pevných paliv osvobozených od daně, jestliže
a) držitel povolení o zrušení povolení požádá,
b) držitel povolení použil pevná paliva osvobozená od daně k jiným účelům, než na které se
osvobození od daně vztahuje, a nepřiznal daň odpovídající jinému účelu použití pevných
paliv, nebo
c) držiteli povolení byla opakovaně uložena pokuta za spáchání správního deliktu podle § 26
odst. 1 písm. d) nevedení evidence podle § 19.
§ 15
(1) Povolení k nabytí pevných paliv bez daně zanikne
a) uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno,
b) zánikem právnické osoby, je-li držitel povolení právnickou osobou,
c) dnem nabytí právní moci usnesení soudu o prohlášení konkursu na majetek držitele
povolení,
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d) dnem nabytí právní moci usnesení soudu o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek
majetku držitele povolení, nebo
e) dnem zániku živnostenského oprávnění5) nebo jiného obdobného oprávnění držitele
povolení.
(2) Správce daně zruší povolení k nabytí pevných paliv bez daně, jestliže
a) držitel povolení o zrušení povolení požádá,
b) držitel povolení nabývá pevná paliva bez daně převážně za jiným účelem než za účelem
jejich dalšího prodeje, nebo
c) držitel povolení opakovaně porušil zákaz stanovený v § 16, nebo povinnost stanovenou
v § 17, nebo mu byla opakovaně uložena pokuta za spáchání správního deliktu podle § 26
odst. 1 písm. c) nevedení evidence podle § 18.
Správní delikty
Přestupky
§ 26
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) jako dodavatel dodá na daňovém území pevná paliva osvobozená od daně fyzické nebo
právnické osobě, která není držitelem povolení k nabytí pevných paliv osvobozených od daně,
b) jako dodavatel dodá na daňovém území pevná paliva bez daně fyzické nebo právnické
osobě, která není držitelem povolení k nabytí pevných paliv bez daně,
c) jako dodavatel nevede evidenci podle § 18,
d) jako plátce daně podle § 3 odst. 1 písm. c) nebo jako držitel povolení k nabytí pevných
paliv osvobozených od daně nevede evidenci podle § 19,
e) jako dodavatel nevystaví daňový doklad nebo doklad o prodeji podle § 17.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do a) 200 000 Kč, jde-li
o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) a b), b) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle
odstavce 1 písm. c) až e).
§ 27
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
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(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle této části v prvním stupni projednává správní orgán, který je
správcem daně.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
§ 26
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dodavatel dopustí
přestupku tím, že
a) dodá na daňovém území pevná paliva osvobozená od daně fyzické nebo právnické
osobě, která není držitelem povolení k nabytí pevných paliv osvobozených od daně,
b) dodá na daňovém území pevná paliva bez daně fyzické nebo právnické osobě, která
není držitelem povolení k nabytí pevných paliv bez daně, nebo
c) nevystaví daňový doklad nebo doklad o prodeji podle § 17.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), nebo
b) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b).
§ 27
K řízení o přestupcích podle této části je příslušný správce daně.
_________________
5)

§ 57 a 58 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ
DAŇ Z ELEKTŘINY
Čl. LXXIV
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§ 11
(1) Držitel povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně je povinen oznámit správci
daně každou změnu údajů uvedených v § 9 odst. 2 písm. c) a d) a v § 9 odst. 3 do 15 dnů ode
dne jejich změny.
(2) Dojde-li ke změně registračního čísla11) odběrného místa10) určeného pro odběr
elektřiny osvobozené od daně, správce daně na základě oznámení rozhodne do 30 dnů o
změně původního povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně.
(3) Povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně zanikne
a) uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno,
b) zánikem právnické osoby, je-li držitel povolení právnickou osobou,
c) dnem nabytí právní moci usnesení soudu o prohlášení konkursu na majetek držitele
povolení,
d) dnem nabytí právní moci usnesení soudu o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek
majetku držitele povolení, nebo
e) dnem zániku živnostenského oprávnění13) nebo jiného obdobného oprávnění držitele
povolení.
(4) Správce daně zruší povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně, jestliže
a) držitel povolení o zrušení povolení požádá,
b) držitel povolení použil elektřinu osvobozenou od daně k jiným účelům, než na které se
osvobození od daně vztahuje, a nepřiznal daň odpovídající jinému účelu použití elektřiny,
nebo
c) držiteli povolení byla opakovaně uložena pokuta za spáchání správního deliktu podle § 27
odst. 1 písm. d) nevedení evidence podle § 19.
§ 15
(1) Povolení k nabytí elektřiny bez daně zanikne
a) uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno,
b) zánikem právnické osoby, je-li držitel povolení právnickou osobou,
c) dnem nabytí právní moci usnesení soudu o prohlášení konkursu na majetek držitele
povolení,
d) dnem nabytí právní moci usnesení soudu o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek
majetku držitele povolení,
e) dnem zániku nebo zrušení licence podle § 13 odst. 2 písm. d), nebo
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f) dnem zániku živnostenského oprávnění13) nebo jiného obdobného oprávnění držitele
povolení.
(2) Správce daně zruší povolení k nabytí elektřiny bez daně, jestliže
a) držitel povolení o zrušení povolení požádá,
b) držitel povolení nabývá elektřinu bez daně převážně za jiným účelem než za účelem jejího
dalšího prodeje, nebo
c) držitel povolení opakovaně porušil zákaz stanovený v § 16 nebo povinnost stanovenou v §
17, nebo mu byla opakovaně uložena pokuta za spáchání správního deliktu podle § 27 odst. 1
písm. c) nevedení evidence podle § 18.
Správní delikty
Přestupky
§ 27
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) jako dodavatel dodá na daňovém území elektřinu osvobozenou od daně podle § 8 odst. 2
fyzické nebo právnické osobě, která není držitelem povolení k nabytí elektřiny osvobozené od
daně,
b) jako dodavatel dodá na daňovém území elektřinu bez daně fyzické nebo právnické osobě,
která není držitelem povolení k nabytí elektřiny bez daně,
c) jako dodavatel nevede evidenci podle § 18,
d) jako plátce daně podle § 3 odst. 1 písm. d) nebo jako držitel povolení k nabytí elektřiny
osvobozené od daně nevede evidenci podle § 19, e) jako provozovatel distribuční nebo
přenosové soustavy nevede evidenci podle § 20,
f) jako dodavatel nevystaví daňový doklad nebo doklad o prodeji podle § 17.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do
a) 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) a b),
b) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) až f).
§ 28
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
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(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle této části v prvním stupni projednává správní orgán, který je
správcem daně.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
§ 27
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dodavatel dopustí
přestupku tím, že
a) dodá na daňovém území elektřinu osvobozenou od daně podle § 8 odst. 2 fyzické nebo
právnické osobě, která není držitelem povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně,
b) dodá na daňovém území elektřinu bez daně fyzické nebo právnické osobě, která není
držitelem povolení k nabytí elektřiny bez daně, nebo
c) nevystaví daňový doklad nebo doklad o prodeji podle § 17.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), nebo
b) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b).
§ 28
K řízení o přestupcích podle této části je příslušný správce daně.
____________________
10)

§ 10 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
11)
§ 57 a 58 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
13)
§ 2 písm. c) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 440/2004 Sb.

Část sto osmdesátá třetí
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon
o léčivech), ve znění zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona
č. 141/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 75/2011 Sb.,
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zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 70/2013 Sb., zákona
č. 250/2014 Sb., zákona č. 80/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb.,
s vyznačením navrhovaných změn:
§ 11
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví v oblasti humánních léčiv
a) rozhoduje o vydání souhlasu s uskutečněním specifických léčebných programů a nad
těmito programy vykonává kontrolu,
b) povoluje použít pro humánní použití léčivé látky a pomocné látky neuvedené v seznamu
stanoveném prováděcím právním předpisem,
c) zúčastňuje se přípravy Evropského lékopisu4) a odpovídá za zajištění jeho přípravy a
zveřejnění v České republice, a to i pro oblast veterinárních léčiv,
d) vydává Český lékopis, který stanovuje postupy a požadavky pro
1. výrobu léčivých látek a pomocných látek,
2. výrobu a přípravu léčivých přípravků,
3. zkoušení a skladování léčivých látek, pomocných látek a léčivých přípravků,
e) rozhoduje v prvním stupni správní delikty přestupky, ke kterým dojde při distribuci,
dovozu nebo vývozu transfuzních přípravků a suroviny pro další výrobu,
f) zveřejňuje ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví a způsobem umožňujícím dálkový
přístup
1. seznam osob oprávněných odstraňovat nepoužitelná léčiva,
2. seznam osob pořádajících kurzy pro prodejce vyhrazených léčivých přípravků oprávněných
podle zvláštních právních předpisů22),
g) vydává opatření obecné povahy podle § 77d, kterým omezuje nebo zakazuje distribuci
léčivého přípravku do zahraničí,
h) vytváří podmínky pro zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro
poskytování zdravotních služeb, přičemž vyžaduje-li zajištění jejich dostupnosti vydání
opatření obecné povahy a jsou-li splněny podmínky pro jeho vydání, postupuje podle písmene
g) nebo q), a přijímá opatření na podporu výzkumu, vývoje a dostupnosti léčivých přípravků
pro vzácná onemocnění a léčivých přípravků, které mohou být jako takové stanoveny, jakož i
léčivých přípravků pro použití v dětském lékařství,
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i) zajišťuje nezbytná opatření pro podporu soběstačnosti Evropské unie a České republiky v
oblasti lidské krve nebo lidské plazmy a přijímá opatření pro předcházení vzniku rizika
ohrožení veřejného zdraví v souvislosti s použitím lidské krve nebo lidské plazmy,
j) za účelem podpory dobrovolného neplaceného dárcovství lidské krve a jejích složek činí
opatření nezbytná pro rozvoj výroby a použití přípravků pocházejících z lidské krve a jejích
složek od dobrovolných neplacených dárců; tato opatření oznamuje Komisi, a to počínaje 8.
únorem 2008 a následně vždy jedenkrát za 3 roky,
k) podává zprávu Komisi o činnostech vykonaných v souvislosti s ustanoveními týkajícími se
standardů jakosti a bezpečnosti pro odběr, vyšetření, zpracování, skladování a distribuci
lidské krve, jejích složek, transfuzních přípravků a surovin pro další výrobu, a to počínaje 31.
prosincem 2007, dále 31. prosince 2009 a následně vždy jedenkrát za 3 roky, včetně seznamu
opatření přijatých v oblasti inspekce a kontroly,
l) vydává stanoviska k potřebnosti léčivého přípravku s ohledem na ochranu veřejného zdraví
pro účely převzetí registrace z jiného členského státu,
m) vydává souhlas se jmenováním zástupců Státním ústavem pro kontrolu léčiv do výborů
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie23) a správní rady Evropské lékové
agentury24) (dále jen "agentura"),
n) informuje Státní ústav pro kontrolu léčiv o zneužívání léčivých přípravků, o nichž se při
výkonu své působnosti dozví,
o) vydává dočasné opatření podle § 8 odst. 6, kterým povoluje distribuci, výdej a používání
neregistrovaného léčivého přípravku či použití registrovaného léčivého přípravku způsobem,
který není v souladu s rozhodnutím o registraci,
p) rozhoduje, jde-li o transfuzní přípravky nebo surovinu pro další výrobu, o vydání souhlasu
s jejich distribucí uskutečňovanou mezi Českou republikou a jiným členským státem a s jejich
vývozem do třetí země a dovozem ze třetí země; informace o vydaných rozhodnutích
zveřejní,
q) vydává opatření obecné povahy podle § 77c, kterým se stanoví léčivý přípravek, při jehož
nedostatku bude ohrožena dostupnost a účinnost léčby pacientů v České republice s přímým
dopadem na ochranu zdraví obyvatelstva a s významným ovlivněním poskytování
zdravotních služeb, a vede seznam takových léčivých přípravků.
§ 13
Státní ústav pro kontrolu léčiv
(1) Státní ústav pro kontrolu léčiv se sídlem v Praze (dále jen „Ústav“) je správním
úřadem s celostátní působností podřízeným Ministerstvu zdravotnictví. V čele Ústavu stojí
ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.
(2) Ústav v oblasti humánních léčiv
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a) vydává
1. rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejích změnách, prodloužení, převodu,
pozastavení a zrušení, rozhodnutí o převzetí registrace, rozhodnutí o povolení souběžného
dovozu, rozhodnutí o propadnutí léčivého přípravku rozhodnutí o zabrání léčivého přípravku,
2. povolení k výrobě léčivých přípravků, povolení k výrobě transfuzních přípravků a surovin
pro další výrobu, povolení k činnosti kontrolní laboratoře a povolení k distribuci léčivých
přípravků, rozhoduje o změně, pozastavení a zrušení vydaných povolení,
3. certifikáty, kterými osvědčuje splnění podmínek správné výrobní praxe, správné distribuční
praxe, správné klinické praxe, správné lékárenské praxe a správné praxe prodejců
vyhrazených léčivých přípravků,
4. certifikáty provozovatelům provádějícím neklinické studie bezpečnosti léčiv, kterými
osvědčuje splnění podmínek správné laboratorní praxe,
5. stanovisko k léčivu, které je integrální součástí zdravotnického prostředku, a to na žádost
autorizované osoby podle zvláštních právních předpisů26),
6. stanovisko k návrhu specifického léčebného programu v rozsahu uvedeném v § 49,
7. stanovisko k použití léčivé látky nebo pomocné látky pro humánní použití neuvedené v
seznamu stanoveném prováděcím právním předpisem,
8. závazné stanovisko k technickému a věcnému vybavení zdravotnického zařízení, v němž
bude poskytována lékárenská péče podle zákona o zdravotních službách9),
9. souhlas podle § 77 odst. 1 písm. i) k uskutečnění dovozu ze třetí země léčivého přípravku,
který není registrován v žádném členském státě ani v rámci Evropské unie,
10. odborné stanovisko, na základě žádosti Ministerstva zdravotnictví, k povolení distribuce,
výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku nebo použití
registrovaného humánního léčivého přípravku způsobem, který není v souladu s rozhodnutím
o registraci za podmínek stanovených v § 8 odst. 6,
b) vydává rozhodnutí týkající se klinických hodnocení podle § 51 a ukládá nápravná opatření
ve smyslu čl. 77 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klinické hodnocení
humánních léčivých přípravků104) (dále jen „nařízení o klinickém hodnocení“),,
c) v případě ohrožení života nebo zdraví osob, zejména v případě zjištění závažných
nežádoucích účinků léčivého přípravku nebo podezření z jeho závažných nežádoucích účinků
anebo v případě zjištění závady nebo podezření ze závady v jakosti léčiva vydává
1. dočasné opatření o pozastavení používání léčiva nebo pomocné látky určené pro přípravu
léčivých přípravků nebo pozastavení uvádění léčiva nebo takové pomocné látky do oběhu,
nebo
2. dočasné opatření o omezení pro uvádění jednotlivých šarží léčiva do oběhu,
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d) v případě ohrožení života nebo zdraví osob, zejména v případě zjištění závažné nežádoucí
reakce nebo závažné nežádoucí události nebo podezření ze závažné nežádoucí reakce nebo
závažné nežádoucí události vydává dočasné opatření o pozastavení nebo omezení používání
transfuzního přípravku; o závažných nežádoucích reakcích a závažných nežádoucích
událostech podává Ústav roční zprávu Komisi, a to vždy do 30. června následujícího roku,
e) rozhoduje v případě ohrožení života nebo zdraví osob, zejména v případech zjištění
uvedených v písmenu c) a d), o
1. stažení léčiva z oběhu, včetně určení rozsahu stažení, a to i v případě, že léčivý přípravek je
uváděn na trh jako jiný výrobek, nebo
2. odstranění léčiva,
f) provádí namátkovou laboratorní kontrolu léčiv a vydává certifikáty na jakost léčiv a
pomocných látek,
g) kontroluje u provozovatelů, dalších osob zacházejících s léčivy, držitelů rozhodnutí o
registraci, osob provádějících zprostředkování humánních léčivých přípravků (dále jen
„zprostředkovatel“), výrobců a dovozců pomocných látek dodržování tohoto zákona.
h) rozhoduje v případech pochybností, zda jde o léčivý přípravek nebo o léčivou látku nebo o
léčivý přípravek podléhající registraci nebo o jiný výrobek, popřípadě zda jde o homeopatický
přípravek, a to na žádost nebo z vlastního podnětu,
i) projednává v prvním stupni v oblasti humánních léčiv správní delikty přestupky a provádí
opatření při porušení povinností stanovených tímto zákonem,
j) je orgánem příslušným pro plnění úkolů České republiky v oblasti farmakovigilance a
poskytuje farmakovigilanční informace Komisi a agentuře,
k) hodnotí míru nebezpečí pro ochranu veřejného zdraví při výskytu nežádoucího účinku nebo
závady v jakosti léčivého přípravku, léčivé látky nebo pomocné látky; toto hodnocení
uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup,
l) povoluje výjimku umožňující použití neregistrovaného léčivého přípravku pro moderní
terapii ve zdravotnickém zařízení poskytujícím ústavní péči (dále jen „nemocniční výjimka“)
a rozhoduje o ukončení platnosti povolení nemocniční výjimky,
m) spravuje registr léčivých přípravků s omezením,
n) v případě zjištění závady v jakosti léčiva, která nepředstavuje ohrožení života nebo zdraví
osob, rozhoduje o tom, zda se takové léčivo nebo jeho jednotlivá šarže může distribuovat,
vydávat, uvádět do oběhu nebo používat při poskytování zdravotních služeb.
§ 16
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
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(1) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv se sídlem v Brně (dále
jen "Veterinární ústav") je správním úřadem s celostátní působností, podřízeným Ústřední
veterinární správě. V čele Veterinárního ústavu je ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se
řídí zákonem o státní službě.
(2) Veterinární ústav v oblasti veterinárních léčiv
a) vydává
1. rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejích změnách, prodloužení, převodu,
pozastavení a zrušení, rozhodnutí o povolení souběžného dovozu, rozhodnutí o propadnutí
léčivého přípravku, rozhodnutí o zabrání léčivého přípravku; jde-li o rozhodnutí o registraci
veterinárních imunologických léčivých přípravků, vydává takové rozhodnutí s ohledem na
opatření v oblasti ochrany před nákazami zvířat a jejich zdolávání stanovená podle zvláštního
právního předpisu18),
2. povolení k výrobě léčivých přípravků, včetně medikovaných krmiv a veterinárních
autogenních vakcín, povolení k činnosti kontrolní laboratoře a povolení k distribuci,
rozhoduje o změně, pozastavení nebo zrušení povolení vydaných podle tohoto zákona,
3. certifikáty podle § 13 odst. 2 písm. a) bodu 3 obdobně,
4. stanovisko k použití neregistrovaného léčivého přípravku při poskytování veterinární péče
a k použití léčivé látky nebo pomocné látky pro veterinární použití neuvedené v seznamu
stanoveném prováděcím právním předpisem,
5. rozhodnutí o povolení dovozu léčivých přípravků registrovaných v jiném členském státě,
b) povoluje klinické hodnocení léčivých přípravků a rozhoduje o ukončení, případně
pozastavení klinického hodnocení,
c) v případě ohrožení zdraví nebo života zvířat, nebo zdraví osob nebo ohrožení životního
prostředí, zejména v případě zjištění nežádoucího účinku léčivého přípravku nebo podezření z
jeho nežádoucího účinku anebo v případě zjištění závady nebo podezření ze závady v jakosti
léčiva vydává dočasné opatření podle § 13 odst. 2 písm. c) obdobně,
d) rozhoduje v případě ohrožení zdraví nebo života zvířat, nebo zdraví osob nebo ohrožení
životního prostředí o opatřeních podle § 13 odst. 2 písm. e) obdobně,
e) provádí kontrolu v oblasti veterinárních léčiv podle § 13 odst. 2 písm. f) a g) obdobně,
f) rozhoduje v případech pochybností podle § 13 odst. 2 písm. h) obdobně,
g) projednává v prvním stupni v oblasti veterinárních léčiv správní delikty přestupky, pokud
je neprojednává krajská veterinární správa podle § 17 písm. c), a provádí opatření při porušení
povinností stanovených tímto zákonem.
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§ 17
Krajské veterinární správy
Krajské veterinární správy v oblasti veterinárních léčiv
a) vykonávají
1. dozor28) nad používáním léčiv ve formě hromadné medikace s využitím krmiva podle § 9
odst. 14 a provádí kontrolu nad předepisováním, výdejem a používáním léčivých přípravků
při poskytování veterinární péče,
2. prostřednictvím předpisů pro medikovaná krmiva dozor nad uváděním do oběhu a
používání medikovaných krmiv; v této oblasti spolupracují s Veterinárním ústavem,
b) prostřednictvím informace podle § 71 odst. 6 kontrolují, zda předepisování, výroba nebo
používání veterinárních autogenních vakcín je v souladu s požadavky stanovenými zvláštním
právním předpisem18),
c) projednávají v prvním stupni správní delikty přestupky zjištěné při výkonu dozoru podle
písmene a), pokud je neprojednává podle § 16 odst. 2 písm. g) Veterinární ústav, a provádějí
opatření při porušení povinností stanovených tímto zákonem.
Díl 2
Správní delikty
Přestupky
§ 103
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) zachází s léčivy bez povolení, schválení, registrace nebo souhlasu v případě, kdy zákon
nebo přímo použitelný předpis Evropské unie povolení, schválení, registraci nebo souhlas k
zacházení s léčivy vyžaduje,
b) uvede na trh léčivý přípravek podléhající povinně registraci podle § 25 nebo registraci
centralizovaným postupem Evropské unie podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie24), aniž by tomuto přípravku byla taková registrace udělena, nebo uvede na trh takový
léčivý přípravek v rozporu s podmínkami stanovenými rozhodnutím o registraci,
c) uvede na trh padělaný léčivý přípravek,
d) v rozporu s § 77a odst. 2 zprostředkovává humánní léčivé přípravky bez registrace
provedené příslušným orgánem členského státu,
e) doveze ze třetích zemí léčivou látku v rozporu s § 70 odst. 2, nebo
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f) v rozporu s § 24a odst. 2 neposkytne ve stanovené lhůtě požadované údaje.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba uvedená v § 24 odst. 1 se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že doveze nebo vyveze transfuzní přípravek nebo surovinu
pro další výrobu v rozporu s § 24 odst. 4 nebo neinformuje o uskutečnění dovozu ze třetí
země nebo o uskutečnění vývozu do třetí země podle § 24 odst. 8.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že jako držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku centralizovaným postupem
Evropské unie
a) nepředloží Ústavu nebo Veterinárnímu ústavu nové informace, které by mohly mít za
následek změnu údajů nebo dokumentace daného léčivého přípravku,
b) neinformuje Ústav nebo Veterinární ústav o zákazu nebo omezení uloženém příslušnými
orgány kterékoliv země, ve které je daný léčivý přípravek uveden na trh, nebo o jiných
nových informacích, které by mohly ovlivnit hodnocení prospěšnosti a rizik daného léčivého
přípravku,
c) nesplní jinou povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropské unie24)
upravujícím oblast výroby nebo farmakovigilance, než která je uvedena v písmenech a) a b).
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) v rozporu s § 78 odst. 1 přechovává látky, které mají anabolické, protiinfekční,
protiparazitární, protizánětlivé nebo hormonální působení nebo návykové látky nebo
prekursory, a které mohou být využity pro výrobu veterinárních léčivých přípravků,
b) jako osoba uvedená v § 78 odst. 2 nepodá v rozporu s § 78 odst. 2 oznámení nebo
aktualizované oznámení nebo v rozporu s § 78 odst. 4 nevede nebo neuchovává záznamy,
c) připraví léčivý přípravek, aniž je k tomu podle § 79 odst. 2 oprávněna,
d) vydá nebo prodá léčivý přípravek, aniž je osobou k tomu podle § 82 odst. 2 nebo 6
oprávněnou, nebo zajišťuje zásilkový výdej léčivých přípravků, aniž je k tomu podle § 84
odst. 2 osobou oprávněnou, nebo,
e) jako osoba, která byla držitelem rozhodnutí o registraci, nesplní povinnost stáhnout léčivý
přípravek z oběhu podle § 34 odst. 8.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba zacházející s léčivy
dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) zachází s léčivými přípravky v rozporu s § 7 odst. 1 písm. b) nebo § 79 odst. 10,
b) při poskytování zdravotních služeb použije léčivý přípravek v rozporu s § 8 odst. 1 až 5
nebo v rozporu s § 8 odst. 5 neoznámí předepsání nebo použití neregistrovaného léčivého
přípravku,
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c) při poskytování veterinární péče použije léčivý přípravek v rozporu s § 9 odst. 1 až 9 a
odst. 11 až 15 nebo použije veterinární autogenní vakcínu v rozporu s § 72 odst. 1 nebo 3,
d) jako osoba podílející se na klinickém hodnocení nedodrží pravidla správné klinické praxe
podle § 56 odst. 13 nebo správné klinické veterinární praxe podle § 61 odst. 1, nebo
e) jako předkladatel léčebného programu pro léčivý přípravek podléhající registraci
centralizovaným postupem Evropské unie nezajistí v rozporu s přímo použitelným předpisem
Evropské unie24) přístup pacientů zúčastněných v léčebném programu k danému léčivému
přípravku v době mezi registrací a uvedením na trh.
(6) Provozovatel se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 23 odst. 1 písm. b) neprovede veškerá dostupná opatření směřující k zajištění
nápravy nebo k omezení nepříznivého působení léčiva anebo neprovede veškerá dostupná
opatření potřebná k uskutečnění stažení léčivého přípravku z trhu podle § 23 odst. 1 písm. e),
b) nesplní oznamovací povinnost podle § 23 odst. 1 písm. b) nebo c),
c) v rozporu s § 23 odst. 1 písm. d) neposkytne podklady nezbytné pro sledování spotřeby
léčivých přípravků,
d) uvede na trh, do oběhu, vydá nebo použije při poskytování zdravotních služeb nebo
veterinární péče léčivo v rozporu s § 23 odst. 2,
e) jako provozovatel provádějící neklinické studie bezpečnosti léčiv nedodrží pravidla
správné laboratorní praxe podle § 23 odst. 6,
f) jako provozovatel, který zachází s lidskou krví, jejími složkami, transfuzními přípravky a
surovinami pro další výrobu,
1. nezajistí dodržování jakosti a bezpečnosti podle § 24 odst. 1,
2. nevede nebo neuchovává záznamy podle § 24 odst. 2, nebo
3. v případě zjištění závažné nežádoucí reakce nebo závažné nežádoucí události nebo
podezření na ně nesplní povinnost podle § 24 odst. 3, nebo
g) poruší zákaz distribuovat léčivé přípravky, které odebral jako provozovatel lékárny podle §
82 odst. 4.
(7) Poskytovatel zdravotních služeb, u něhož lze podle § 79 odst. 2 připravovat léčivé
přípravky se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nedodrží podmínky nebo rozsah přípravy léčivých přípravků podle § 79 odst. 1 a 2,
b) nezajistí jakost jím připravovaných léčivých přípravků nebo nedodrží pravidla správné
lékárenské praxe podle § 79 odst. 3,
c) neoznámí zahájení nebo ukončení své činnosti podle § 79 odst. 4, nebo
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d) použije při přípravě léčivých přípravků látku v rozporu s § 79 odst. 8.
(8) Poskytovatel zdravotních služeb, u něhož lze podle § 79 odst. 2 písm. b) nebo c)
připravovat léčivé přípravky se dopustí správního deliktu přestupku tím, že neustaví osobu,
která odpovídá za přípravu a zacházení s léčivy podle § 79 odst. 7.
(9) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) odebere léčivý přípravek podléhající registraci podle § 25 v rozporu s § 82 odst. 3 písm. b),
b) v rozporu s § 82 odst. 3 písm. c) naruší celistvost balení léčivého přípravku podléhajícího
registraci podle § 25,
c) v rozporu s § 82 odst. 3 písm. d) nevede nebo neuchovává evidenci výdeje léčivých
přípravků nebo neposkytne údaje o vydaných léčivých přípravcích,
d) nevede evidenci nebo ji neuchovává podle § 82 odst. 3 písm. e), nebo
e) nesdělí pacientovi identifikační znak podle § 80.
(10) Provozovatel lékárny se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nedodrží požadavek na odborný předpoklad pro zacházení s léčivy podle § 79 odst. 5,
b) v rozporu s § 79 odst. 6 neustaví osobu, která odpovídá za činnost lékárny, nebo nezajistí,
aby vedoucí lékárník nebo jím pověřený farmaceut byl po dobu provozu lékárny v lékárně
vždy přítomen,
c) odebere připravovaný léčivý přípravek, popřípadě léčivé látky a pomocné látky určené k
jeho přípravě od jiné lékárny v rozporu s § 79 odst. 9,
d) vydá léčivý přípravek bez lékařského předpisu nebo na neplatný lékařský předpis v rozporu
s § 82 odst. 1, nebo vydá léčivý přípravek, který se podle rozhodnutí o registraci vydává bez
lékařského předpisu s omezením v rozporu s § 39 odst. 5, nebo vydá léčivý přípravek, který se
podle rozhodnutí o registraci vydává na lékařský předpis s omezením v rozporu s § 39 odst. 4,
nebo vydá léčivý přípravek v rozporu s § 79a odst. 1,
e) vydá léčivý přípravek jiné lékárně nebo poskytovateli lůžkové péče v rozporu s § 82 odst. 4
nebo v rozporu s § 82 odst. 3 písm. f) neprovede veškerá opatření potřebná k výměně léčivého
přípravku, u něhož byla zjištěna závada v jakosti,
f) nepostupuje při výdeji léčivého přípravku v souladu s pravidly podle § 83 odst. 1 až 7,
g) při výdeji léčivých přípravků na elektronický recept nenahlásí podle § 82 centrálnímu
úložišti elektronických receptů, že předepsaný léčivý přípravek byl již vydán, nebo
h) v případě, že je současně držitelem povolení k distribuci, poruší povinnost oznámit při
objednání dodávky, zda léčivý přípravek odebírá jako provozovatel lékárny nebo jako
distributor podle § 82 odst. 3 písm. g).
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(11) Provozovatel lékárny zajišťující zásilkový výdej se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) nesplní oznamovací povinnost podle § 84 odst. 3,
b) v rozporu s § 85 odst. 1 vydá zásilkovým způsobem léčivý přípravek neregistrovaný v
České republice nebo v rámci Evropské unie nebo vydá zásilkovým způsobem léčivý
přípravek, jehož výdej je vázán na lékařský předpis nebo omezen podle § 39 odst. 5,
c) nezveřejní informace o zásilkovém výdeji, nabídce léčivých přípravků, jejich ceně a
nákladech spojených se zásilkovým výdejem podle § 85 odst. 2 písm. a),
d) nezajistí balení nebo dopravu zásilky obsahující léčivé přípravky podle § 85 odst. 2 písm.
b),
e) nezajistí odeslání zásilky objednateli podle § 85 odst. 2 písm. c),
f) nezajistí informační službu podle § 85 odst. 2 písm. d),
g) nezajistí vrácení reklamovaných léčivých přípravků podle § 85 odst. 2 písm. e),
h) nedodrží podmínky zacházení s cizojazyčně označenými léčivými přípravky podle § 86
odst. 1, nebo
i) nezajistí, aby internetové stránky lékárny zajišťující zásilkový výdej obsahovaly informace
podle § 85 odst. 3.
(12) Prodejce vyhrazených léčivých přípravků se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) v rozporu s § 23 odst. 4 písm. a) nezajistí, aby každá fyzická osoba prodávající vyhrazené
léčivé přípravky splňovala podmínku získání osvědčení o odborné způsobilosti prodejce
vyhrazených léčivých pro humánní nebo pro veterinární léčivé přípravky,
b) v rozporu s § 23 odst. 4 písm. b) nesplní oznamovací povinnost nebo nedodrží pravidla
správné praxe prodejců vyhrazených léčivých přípravků,
c) v rozporu s § 23 odst. 4 písm. c) prodá jiný než vyhrazený léčivý přípravek,
d) nevyřadí z prodeje vyhrazený léčivý přípravek podle § 23 odst. 4 písm. d) bodů 2 až 6,
nebo
e) v rozporu s § 23 odst. 4 písm. f) odebere vyhrazený léčivý přípravek od jiných osob než
distributorů nebo výrobců těchto léčivých přípravků nebo nevede evidenci nebo ji neuchovává
podle § 23 odst. 4 písm. g).
(13) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že jako držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku v rozporu s přímo použitelným
předpisem Evropské unie upravujícím léčivé přípravky pro pediatrické použití82)
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a) nezohlední pediatrické indikace v souhrnu údajů o přípravku nebo v příbalové informaci do
2 let ode dne jejich registrace,
b) nedodrží povinnost pravidelně aktualizovat zprávy o bezpečnosti léčivého přípravku s
ohledem na informace vztahující se k posouzení účinnosti systému řízení rizik a k výsledkům
požadovaných zvláštních studií,
c) nepředloží Ústavu výroční zprávu o pokroku pediatrických studií v souladu s rozhodnutím
agentury o schválení plánu pediatrického výzkumu a udělení odkladu nebo nejedná v souladu
s takovým rozhodnutím agentury,
d) nepředloží Ústavu veškeré studie jím zadané, které se týkají používání registrovaného
léčivého přípravku u pediatrické populace, nebo takové studie nepředloží Ústavu do 6 měsíců
ode dne jejich dokončení,
e) poruší jinou povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropské unie
upravujícím léčivé přípravky pro pediatrické použití82) nebo prováděcím předpisem přijatým
na jeho základě.
-----------------------------------------znění účinné od 1. 1. 2018
(14) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí přestupku tím, že při
předepisování léčivých přípravků nezajistí dodržení podmínek stanovených v § 80
odst. 5.
----------------------------------------§ 104
(1) Výrobce léčivých přípravků se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v
rozporu s § 64 písm. j) nedodrží při výrobě léčivých přípravků povolení k výrobě nebo
pravidla správné výrobní praxe.
(2) Provozovatel zařízení transfuzní služby se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že v rozporu s § 67 odst. 4 a § 64 písm. j) nedodrží při výrobě transfuzního přípravku
povolení k výrobě nebo pravidla správné výrobní praxe.
(3) Provozovatel kontrolní laboratoře se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v
rozporu s § 69 odst. 3 a § 64 písm. j) nedodrží při ověřování jakosti léčivých přípravků,
léčivých látek, pomocných látek, meziproduktů nebo obalů, povolení k výrobě nebo pravidla
správné výrobní praxe.
(4) Výrobce léčivých přípravků nebo provozovatel zařízení transfuzní služby se
dopustí správního deliktu přestupku tím, že nepožádá předem o změnu povolení k výrobě
podle § 64 písm. h), pokud jde o výrobce léčivých přípravků, nebo podle § 67 odst. 4 a § 64
písm. h), pokud jde o provozovatele zařízení transfuzní služby.
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(5) Výrobce léčivých přípravků nebo provozovatel kontrolní laboratoře, který v
souladu s § 69 odst. 3 plní některé povinnosti výrobce léčivých přípravků, se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že
a) nezajistí provádění výrobních činností vztahujících se k registrovaným léčivým přípravkům
v souladu s § 64 písm. b),
b) neustaví útvar kontroly jakosti nebo nezajistí podmínky pro jeho činnost podle § 64 písm.
d) anebo nemá k dispozici odborně způsobilou osobu odpovědnou za kontrolu jakosti podle §
64 písm. e), nebo
c) v rozporu s § 64 písm. q) nezajistí, aby výrobní procesy byly validovány.
(6) Poskytovatel zdravotních služeb, jehož součástí je krevní banka, nebo poskytovatel
zdravotních služeb poskytující transfuzní služby se dopustí správního deliktu přestupku tím,
že
a) nevede nebo neuchovává dokumentaci a záznamy podle § 67 odst. 4 písm. e),
b) nezavede systém pro identifikaci dárce podle § 67 odst. 4 písm. f),
c) nesplní oznamovací povinnost podle § 67 odst. 4 písm. g), nebo
d) nevytvoří, nebo neudržuje systém pro sledování a vyhodnocování nežádoucích událostí,
nežádoucích reakcí, nehod a chyb podle § 67 odst. 4 písm. h).
(7) Výrobce léčivých přípravků se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) neoznámí změnu údajů podle § 63 odst. 7,
b) nezajistí služby kvalifikované osoby výrobce podle § 64 písm. a),
c) pokud dováží léčivé přípravky, nezajistí při jejich dovozu splnění požadavků podle § 64
písm. w),
d) v rozporu s § 71 odst. 2 vyrobí veterinární autogenní vakcínu bez předpisu pro veterinární
autogenní vakcíny nebo při výrobě předpis nedodrží anebo nedodrží omezení pro výrobu
veterinární autogenní vakcíny podle § 71 odst. 4 nebo 5,
e) nesplní oznamovací povinnost před zahájením výroby veterinární autogenní vakcíny podle
§ 71 odst. 6,
f) vyrobí nebo uvede do oběhu medikované krmivo v rozporu s § 73 odst. 1,
g) v rozporu s § 73 odst. 8 vyrobí nebo uvede do oběhu medikované krmivo, aniž jsou
splněny podmínky podle § 73 odst. 7,
h) neoznačí vyrobené medikované krmivo zvláštními údaji stanovenými pro značení
medikovaných krmiv podle § 74 odst. 5, nebo
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i) jako výrobce oprávněný vykonávat činnosti distributora podle § 75 odst. 5 neoznámí
předem zahájení distribuce v České republice nebo neposkytne údaje a informace podle § 75
odst. 4.
(8) Provozovatel zařízení transfuzní služby se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) nezajistí služby kvalifikované osoby zařízení transfuzní služby podle § 67 odst. 4 písm. a),
b) odebere nebo distribuuje transfuzní přípravek v rozporu s § 67 odst. 4 písm. k),
c) distribuuje nebo vydá transfuzní přípravek v rozporu s § 67 odst. 5 písm. b),
d) v rozporu s § 67 odst. 8 nesdělí Ústavu údaje o kvalifikované osobě zařízení transfuzní
služby a osobách, které vykonávají činnosti kvalifikované osoby zařízení transfuzní služby,
nebo
e) v rozporu s § 67 odst. 4 písm. l) nesplní povinnost uvedenou v § 83 odst. 6 písm. a) a b).
(9) Poskytovatel zdravotních služeb, jehož součástí je krevní banka, se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že
a) nezajistí splnění požadavků na systém jakosti a správnou výrobní praxi podle § 68 odst. 1
písm. a), nebo
b) nezajistí služby kvalifikované osoby krevní banky podle § 68 odst. 1 písm. c).
(10) Provozovatel kontrolní laboratoře se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
nepožádá předem o změnu povolení k činnosti kontrolní laboratoře podle § 69 odst. 4.
(11) Provozovatel zařízení transfuzní služby se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že provádí imunizaci v rozporu s § 67 odst. 5 písm. d).
(12) Výrobce, kterému byla povolena nemocniční výjimka, se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že poruší některou z povinností podle § 49b odst. 1 nebo 3.
(13) Výrobce humánních léčivých přípravků se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) nesplní některou z povinností podle § 64 písm. l) a m),
b) v rozporu s § 64a odst. 1 písm. a) před odstraněním nebo překrytím ochranných prvků
neověří, že dotyčný léčivý přípravek je pravý a že s ním nebylo nijak manipulováno.
§ 105
(1) Výrobce léčivých látek se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) neprodleně neoznámí Veterinárnímu ústavu zahájení činnosti podle § 69b,
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b) neoznámí Veterinárnímu ústavu údaje nezbytné pro zajištění jejich součinnosti podle §
69b, nebo
c) nedodrží pravidla správné výrobní praxe při výrobě léčivých látek podle § 70 odst. 1.
(2) Distributor se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) uskuteční souběžný dovoz léčivého přípravku v rozporu s § 45 odst. 1,
b) distribuuje medikované krmivo z členských států v rozporu s § 73 odst. 3,
c) v rozporu s § 75 odst. 1 písm. a) distribuuje neregistrované léčivé přípravky, nejde-li o
distribuci léčivých přípravků podle § 75 odst. 1 písm. b),
d) jako držitel povolení k distribuci uděleného příslušným orgánem jiného členského státu
neoznámí předem zahájení distribuce v České republice nebo neposkytne údaje a informace
podle § 75 odst. 4,
e) nepožádá předem o změnu povolení k distribuci podle § 76 odst. 3,
f) v rozporu s § 77 odst. 1 písm. b) odebere léčivý přípravek od jiné osoby než od distributora
nebo od výrobce anebo jej odebere od lékárny, aniž by šlo o vrácení léčivého přípravku, který
této lékárně dodal,
g) dodá léčivý přípravek jiné osobě než osobě uvedené v § 77 odst. 1 písm. c),
h) nemá vypracován účinný systém k zajištění stažení léčivého přípravku z oběhu nebo
nepředá stanovené informace svým odběratelům podle § 77 odst. 1 písm. d), nebo jako
distributor s rozsahem povolení zahrnujícím distribuci léčivých látek a pomocných látek v
rozporu s § 77 odst. 5 písm. c) nemá vypracován účinný systém k zajištění stažení léčivé látky
nebo pomocné látky z oběhu nebo nepředá stanovené informace svým odběratelům,
i) neposkytne údaje o objemu distribuovaných léčivých přípravků podle § 77 odst. 1 písm. f),
j) v rozporu s § 77 odst. 1 písm. g) nedodrží při distribuci pravidla správné distribuční praxe,
k) v rozporu s § 77 odst. 1 písm. i) doveze léčivý přípravek ze třetí země,
l) dodá léčivou látku nebo pomocnou látku osobě oprávněné připravovat léčivé přípravky v
rozporu s § 77 odst. 5 písm. a),
m) v rozporu s § 77 odst. 1 písm. m) neověří kontrolou ochranných prvků na vnějším obalu,
zda obdržené humánní léčivé přípravky nejsou padělané, nebo v rozporu s § 77 odst. 1 písm.
o) neinformuje Ústav o léčivém přípravku, který obdržel nebo mu byl nabídnut a u něhož
zjistil, že se jedná o padělaný humánní léčivý přípravek,
n) v rozporu s § 77 odst. 1 písm. j) neověří, zda dodávající distributor dodržuje správnou
distribuční praxi,
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o) v rozporu s § 77 odst. 1 písm. k) neověří, zda výrobce léčivého přípravku je držitelem
platného povolení k výrobě,
p) v rozporu s § 77 odst. 1 písm. l) neověří, zda zprostředkovatel splňuje zákonem stanovené
požadavky,
q) dokumentace doprovázející léčivý přípravek neobsahuje údaje podle § 77 odst. 3,
r) nezajistí dodávky léčivého přípravku podle § 77 odst. 1 písm. h),
s) v rozporu s § 77 odst. 1 písm. q) provede distribuci léčivého přípravku do zahraničí, nebo
t) v rozporu s opatřením obecné povahy Ministerstva zdravotnictví vydaným na základě § 77d
distribuuje léčivý přípravek do zahraničí.
(3) Výrobce léčivých přípravků nebo distributor se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že v rozporu s § 74 odst. 7 dodá medikované krmivo osobě, která není
uvedena jako příjemce medikovaného krmiva v předpise pro medikované krmivo.
(4) Držitel povolení souběžného dovozu se dopustí správního deliktu přestupku tím,
že
a) neuchovává záznamy podle § 45 odst. 7 písm. a),
b) nezajistí zastavení výdeje nebo uvádění souběžně dováženého léčivého přípravku na trh
podle § 45 odst. 7 písm. a),
c) nezohlední změnu v registraci referenčního přípravku pro souběžný dovoz podle § 45 odst.
7 písm. a),
d) v rozporu s § 45 odst. 7 písm. a) použije pro úpravu souběžně dováženého léčivého
přípravku služeb jiné osoby než držitele povolení k výrobě,
e) neoznačí přebalený léčivý přípravek podle § 45 odst. 7 písm. b),
f) neposkytne součinnost podle § 45 odst. 7 písm. c),
g) neoznámí držiteli rozhodnutí o registraci referenčního přípravku pro souběžný dovoz úmysl
zahájit souběžný dovoz nebo mu neposkytne vzorek souběžně dováženého léčivého přípravku
podle § 45 odst. 7 písm. d), nebo
h) nezajistí farmakovigilanci podle § 45 odst. 7 písm. e).
(5) Držitel rozhodnutí o registraci se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nesplní povinnost uloženou mu v rozhodnutí o registraci podle § 32 odst. 3 nebo 4,
b) nezavede změny nebo neinformuje Ústav nebo Veterinární ústav podle § 33 odst. 1,
c) nesplní oznamovací povinnost podle § 33 odst. 2, 4 nebo 5,
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d) neposkytne údaje o objemu dodávek léčivého přípravku uvedeného na trh v České
republice podle § 33 odst. 2 věty poslední,
e) v rozporu s § 33 odst. 3 písm. a) nezajistí, aby vlastnosti registrovaného léčivého přípravku
nebo aktuální dokumentace k němu odpovídaly dokumentaci, nebo nevede evidenci léčivých
přípravků,
f) v rozporu s § 33 odst. 3 písm. c) neprovede veškerá dostupná opatření směřující k zajištění
nápravy a k omezení nepříznivého působení léčivého přípravku nebo provedená opatření
neoznámí nebo neprovede opatření k zajištění možnosti výměny léčivého přípravku nebo
nezajistí úplné stažení léčivého přípravku z trhu a jeho odstranění,
g) nevyhoví dožádáním příslušného ústavu nebo neposkytne součinnost podle § 33 odst. 3
písm. d) anebo neoznámí příslušnému ústavu podezření z výskytu závady v jakosti léčivého
přípravku nebo pomocné látky podle § 33 odst. 3 písm. i),
h) nezajistí zavedení a udržování systému zaručujícího evidenci nebo sledovatelnost nebo
dodržení podmínek skladování reklamního vzorku léčivého přípravku podle § 33 odst. 3 písm.
f),
i) v rozporu s § 33 odst. 3 písm. g) bodem 1 nezřídí nebo neprovozuje veřejně přístupnou
odbornou informační službu nebo při jejím provozování neposkytuje stanovené informace,
j) nezajistí dodávky léčivého přípravku podle § 33 odst. 3 písm. g) bodu 3,
k) nepředloží vzorek balení přípravku podle § 33 odst. 3 písm. h),
l) nepožádá předem o změnu registrace podle § 35 odst. 1,
m) převede registraci v rozporu s § 36 odst. 1,
n) v rozporu s § 35 odst. 5 nezajistí soulad označení na vnějším a vnitřním obalu léčivého
přípravku nebo příbalové informace se schváleným souhrnem údajů o přípravku,
o) nezajistí služby osoby odpovědné za farmakovigilanci podle § 95 odst. 1, jde-li o
veterinární léčivé přípravky,
p) neinformuje o změně osoby odpovědné za farmakovigilanci podle § 95 odst. 3, jde-li o
veterinární léčivé přípravky,
q) nevede záznamy o všech podezřeních na nežádoucí účinky podle § 96 odst. 1, jde-li o
veterinární léčivé přípravky,
r) nesplní oznamovací povinnost podle § 96 odst. 2, 3, nebo 4, jde-li o veterinární léčivé
přípravky,
s) nepředloží periodicky aktualizovanou zprávu o bezpečnosti podle § 96 odst. 5 nebo 6, jde-li
o veterinární léčivé přípravky,
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t) sdělí informace týkající se farmakovigilance v souvislosti se svým léčivým přípravkem v
rozporu s § 96 odst. 8, jde-li o veterinární léčivé přípravky,
u) neprovozuje farmakovigilanční systém podle § 91 odst. 1 nebo v rozporu s § 91 odst. 3
neprovede pravidelný audit farmakovigilančního systému nebo informace o zjištěních auditu
nevloží do základního dokumentu farmakovigilančního systému, nebo neinformuje o jeho
změně podle § 91 odst. 2 písm. b) nebo neuchovává dokumentaci podle § 91 odst. 2 písm. f)
nebo postupuje v oblasti farmakovigilance v rozporu s pokyny příslušného orgánu podle § 91
odst. 4, jde-li o humánní léčivé přípravky,
v) v rozporu s § 91 odst. 2 písm. a) nevede nebo na žádost nezpřístupní základní dokument
farmakovigilančního systému nebo v rozporu s § 91 odst. 2 písm. c) neprovozuje nebo
neaktualizuje systém řízení rizik, jde-li o humánní léčivé přípravky,
w) nesleduje dopad opatření podle § 91 odst. 2 písm. d) nebo nesleduje farmakovigilanční
údaje podle § 91 odst. 2 písm. e) nebo neinformuje o veřejném oznámení o
farmakovigilančních pochybnostech podle § 93 odst. 3 nebo nezajistí, aby informace určené
veřejnosti a způsob jejich poskytnutí splňovaly podmínky podle § 93 odst. 3, jde-li o humánní
léčivé přípravky,
x) nemá kvalifikovanou osobu odpovědnou za farmakovigilanci podle § 91a odst. 1 nebo
nesdělí její jméno, příjmení a kontaktní údaje podle § 91a odst. 2 nebo tyto údaje
neaktualizuje podle § 91a odst. 4 nebo nejmenuje na požádání kontaktní osobu podle § 91a
odst. 3 nebo v rozporu s § 93a odst. 1, 2 a 5 nepřijme nebo nezašle veškerá hlášení nebo nemá
postupy pro získávání údajů podle § 93a odst. 4 nebo nespolupracuje při získávání dalších
údajů podle § 93a odst. 4 nebo § 93a odst. 6, jde-li o humánní léčivé přípravky,
y) v rozporu s § 93j odst. 1 nepředloží protokol neintervenční poregistrační studie bezpečnosti
nebo zprávu o pokroku nebo nezašle závěrečnou zprávu nebo předem neinformuje Ústav o
zahájení neintervenční poregistrační studie bezpečnosti podle § 93j odst. 1 nebo poskytuje
finanční náhrady v rozporu s § 93j odst. 2 nebo v rozporu s § 93j odst. 4 provádí
neintervenční poregistrační studie bezpečnosti propagující používání konkrétního léčivého
přípravku nebo nepožádá o změnu registrace podle § 93j odst. 5 nebo v rozporu s § 93j odst. 3
nesleduje, neposuzuje nebo nesdělí údaje získané během provádění neintervenční
poregistrační studie bezpečnosti, jde-li o humánní léčivé přípravky.
(6) Zadavatel se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s nařízením o
klinickém hodnocení
a) provede klinické hodnocení bez povolení nebo v rozporu s podmínkami uvedenými v
povolení,
b) provede významnou změnu klinického hodnocení bez povolení nebo v rozporu s
podmínkami uvedenými v povolení,
c) provede klinické hodnocení v naléhavé situaci v rozporu s podmínkami stanovenými pro
provádění klinických hodnocení v naléhavých situacích,
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d) neoznámí
1. údaje o zahájení, dočasném přerušení, opětovném zahájení, předčasném ukončení nebo
ukončení klinického hodnocení,
2. první návštěvu prvního subjektu hodnocení v České republice nebo
3. ukončení náboru subjektů hodnocení v České republice,
e) nezašle shrnutí výsledků klinického hodnocení,
f) nevede řádně a úplně farmakovigilanční záznamy,
g) nezajistí hlášení podezření na závažné neočekávané nežádoucí účinky nebo o nich
neinformuje zkoušející anebo neprovede neodkladné bezpečnostní opatření přijaté na ochranu
subjektů hodnocení, nezajistí kvalifikovaného lékaře jako kontaktní osobu údajů subjektu
hodnocení anebo nezajistí provádění klinického hodnocení v souladu s protokolem a se
zásadami správné klinické praxe,
h) nezajistí, aby zkoušející a ostatní osoby zapojené do provádění klinického hodnocení
splňovaly podmínky stanovené nařízením o klinickém hodnocení, anebo podmínky stanovené
v § 54 tohoto zákona,
i) neohlásí závažné porušení nařízení o klinickém hodnocení, zásad klinické praxe nebo
platného protokolu nebo neinformuje o nových skutečnostech, anebo neohlásí neodkladné
bezpečnostní opatření přijaté na ochranu subjektů hodnocení,
j) neposkytne zkoušejícímu soubor informací pro zkoušejícího nebo tento soubor
neaktualizuje,
k) nezaznamenává, neuchovává nebo nezpracová informace o klinickém hodnocení nebo
nevede nebo nearchivuje základní dokument klinického hodnocení v souladu s podmínkami
stanovenými nařízením o klinickém hodnocení, nebo
l) jako nekomerční zadavatel nemá u klinického hodnocení sjednané pojištění činnosti.
(7) Zadavatel se dále dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 58 odst. 2 neměl po celou dobu provádění klinického hodnocení sjednané
pojištění odpovědnosti své, hlavního zkoušejícího a zkoušejícího za újmu vzniklou při
provádění klinického hodnocení nebo nezaplatil pojistné,
b) zahájí klinické hodnocení veterinárního léčivého přípravku v rozporu s § 60 odst. 3,
c) nezajistí provádění klinického hodnocení podle § 61 odst. 2 písm. a),
d) nesplní informační povinnost podle § 61 odst. 2 písm. b), nebo
e) neposkytne zkoušejícímu léčivé přípravky nebo neuchová jejich vzorek podle § 61 odst. 2
písm. c).
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(8) Dovozce, výrobce nebo distributor léčivých látek pro použití v humánních léčivých
přípravcích se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 69a odst. 1 neoznámí Ústavu svou činnost ve stanovené lhůtě před
zamýšleným zahájením činnosti, nebo
b) nesdělí Ústavu všechny změny týkající se údajů uvedených v oznámení podle § 69a odst. 4.
(9) Zprostředkovatel humánních léčivých přípravků se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) zprostředkovává humánní léčivé přípravky v rozporu s § 77a odst. 1,
b) neoznámí Ústavu každou změnu údajů uvedených v žádosti podle § 77a odst. 4.
§ 106
(1) Podnikající fyzická osoba se jako kvalifikovaná osoba výrobce léčivých přípravků
dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 66 odst. 1 nezajistí, aby každá šarže léčivého přípravku byla vyrobena a
kontrolována v souladu s tímto zákonem, registrační dokumentací a rozhodnutím o registraci,
nebo v rozporu s § 66 odst. 3 tuto skutečnost neosvědčí v registru nebo v rovnocenném
dokumentu stanoveném k tomuto účelu, nebo
b) v rozporu s § 66 odst. 4 nezajistí, aby při výrobě hodnocených humánních léčivých
přípravků byly dodrženy požadavky správné výrobní praxe nebo soulad s předloženou
dokumentací.
(2) Podnikající fyzická osoba se jako kvalifikovaná osoba zařízení transfuzní služby
dopustí správního deliktu přestupku tím, že nezajistí odběr, vyšetření nebo zpracování každé
jednotky krve a krevní složky nebo kontrolu, propuštění, skladování nebo distribuci každé
jednotky transfuzního přípravku nebo suroviny pro další výrobu podle § 67 odst. 7 písm. a).
(3) Podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v
rozporu s nařízením o klinickém hodnocení
a) jako zkoušející, je-li v místě klinického hodnocení pouze jeden zkoušející, nebo jako hlavní
zkoušející, je-li v místě klinického hodnocení více zkoušejících,
1. nezajistí provádění klinického hodnocení v místě klinického hodnocení ,
2. neudělí písemně ostatním členům týmu zkoušejících pokyny,
3. zahájí klinické hodnocení bez udělení informovaného souhlasu subjektu hodnocení nebo
jeho zákonného zástupce s výjimkou těch případů, kdy tento souhlas není vyžadován, nebo
písemného svolení k účasti nezletilé osoby, bylo-li pro dané klinické hodnocení vyžadováno,
4. zahájí klinické hodnocení bez sdělení kontaktních údajů subjektu hodnocení nebo jeho
zákonnému zástupci,
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b) jako zkoušející nezaznamená, nezdokumentuje nebo neohlásí nežádoucí příhodu nebo
laboratorní odchylku,
c) nezajistí uchovávání zdrojových dat a dokumentace klinického hodnocení,
d) nepřijme při provádění klinického hodnocení okamžitá opatření k ochraně subjektů
hodnocení,
e) provádí klinické hodnocení jako zkoušející, aniž splňuje podmínky stanovené nařízením o
klinickém hodnocení anebo podmínky stanovené v § 54, nebo
f) nedodržuje zásady správné klinické praxe při provádění klinického hodnocení.
(4) Podnikající fyzická osoba se jako veterinární lékař dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) v rozporu s § 48 odst. 3 doveze veterinární léčivý přípravek uvedený v § 48 odst. 2,
b) jako ošetřující veterinární lékař nevede v rozporu s § 48 odst. 6 záznamy o dovozu
veterinárních léčivých přípravků dovezených podle § 48 odst. 2 nebo tyto záznamy
neuchovává,
c) vystaví předpis pro veterinární autogenní vakcínu v rozporu s § 71 odst. 2,
d) vystaví předpis pro medikované krmivo v rozporu s § 73 odst. 1 nebo § 74 odst. 1, nebo
e) jako příslušný ošetřující veterinární lékař předepíše medikované krmivo v rozporu s § 74
odst. 4.
(5) Podnikající fyzická osoba se jako zdravotnický pracovník dopustí správního
deliktu přestupku tím, že
a) nesplní oznamovací povinnost podle § 93b odst. 1 písm. a), nebo
b) neposkytne součinnost nebo nezpřístupní dokumentaci podle § 93b odst. 1 písm. b).
§ 107
(1) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle § 105 odst. 6 písm. d) bodu 2 nebo 3, §
105 odst. 6 písm. j), § 106 odst. 3 písm. a) nebo c) nebo § 106 odst. 5 písm. b),
b) 300 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle § 103 odst. 1 písm. f), § 103 odst. 4
písm. b), § 103 odst. 5 písm. b), § 103 odst. 6 písm. c), § 103 odst. 7 písm. a) až c), § 103
odst. 10 písm. c), e) nebo g), § 103 odst. 11 písm. a), g) nebo h), § 103 odst. 12 písm. d), §
104 odst. 7 písm. a), § 105 odst. 2 písm. e) nebo l), § 105 odst. 4 písm. a), c) nebo e) až h), §
106 odst. 1 nebo 2, § 106 odst. 3 písm. b) nebo § 106 odst. 4 nebo § 106 odst. 5 písm. a),
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c) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle § 103 odst. 5 písm. a), § 103 odst. 6
písm. e), § 103 odst. 7 písm. d), § 103 odst. 8 nebo 9, § 103 odst. 10 písm. a), b), d) nebo f), §
103 odst. 11 písm. b) až f) nebo i), § 103 odst. 12 písm. a) až c) nebo e), § 104 odst. 5 písm. b)
nebo c), § 104 odst. 7 písm. h) nebo i), § 104 odst. 9 nebo 10, § 104 odst. 13, § 105 odst. 2
písm. m) až p), § 105 odst. 4 písm. b) nebo d), § 105 odst. 5 písm. c), h), k), p), x) nebo y)
nebo § 105 odst. 6 písm. c) nebo d) bodu 1, § 105 odst. 6 písm. e), f), g), h), i), k), n) nebo o)
nebo § 105 odst. 7 nebo 8, nebo § 106 odst. 3 písm. d), e) nebo f).
---------------------------znění účinné od 1. 1. 2018
c) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 103 odst. 5 písm. a), § 103 odst. 6 písm. e), § 103
odst. 7 písm. d), § 103 odst. 8 nebo 9, § 103 odst. 10 písm. a), b), d) nebo f), § 103 odst. 11
písm. b) až f) nebo i), § 103 odst. 12 písm. a) až c) nebo e), § 103 odst. 14, § 104 odst. 5
písm. b) nebo c), § 104 odst. 7 písm. h) nebo i), § 104 odst. 9 nebo 10, § 104 odst. 13, § 105
odst. 2 písm. m) až p), § 105 odst. 4 písm. b) nebo d), § 105 odst. 5 písm. c), h), k), p), x)
nebo y) nebo § 105 odst. 6 písm. c) nebo d) bodu 1, § 105 odst. 6 písm. e), f), g), h), i), k), n)
nebo o) nebo § 105 odst. 7 nebo 8, nebo § 106 odst. 3 písm. d), e) nebo f).
------------------------------d) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle § 103 odst. 2, § 103 odst. 4 písm. a),
c), d) nebo e), § 103 odst. 5 písm. c) nebo d), § 103 odst. 6 písm. b), d) nebo f), § 103 odst. 10
písm. h), § 104 odst. 4, § 104 odst. 5 písm. a), § 104 odst. 6, § 104 odst. 7 písm. d) až g), §
104 odst. 8, § 104 odst. 11 nebo 12, § 105 odst. 1 nebo odst. 2 písm. a) až d), f) až h), i) až k)
nebo q), § 105 odst. 3 nebo odst. 5 písm. i), l), m), n), r), s), t), u), v), w) nebo § 105 odst. 6
písm. b) nebo l),
e) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle § 103 odst. 1 písm. a) až e), § 103
odst. 3 písm. a) až c), § 103 odst. 5 písm. e), § 103 odst. 6 písm. a) nebo g), § 103 odst. 13, §
104 odst. 1 až 3, § 104 odst. 7 písm. b) nebo c), § 105 odst. 2 písm. r) až t), § 105 odst. 5
písm. a), b), e), f), g), j), o) nebo q) nebo § 105 odst. 6 písm. a).
(2) Za správní delikt přestupek podle § 105 odst. 2 písm. t), § 106 odst. 1 až 3 lze
uložit i zákaz činnosti, a to až na dobu 2 let.
§ 108
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) zachází s léčivy bez povolení, schválení, registrace nebo souhlasu v případě, kdy zákon
nebo přímo použitelný předpis Evropské unie povolení, schválení, registraci nebo souhlas k
zacházení s léčivy vyžaduje,
b) doveze nebo vyveze transfuzní přípravek nebo surovinu pro další výrobu v rozporu s § 24
odst. 4 nebo neinformuje o uskutečnění dovozu ze třetí země nebo o uskutečnění vývozu do
třetí země podle § 24 odst. 7,
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c) uvede na trh léčivý přípravek podléhající povinně registraci podle § 25 nebo registraci
centralizovaným postupem Evropské unie podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie24), aniž by tomuto přípravku byla taková registrace udělena, nebo uvede na trh takový
léčivý přípravek v rozporu s podmínkami stanovenými rozhodnutím o registraci,
d) v rozporu s § 78 odst. 1 přechovává látky, které mají anabolické, protiinfekční,
protiparazitární, protizánětlivé nebo hormonální působení, nebo návykové látky nebo
prekursory, které mohou být využity pro výrobu veterinárních léčivých přípravků, aniž je k
tomu oprávněna,
f) vydá nebo prodá léčivý přípravek, aniž je k tomu podle § 82 odst. 2 nebo 6 oprávněna, nebo
zajišťuje zásilkový výdej léčivých přípravků, aniž je osobou k tomu podle § 84 odst. 2
oprávněnou, anebo jako osoba, která byla držitelem rozhodnutí o registraci, nesplní povinnost
stáhnout léčivý přípravek z oběhu podle § 34 odst. 8, nebo
g) uvede na trh padělaný léčivý přípravek., nebo
h) padělá lékařský předpis nebo pozmění jeho obsah v úmyslu, aby ho bylo použito jako
pravého, nebo užije takového předpisu jako pravého nebo poskytne jeho tiskopis jinému
v úmyslu, aby ho bylo použito k padělání, nebo v témže úmyslu odcizí či jinak
neoprávněně získá takový tiskopis.
(2) Fyzická osoba se jako osoba zacházející s léčivy dopustí přestupku tím, že
a) zachází s léčivy v rozporu s § 7 odst. 1 písm. b) nebo § 79 odst. 10 anebo předepíše léčivý
přípravek na lékařský předpis s omezením v rozporu s § 39 odst. 4, nebo při předepisování
léčivých přípravků postupuje v rozporu s § 80 odst. 1,
b) při poskytování zdravotních služeb použije léčivý přípravek v rozporu s § 8 odst. 1 až 5
nebo v rozporu s § 8 odst. 5 neoznámí předepsání nebo použití neregistrovaného léčivého
přípravku,
c) při poskytování veterinární péče použije léčivý přípravek v rozporu s § 9 odst. 1 až 9 a
odst. 11 až 15 nebo použije veterinární autogenní vakcínu v rozporu s § 72 odst. 1 nebo 3,
d) jako osoba podílející se na klinickém hodnocení nedodrží pravidla správné klinické praxe
podle § 56 odst. 13 nebo správné klinické veterinární praxe podle § 61 odst. 1, nebo
e) jako předkladatel léčebného programu pro léčivý přípravek podléhající registraci
centralizovaným postupem Evropské unie nezajistí v rozporu s přímo použitelným předpisem
Evropské unie24) přístup pacientů zúčastněných v léčebném programu k danému léčivému
přípravku v době mezi registrací a uvedením na trh,
f) předepíše léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití v rozporu s § 79a odst. 1.
(3) Fyzická osoba se jako kvalifikovaná osoba výrobce léčivých přípravků dopustí
přestupku tím, že
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a) v rozporu s § 66 odst. 1 nezajistí, aby každá šarže léčivého přípravku byla vyrobena a
kontrolována v souladu s tímto zákonem, registrační dokumentací a rozhodnutím o registraci,
nebo v rozporu s § 66 odst. 3 tuto skutečnost neosvědčí v registru nebo v rovnocenném
dokumentu stanoveném k tomuto účelu, nebo
b) v rozporu s § 66 odst. 4 nezajistí, aby při výrobě hodnocených humánních léčivých
přípravků byly dodrženy požadavky správné výrobní praxe, nebo soulad s předloženou
dokumentací.
(4) Fyzická osoba se jako kvalifikovaná osoba zařízení transfuzní služby dopustí
přestupku tím, že nezajistí odběr, vyšetření nebo zpracování každé jednotky krve a krevní
složky nebo kontrolu, propuštění, skladování nebo distribuci každé jednotky transfuzního
přípravku nebo suroviny pro další výrobu podle § 67 odst. 7 písm. a).
(5) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s nařízením o klinickém
hodnocení
a) jako zkoušející nebo hlavní zkoušející
1. nezajistí provádění klinického hodnocení v místě klinického hodnocení,
2. neudělí písemně ostatním členům týmu zkoušejících pokyny,
3. zahájí klinické hodnocení bez udělení informovaného souhlasu subjektu hodnocení nebo
jeho zákonného zástupce s výjimkou těch případů, kdy tento souhlas není vyžadován, nebo
písemného svolení k účasti nezletilé osoby, bylo-li pro dané klinické hodnocení vyžadováno,
4. zahájí klinické hodnocení bez sdělení kontaktních údajů subjektu hodnocení nebo jeho
zákonnému zástupci,
b) jako zkoušející nezaznamená, nezdokumentuje nebo neohlásí nežádoucí příhodu nebo
laboratorní odchylku,
c) nezajistí uchovávání zdrojových dat a dokumentace klinického hodnocení,
d) při provádění klinického hodnocení nepřijme okamžitá opatření k ochraně subjektů
hodnocení,
e) provádí klinické hodnocení jako zkoušející, aniž splňuje podmínky stanovené nařízením o
klinickém hodnocení anebo podmínky stanovené v § 54, nebo
f) při provádění klinického hodnocení nedodržuje zásady správné klinické praxe.
(6) Fyzická osoba se jako veterinární lékař dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 48 odst. 3 doveze veterinární léčivý přípravek uvedený v § 48 odst. 2,
b) jako ošetřující veterinární lékař nevede v rozporu s § 48 odst. 6 záznamy o dovozu
veterinárních léčivých přípravků dovezených podle § 48 odst. 2 nebo tyto záznamy
neuchovává,
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c) vystaví předpis pro veterinární autogenní vakcínu v rozporu s § 71 odst. 2,
d) vystaví předpis pro medikované krmivo v rozporu s § 73 odst. 1 nebo § 74 odst. 1, nebo
e) jako příslušný ošetřující veterinární lékař předepíše medikované krmivo v rozporu s § 74
odst. 4.
(7) Fyzická osoba se jako zdravotnický pracovník dopustí přestupku tím, že
a) nesplní oznamovací povinnost podle § 93b odst. 1 písm. a), nebo
b) neposkytne součinnost nebo nezpřístupní dokumentaci podle § 93b odst. 1 písm. b).
(8) Fyzická osoba se jako člen etické komise Státního ústavu pro kontrolu léčiv
dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 53a odst. 5 poruší povinnost zachovávat mlčenlivost.
(9) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h),
a) b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 5 písm. a) nebo odstavce 7 písm. b),
b) c) 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b), odstavce 3, 4 nebo odstavce 5
písm. b) nebo c), odstavce 6 nebo odstavce 7 písm. a),
c) d) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a) nebo odstavce 5 písm. d), e)
nebo f),
d) e) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo d) až f), odstavce 2
písm. c) nebo d) nebo odstavce 5 písm. d),
e) f) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c) nebo g) nebo odstavce 2
písm. e).
(10) Za přestupek podle odstavců 3 až 5 lze uložit i zákaz činnosti, a to až na dobu 2
let.
(11) Za přestupek podle odstavce 8 se uloží zákaz činnosti.
108a
Propadnutí léčivého přípravku
(1) Propadnutí léčivého přípravku lze uložit, jestliže léčivý přípravek náleží pachateli
správního deliktu, a
a) byl ke spáchání správního deliktu užit nebo určen, nebo
b) byl v souvislosti se spácháním správního deliktu získán.
(2) Vlastníkem propadlého léčivého přípravku se stává stát.
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108b
Zabrání léčivého přípravku
(1) Nebylo-li uloženo propadnutí léčivého přípravku, uvedeného v § 108a odst. 1
písm. a) nebo b), lze rozhodnout o jeho zabrání, jestliže
a) náleží pachateli správního deliktu, kterého nelze za správní delikt stíhat,
b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela, nebo
c) vlastník není znám.
(2) Vlastníkem zabraného léčivého přípravku se stává stát.
§ 109
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do 2 let, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy
byl spáchán.
(4) Správní delikty Přestupky v prvním stupni projednávají
a) Ústav, jde-li o správní delikty přestupky uvedené v § 13 odst. 2 písm. i),
b) Ministerstvo zdravotnictví, jde-li o správní delikty přestupky uvedené v § 11 písm. e),
c) Veterinární ústav, jde-li o správní delikty přestupky uvedené v § 16 odst. 2 písm. g),
d) krajská veterinární správa, jde-li o správní delikty přestupky uvedené v § 17 písm. c),
e) Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo obrany, jde-li o správní
delikty přestupky poskytovatelů zdravotních služeb v působnosti těchto ministerstev.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby83) nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
____________________
4)

Úmluva pro vypracování Evropského lékopisu a Protokolu k Úmluvě pro vypracování
Evropského lékopisu, vyhlášená pod č. 255/1998 Sb.
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9)

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o
zdravotních službách).
17)
§ 19 odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003 Sb.
18)
Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
22)
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam živností volných, ve znění
pozdějších předpisů.
23)
Například nařízení Rady (ES) č. 141/2000, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 726/2004 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006.
24)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004.
25a)
§ 4c zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 291/2009 Sb.
28)
§ 52 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
82)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006 o léčivých přípravcích pro
pediatrické použití a o změně nařízení (EHS) č. 1768/92, směrnice č. 2001/20/ES, směrnice č.
2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004.
83)
§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku

Část sto osmdesátá čtvrtá
Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí
a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 201/2012 Sb., zákona č. 169/2013 Sb. a zákona č. 255/2016
Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
Správní delikty
Přestupky
§5
(1) Provozovatel uvedený v § 3 odst. 1 se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) neohlásí únik nebo přenos znečišťující látky nebo přenosy odpadů podle § 3,
b) uvede při plnění ohlašovací povinnosti podle § 3 nesprávné údaje, nebo
c) nevede evidenci údajů pro ohlašování v souladu s požadavky přímo použitelného předpisu
Evropských společenství1) a § 3 odst. 6.
(2) Provozovatel uvedený v § 3 odst. 2 se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) neohlásí únik nebo přenos znečišťující látky nebo přenosy odpadů podle § 3,
b) uvede při plnění ohlašovací povinnosti podle § 3 nesprávné údaje, nebo
c) nevede evidenci údajů pro ohlašování v souladu s požadavky § 3 odst. 6.
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(3) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 nebo 2 se uloží pokuta lze uložit
pokutu do 500 000 Kč.
§6
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká inspekce
životního prostředí (dále jen „inspekce“).
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby7) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(6) (2) Příjem z pokut připadá z 50 % do rozpočtu obce, v jejímž katastru je
provozována činnost provozovatele, a tento příjem je účelově určen k ochraně životního
prostředí, a z 50 % je příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky.
§8
Inspekce
a) kontroluje plnění ohlašovací povinnosti do integrovaného registru znečišťování a vedení
evidence údajů nezbytných k ohlašování do integrovaného registru znečišťování,
b) rozhoduje o správních deliktech přestupcích podle § 5.
____________
1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se
zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady
91/689/EHS a 96/61/ES.
7)
§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

Část sto osmdesátá pátá
Zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon
trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání,
a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona
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č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona
č. 281/2009 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§9
Dohled
(1) Dohled nad dodržováním povinností stanovených v nařízení Rady a v tomto
zákoně provádí celní úřad.
(2) Na základě žádosti ministerstva prověřuje celní úřad skutečnosti uvedené v žádosti
o vydání povolení.
(3) Generální ředitelství cel vede k zabezpečení výkonu dohledu evidenci
uskutečněného vývozu a dovozu zboží a evidenci správních deliktů přestupků s tím
souvisejících, a to v členění podle vydaného povolení. O údajích v této evidenci informuje
ministerstvo. Celní úřady vedou tyto evidence podle své územní působnosti.
Správní delikty
Přestupky
§ 10
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s čl. 3 až 5 nařízení Rady vyveze nebo doveze zboží,
b) v rozporu s čl. 3 nebo 4 nařízení Rady poskytne technickou pomoc, nebo
c) v žádosti o povolení podle § 3 uvede nesprávné údaje, nebo předloží padělané, pozměněné
nebo neplatné doklady
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vývozce dopustí správního
deliktu tím, že
a) v rozporu s čl. 9 odst. 3 nařízení Rady vyveze zboží, aniž by pro takový vývoz byly splněny
podmínky stanovené v povolení k vývozu zboží,
b) v rozporu s § 6 odst. 2 neoznámí uskutečněný vývoz zboží, nebo že povolení nevyužila,
nebo
c) v rozporu s § 6 odst. 3 nepředloží doklad o ověření dodávky.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dovozce dopustí správního
deliktu tím, že
a) v rozporu s čl. 9 odst. 3 nařízení Rady doveze zboží, aniž by pro takový dovoz byly splněny
podmínky stanovené v povolení k dovozu zboží, nebo
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b) v rozporu s § 6 odst. 2 neoznámí uskutečněný dovoz zboží, nebo že povolení nevyužila.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel povolení k poskytnutí
technické pomoci dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s čl. 9 odst. 3 nařízení Rady poskytne technickou pomoc, aniž by byly splněny
podmínky stanovené v povolení k poskytnutí technické pomoci,
b) v rozporu s § 7 neinformuje ministerstvo o formě a rozsahu poskytnuté technické pomoci
nebo o tom, že povolení k poskytnutí technické pomoci nevyužila.
(5) Za správní delikt se uloží propadnutí věci nebo pokuta do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. a) a
odstavce 3 písm. a),
b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) a odstavce 4 písm. a),
c) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c),
d) 800 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c) a odstavce 4 písm. b),
e) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b) a odstavce 3 písm. b).
(6) Propadnutí věci lze uložit i vedle pokuty.
§ 11
Přestupky
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s čl. 3 až 5 nařízení Rady vyveze nebo doveze zboží,
b) v rozporu s čl. 3 nebo 4 nařízení Rady poskytne technickou pomoc, nebo
c) v žádosti o povolení uvede nesprávné údaje nebo předloží padělané, pozměněné nebo
neplatné doklady.
(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vývozce dopustí
přestupku tím, že
a) v rozporu s čl. 9 odst. 3 nařízení Rady vyveze zboží, aniž by pro takový vývoz byly splněny
podmínky stanovené v povolení k vývozu zboží,
b) v rozporu s § 6 odst. 2 neoznámí uskutečněný vývoz zboží, nebo že povolení nevyužila,
nebo
c) v rozporu s § 6 odst. 3 nepředloží doklad o ověření dodávky.
(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dovozce dopustí
přestupku tím, že
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a) v rozporu s čl. 9 odst. 3 nařízení Rady doveze zboží, aniž by pro takový dovoz byly splněny
podmínky stanovené v povolení k dovozu zboží, nebo
b) v rozporu s § 6 odst. 2 neoznámí uskutečněný dovoz zboží, nebo že povolení nevyužila.
(4) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel povolení k
poskytnutí technické pomoci dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s čl. 9 odst. 3 nařízení Rady poskytne technickou pomoc, aniž by byly splněny
podmínky stanovené v povolení k poskytnutí technické pomoci,
b) v rozporu s § 7 neinformuje ministerstvo o formě a rozsahu poskytnuté technické pomoci
nebo o tom, že povolení k poskytnutí technické pomoci nevyužila.
(5) Za přestupek lze uložit propadnutí věci nebo pokutu do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. a) a odstavce
3 písm. a),
b) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) a odstavce 4 písm. a),
c) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c),
d) 800 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c) a odstavce 4 písm. b),
e) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b) a odstavce 3 písm. b).
(6) Propadnutí věci lze uložit i vedle pokuty.
§ 12
Společná ustanovení ke správním deliktům k přestupkům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům a okolnostem, za kterých byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm správní
orgán nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o jeho spáchání dozvěděl, nejpozději však do 5
let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) (1) Správní delikty v prvním stupni Přestupky podle tohoto zákona projednává
celní úřad. Celní úřad příslušný k projednání správního deliktu přestupku může věc postoupit
k projednání celnímu úřadu, v jehož správním obvodu je sídlo, popřípadě místo podnikání
právnické osoby nebo místo podnikání anebo bydliště fyzické osoby, která je podezřelá, že
správní delikt přestupek spáchala.
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(5) Na odpovědnost za jednání, ke kterému došlo při podnikání fyzické osoby2) nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(6) (2) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem
státního rozpočtu.
(7) Propadnutí věci lze uložit, jestliže zboží anebo věc použitá k technické pomoci
byla
a) ke spáchání správního deliktu použita nebo určena,
b) správním deliktem získána, nebo
c) nabyta za věc správním deliktem získanou.
(8) Vlastníkem věcí propadnutých podle odstavce 7 se stává stát.
(3) Pokus přestupku podle § 11 odst. 1 písm. a), § 11 odst. 2 písm. a) a § 11 odst. 3
písm. a) je trestný.
_____________________________
2)

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

Část sto osmdesátá šestá
Zákon č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon
o nabídkách převzetí), ve znění zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona
č. 188/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 241/2013 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
§ 54
(1) Rozklad proti rozhodnutí České národní banky vydanému podle tohoto zákona
nemá odkladný účinek, s výjimkou rozhodnutí o správních deliktech přestupcích podle § 61
a 62.
(2) Účastníkem správních řízení o zákazu uveřejnit nabídku převzetí, o žádosti
o povolení uveřejnit nabídkový dokument, o změnách nabídky převzetí a o prodloužení doby
závaznosti nabídky převzetí je pouze navrhovatel.
(3) Česká národní banka bezodkladně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový
přístup rozhodnutí o
a) zákazu uveřejnit nabídku převzetí,
b) žádosti o povolení uveřejnit nabídku převzetí,
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c) prodloužení lhůty podle § 13 odst. 1 a
d) zákazu změny nebo odvolání nabídky převzetí podle § 23 odst. 3;
přitom postupuje tak, aby bylo šetřeno obchodní, bankovní nebo jiné zákonem
chráněné tajemství.
(4) Účinky rozhodnutí uvedených v odstavci 3 nastávají jejich zveřejněním podle
tohoto ustanovení.
Díl 2
Správní delikty
Přestupky
§ 61
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako
a) navrhovatel v rozporu s § 8 odst. 2 nebo 3 neoznámí České národní bance nebo neuveřejní
záměr učinit nabídku převzetí nebo vznik nabídkové povinnosti,
b) navrhovatel učiní nabídku převzetí, aniž by předložil České národní bance nabídkový
dokument podle § 12 odst. 1, nebo učiní nabídku převzetí v rozporu s § 13 odst. 1 nebo § 29
odst. 1, nebo učiní povinnou nabídku převzetí bez souhlasu České národní banky podle § 42
odst. 1,
c) navrhovatel uveřejní zahraniční nabídku převzetí v rozporu s § 6 nebo 7,
d) navrhovatel uveřejní nabídku převzetí, která je nepravdivá nebo neúplná, anebo jejíž
uveřejnění Česká národní banka zakázala podle § 12 odst. 4 nebo 5,
e) navrhovatel neuveřejní výsledky nabídky převzetí podle § 31 nebo výsledky, které
uveřejní, budou nepravdivé nebo neúplné anebo nesplní povinnost uloženou mu podle § 44
odst. 3,
f) povinná osoba nesplní nabídkovou povinnost podle § 35, 36 nebo 49,
g) povinná osoba poruší povinnost podle § 12 odst. 2,
h) navrhovatel nebo jako člen orgánu cílové společnosti nesplní informační povinnost podle §
14 odst. 1 nebo 2,
i) člen orgánu cílové společnosti nebo jako osoba odpovědná za vyhotovení samostatného
stanoviska zaměstnanců schválí nebo hlasuje pro stanovisko k nabídce převzetí, které
obsahuje nepravdivé nebo hrubě zavádějící údaje,
j) člen orgánu cílové společnosti jedná v rozporu s § 15 odst. 1,
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k) člen orgánu cílové společnosti poruší povinnost podle § 16,
l) navrhovatel poruší zákaz podle § 23 odst. 1 nebo § 26 odst. 1 nebo 3,
m) navrhovatel poruší povinnost při změně nebo odvolání nabídky převzetí podle § 23 odst. 3
nebo 4,
n) navrhovatel nebo osoba zájmově zúčastněná na nabídce převzetí poruší povinnosti podle §
17 odst. 1, 2 nebo 3, § 19 nebo § 30 odst. 1,
o) navrhovatel nebo spolupracující osoba poruší povinnost podle § 43 odst. 6,
p) navrhovatel nebo spolupracující osoba neposkytne znalci součinnost podle § 44 odst. 3, 4
nebo 5, nebo
q) osoba, které byla opatřením k nápravě podle § 60 uložena povinnost, tuto povinnost poruší.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až f) a q) lze uložit pokutu do 50 000 000
Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. g) až p) pokutu do 5 000 000 Kč.
§ 61
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako
a) navrhovatel nebo jako člen orgánu cílové společnosti nesplní informační povinnost
podle § 14 odst. 1 nebo 2,
b) člen orgánu cílové společnosti nebo jako osoba odpovědná za vyhotovení
samostatného stanoviska zaměstnanců schválí nebo hlasuje pro stanovisko k nabídce
převzetí, které obsahuje nepravdivé nebo hrubě zavádějící údaje,
c) člen orgánu cílové společnosti jedná v rozporu s § 15 odst. 1, nebo
d) člen orgánu cílové společnosti poruší povinnost podle § 16.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.
§ 62
Správní delikty Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako
Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako
a) navrhovatel v rozporu s § 8 odst. 2 nebo 3 neoznámí České národní bance nebo neuveřejní
záměr učinit nabídku převzetí nebo vznik nabídkové povinnosti,
b) navrhovatel učiní nabídku převzetí, aniž by předložil České národní bance nabídkový
dokument podle § 12 odst. 1, nebo učiní nabídku převzetí v rozporu s § 13 odst. 1 nebo § 29
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odst. 1, nebo učiní povinnou nabídku převzetí bez souhlasu České národní banky podle § 42
odst. 1,
c) navrhovatel uveřejní zahraniční nabídku převzetí v rozporu s § 13 odst. 1 nebo § 6 nebo 7,
d) navrhovatel uveřejní nabídku převzetí, která je nepravdivá nebo neúplná, anebo jejíž
uveřejnění Česká národní banka zakázala podle § 12 odst. 4 nebo 5,
e) navrhovatel neuveřejní výsledky nabídky převzetí podle § 31, nebo výsledky, které
uveřejní, budou nepravdivé nebo neúplné anebo nesplní povinnost uloženou mu podle § 44
odst. 3,
f) povinná osoba nesplní nabídkovou povinnost podle § 35, 36 nebo 49,
g) povinná osoba poruší povinnost podle § 12 odst. 2,
h) navrhovatel poruší zákaz podle § 23 odst. 1 nebo § 26 odst. 1 nebo 3,
i) navrhovatel poruší povinnost při změně nebo odvolání nabídky převzetí podle § 23 odst. 3
nebo 4,
j) navrhovatel nebo osoba zájmově zúčastněná na nabídce převzetí poruší povinnosti podle §
17 odst. 1, 2 nebo 3 nebo § 19 nebo § 30 odst. 1,
k) navrhovatel nebo spolupracující osoba poruší povinnost podle § 43 odst. 6,
l) navrhovatel, spolupracující osoba nebo cílová společnost neposkytne znalci součinnost
podle § 44 odst. 3, 4 nebo 5, nebo
m) osoba, které byla opatřením k nápravě podle § 60 uložena povinnost, tuto povinnost
poruší.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) až f) a m) se uloží lze uložit
pokuta pokutu do 50 000 000 Kč a za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. g) až
l) pokuta pokutu až do 5 000 000 Kč.
§ 63
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode
dne, kdy byl spáchán.
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(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby5) nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(5) Pokuty vybírá Česká národní banka. Příjem pokut je příjmem státního rozpočtu.
___________________________
5)

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

Část sto osmdesátá sedmá
Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně
některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č.
85/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., s vyznačením navrhovaných
změn:
§ 16
Výkon státní správy
(1) Státní správu podle tohoto zákona vykonávají příslušné orgány, kterými jsou
a) ministerstvo,
b) Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“),
c) správy národních parků a Agentura ochrany přírody a krajiny,
d) Ministerstvo obrany,
e) Ministerstvo zdravotnictví,
f) krajské hygienické stanice,
g) újezdní úřady.
(2) Ministerstvo
a) je ústředním správním úřadem na úseku předcházení a nápravy ekologické újmy,
b) vykonává vrchní státní dozor nad tím, jak další příslušné orgány vykonávají působnost
stanovenou tímto zákonem,
c) vede souhrnnou evidenci případů ekologické újmy a její bezprostřední hrozby na území
České republiky a jejich řešení,
d) přezkoumává rozhodnutí inspekce, správ národních parků a Agentury ochrany přírody a
krajiny vydaná na základě tohoto zákona,
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e) spolupracuje s příslušnými orgány ostatních členských států v případě, že se ekologická
újma dotýká několika členských států,
f) poskytuje orgánům Evropských společenství informace požadované právními akty
Evropských společenství a plní další úkoly vyplývající z členství České republiky v
Evropských společenstvích v oblasti předcházení a nápravy ekologické újmy.
(3) Inspekce
a) přijímá sdělení o bezprostřední hrozbě ekologické újmy (§ 6 odst. 2) nebo o vzniklé či
zjištěné ekologické újmě (§ 7 odst. 2),
b) kontroluje dodržování povinností stanovených tímto zákonem nebo rozhodnutím či
opatřením vydaným na jeho základě a je oprávněna kontrolovat údaje poskytnuté
provozovatelem včetně údajů o rozsahu znečištění,
c) zjišťuje a eviduje případy ekologické újmy,
d) vydává rozhodnutí o uložení preventivních opatření nebo nápravných opatření,
e) rozhoduje o náhradě nákladů (§ 12 odst. 1),
f) ukládá pokyny nebo jiná opatření na základě tohoto zákona,
g) vede přehledy informací o případech ekologické újmy nebo její bezprostřední hrozby a o
projednávaných nebo uložených preventivních opatřeních a nápravných opatřeních,
h) ukládá pokuty za správní delikty přestupky,
i) plní další úkoly příslušného orgánu vyplývající z tohoto zákona.
HLAVA V
VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY A SANKCE SPRÁVNÍ TRESTY
§ 19
Správní delikty
Přestupky
(1) Provozovatel se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) neprovede preventivní opatření podle § 6 odst. 1 nebo podle § 6 odst. 4 věty první,
b) nesdělí příslušnému orgánu informace o všech důležitých okolnostech bezprostřední
hrozby ekologické újmy, o nichž měl nebo mohl vědět, nebo o provedených preventivních
opatřeních podle § 6 odst. 2,
c) neprovede veškerá proveditelná nápravná opatření podle § 7 odst. 1 nebo podle § 7 odst. 4
věty první,
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d) nesdělí příslušnému orgánu informace o všech důležitých okolnostech vzniku ekologické
újmy nebo okolnostech nasvědčujících jejímu vzniku, o nichž měl nebo mohl vědět, nebo o
provedených nápravných opatřeních podle § 7 odst. 2,
e) vykonává provozní činnost uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu bez zabezpečení
finančního zajištění v rozporu s § 14.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b), d) nebo e) se uloží pokuta
lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč. Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a)
nebo c) se uloží pokuta lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.
§ 20
Společná ustanovení ke správním deliktům k přestupkům
(1) Provozovatel za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložil veškeré
úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil.
(2) Při určení výše pokuty provozovateli se přihlédne k závažnosti správního deliktu,
zejména ke způsobu jeho spáchání, k jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost provozovatele za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne,
kdy byl spáchán.
(4) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává na
území národního parku správa národního parku, na území chráněné krajinné oblasti Agentura
ochrany přírody a krajiny, na území vojenského újezdu újezdní úřad a v ostatních případech
inspekce.
(5) (2) Pokuty vybírá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem Státního fondu
životního prostředí České republiky.

Část sto osmdesátá osmá
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 285/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb.,
zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 377/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb.,
zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 166/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 188/2016
Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 39
Výjimky z mlčenlivosti
(1) Povinnosti zachovávat mlčenlivost stanovené v § 38 se nelze dovolávat vůči
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a) orgánu činnému v trestním řízení, pokud provádí řízení o trestném činu souvisejícím s
legalizací výnosu z trestné činnosti nebo financováním terorismu, anebo jedná-li se o splnění
oznamovací povinnosti vztahující se k takovému trestnému činu,
b) specializovaným policejním složkám pro vyhledávání legalizace výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu, pokud jde o informace získané podle § 42 odst. 3,
c) zahraničnímu orgánu uvedenému v § 33 při předávání údajů sloužících k dosažení účelu
stanoveného tímto zákonem, pokud to jiný právní předpis nezakazuje,
d) Policii České republiky, Generálnímu finančnímu ředitelství nebo Generálnímu ředitelství
cel, pokud jde o skutečnosti, které jsou součástí informace uvedené v § 32 odst. 2,
e) dozorčím úřadům uvedeným v § 35 odst. 1 a příslušným orgánům profesních komor
advokátů, notářů, auditorů, soudních exekutorů nebo daňových poradců,
f) správnímu orgánu, který plní úkoly v systému certifikace surových diamantů podle jiného
právního předpisu,
g) správnímu orgánu oprávněnému vykonávat státní kontrolu nebo vést sankční správní řízení
řízení o přestupku podle zákona o provádění mezinárodních sankcí,
h) orgánu oprávněnému podle jiného právního předpisu rozhodovat o odnětí oprávnění k
podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti v případě, že Úřad předloží podnět k
odnětí takového oprávnění,
i) finančnímu arbitrovi rozhodujícímu podle jiného právního předpisu ve sporu navrhovatele
proti instituci,
j) osobě, která by mohla uplatnit nárok na náhradu škody způsobené postupem podle tohoto
zákona, jde-li o následné sdělení skutečností rozhodných pro uplatnění takového nároku;
povinná osoba může v tomto případě sdělit klientovi, že bylo jednáno podle tohoto zákona, až
po dni, ve kterém bylo vykonáno rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení o odnětí nebo
zajištění předmětu podezřelého obchodu nebo ve kterém skončila lhůta stanovená v § 20 odst.
7; v ostatních případech až po předchozím písemném souhlasu Úřadu,
k) soudu rozhodujícímu v občanském soudním řízení spory týkající se podezřelého obchodu
nebo nároku na náhradu škody vzniklé v důsledku splnění povinnosti podle tohoto zákona,
l) Národnímu bezpečnostnímu úřadu, Ministerstvu vnitra nebo zpravodajské službě při
provádění bezpečnostního řízení podle jiného právního předpisu24),
m) příslušné zpravodajské službě, jedná-li se o informace, které jsou významné pro plnění
jejích úkolů v oblastech působnosti vymezených zákonem upravujícím zpravodajské služby.
(2) Povinnosti zachovávat mlčenlivost stanovené v § 38 se, za předpokladu, že sdělené
informace se použijí výhradně pro účely předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu, nelze dovolávat při sdělování informací mezi
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a) úvěrovými nebo finančními institucemi, včetně zahraničních úvěrových a finančních
institucí, jestliže působí na území státu, který jim ukládá v oblasti boje proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu povinnosti rovnocenné požadavkům práva Evropské
unie, a pokud náleží do stejné skupiny ve smyslu zákona o finančních konglomerátech25),
b) povinnými osobami uvedenými v § 2 odst. 1 písm. e) a f) nebo osobami stejného typu
působícími na území státu, který jim ukládá v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu povinnosti rovnocenné požadavkům práva Evropské unie,
pokud vykonávají svou profesní činnost jako zaměstnanci nebo v obdobném
pracovněprávním vztahu, v rámci téže právnické osoby a mezi právnickými osobami, které
jsou spolu smluvně nebo personálně propojeny, nebo
c) úvěrovými nebo finančními institucemi, nebo mezi povinnými osobami uvedenými v § 2
odst. 1 písm. e) a f), nebo osobami stejného typu působícími na území státu, který jim ukládá
v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu povinnosti
rovnocenné požadavkům práva Evropské unie, a to v případech, které se týkají stejného
klienta a stejného obchodu, a na nichž se podílí dvě nebo více osob, pokud jsou ze stejné
profesní kategorie a vztahují se na ně rovnocenné povinnosti o zachování profesního tajemství
a ochrany osobních údajů.
(3) Povinnosti mlčenlivosti se nelze dovolávat v řízení podle zákona o provádění
mezinárodních sankcí.
(4) Výjimky uvedené v odstavci 1 písm. c) až m)
a) se uplatní jen v nezbytně nutném rozsahu podle účelu poskytované informace, a to zejména
s ohledem na ochranu informací o oznamovatelích podezřelých obchodů,
b) nelze uplatnit, pokud by poskytnutí informací mohlo zmařit nebo ohrozit šetření
podezřelého obchodu nebo probíhající trestní řízení, nebo jestliže by poskytnutí informací
bylo zjevně nepřiměřené oprávněným zájmům osoby, jíž se informace týká, nebo účelu, pro
který byla žádost podána.
§ 41
Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech
(1) Fyzická osoba při vstupu do České republiky z oblasti mimo území Evropských
společenství a při výstupu z České republiky do takové oblasti je povinna písemně oznámit
celnímu úřadu dovoz a vývoz platných platidel v české nebo cizí měně, cestovních šeků nebo
peněžních poukázek směnitelných za hotové peníze, cenných papírů na doručitele nebo na
řad, jakož i dalších investičních nástrojů, které jsou podepsané, ale neobsahují jméno
příjemce, v úhrnné hodnotě 10 000 EUR nebo vyšší.
(2) Povinnost uvedenou v odstavci 1 má rovněž právnická nebo podnikající fyzická
osoba, která věci uvedené v odstavci 1 dováží nebo vyváží. Tuto povinnost za právnickou
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nebo podnikající fyzickou osobu plní fyzická osoba, která má tyto věci při sobě při
překročení hranice území Evropských společenství.
(3) Osoba odesílající z České republiky mimo území Evropských společenství nebo
přijímající odtud poštovní nebo jinou zásilku, která obsahuje věci uvedené v odstavci 1 v
úhrnné hodnotě 10 000 EUR nebo vyšší, je povinna oznámit celnímu úřadu tuto zásilku a
zajistit, aby mu byla zásilka předložena ke kontrole.
(4) Oznamovací povinnost podle odstavců 1 až 3 má osoba i tehdy, pokud na území
Evropských společenství dováží nebo z něj vyváží anebo v zásilce přijímá nebo odesílá v
průběhu 12 po sobě jdoucích měsíců věci uvedené v odstavci 1 v úhrnné hodnotě 10 000 EUR
nebo vyšší. Oznamovací povinnost vzniká v době, kdy je osobě známo, že stanovené hranice
bude dosaženo.
(5) V oznámení podle odstavců 1 až 4 se uvedou identifikační údaje oznamovatele,
identifikační údaje vlastníka a zamýšleného příjemce přepravované věci, jsou-li oznamovateli
známy, popis přepravované věci, údaje o původu věci a účelu dovozu nebo vývozu a trasa a
způsob přepravy.
(6) Oznámení se podává na společném ohlašovacím formuláři Evropské unie, jehož
vzor je uveden v příloze k tomuto zákonu. Tiskopis společného ohlašovacího formuláře
Evropské unie je k dispozici u celního úřadu; Úřad společný ohlašovací formulář Evropské
unie, včetně všech jeho ostatních jazykových verzí zveřejněných Evropskou komisí, rovněž
zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Osoba, která oznámení podává, odpovídá za
správnost a úplnost v něm vyplněných údajů.
(7) Pro přepočet jiné měny na euro podle odstavců 1, 3 nebo 4 se použije po celý
kalendářní měsíc kurz vyhlášený Českou národní bankou a platný předposlední středu
předchozího kalendářního měsíce. Celní úřad sdělí osobám na základě ústní žádosti výši
kurzů pro účely plnění oznamovací povinnosti podle odstavců 1 až 4. Hodnotou cenných
papírů se rozumí jejich aktuální tržní cena, popřípadě cena stanovená podle kurzů na
oficiálních trzích.
ČÁST ŠESTÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 43
Porušení povinnosti mlčenlivosti
(1) Zaměstnanec povinné osoby, zaměstnanec Úřadu nebo jiného dozorčího úřadu,
anebo fyzická osoba, která je pro povinnou osobu, Úřad nebo jiný dozorčí úřad činná na
základě jiné než pracovní smlouvy, se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost mlčenlivosti
podle § 38 odst. 1 nebo 2.
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(2) Fyzická osoba neuvedená v odstavci 1 se dopustí přestupku tím, že poruší
povinnost mlčenlivosti podle § 38 odst. 3.
(3) Povinná osoba se dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost mlčenlivosti
podle § 38 odst. 1 nebo 2.
(4) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 200 000 Kč a za správní
delikt podle odstavce 3 se uloží pokuta do 200 000 Kč.
(5) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč a za správní
delikt podle odstavce 3 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč, jestliže tímto jednáním bylo
znemožněno nebo ztíženo zajištění nebo odčerpání výnosu z trestné činnosti nebo umožněno
financování terorismu.
§ 43
Porušení povinnosti mlčenlivosti
(1) Povinná osoba, zaměstnanec povinné osoby, zaměstnanec Úřadu nebo jiného
dozorčího úřadu anebo fyzická osoba, která je pro povinnou osobu, Úřad nebo jiný
dozorčí úřad činná na základě jiné než pracovní smlouvy, se dopustí přestupku tím, že
poruší povinnost mlčenlivosti podle § 38 odst. 1 nebo 2.
(2) Fyzická osoba neuvedená v odstavci 1 se dopustí přestupku tím, že poruší
povinnost mlčenlivosti podle § 38 odst. 3.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 200 000 Kč.
(4) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč, jestliže tímto
jednáním bylo znemožněno nebo ztíženo zajištění nebo odčerpání výnosu z trestné
činnosti nebo umožněno financování terorismu.
§ 44
Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta
(1) Povinná osoba se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nesplní povinnost identifikace klienta podle § 7,
b) opakovaně nesplní povinnost kontroly klienta podle § 9,
c) poruší zákaz uskutečnit obchod nebo navázat obchodní vztah podle § 15, nebo
d) nesplní povinnost uchovávat údaje podle § 16.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b) se uloží pokuta lze
uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
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(3) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. c) a d) se uloží pokuta lze
uložit pokutu do 10 000 000 Kč.
§ 45
Nesplnění informační povinnosti
(1) Povinná osoba se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nesplní informační povinnost podle § 24 odst. 1 nebo § 24a odst. 4,
b) nepředá relevantní informaci své pobočce nebo dceřiné společnosti podle § 24a odst. 1,
c) nepřijme odpovídající doplňková opatření k účinnému zvládání rizika zneužití podle § 24a
odst. 1, nebo
d) v rozporu s § 24a odst. 3 nezajistí dodržování předpisů jiného členského státu v oblasti boje
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu svojí pobočkou nebo
provozovnou působící v tomto jiném členském státě.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
10 000 000 Kč.
§ 46
Nesplnění oznamovací povinnost
(1) Povinná osoba se dopustí správního deliktu přestupku tím, že neoznámí Úřadu
podezřelý obchod podle § 18 odst. 1.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
5 000 000 Kč.
§ 47
Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta
(1) Povinná osoba se dopustí správního deliktu přestupku tím, že poruší povinnost
odložit splnění příkazu klienta podle § 20 odst. 1.
(2) Povinná osoba se dopustí správního deliktu přestupku tím, že nesplní povinnost
odložit splnění příkazu klienta nebo zajistit majetek na základě rozhodnutí vydaného Úřadem
podle § 20 odst. 3.
(3) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
1 000 000 Kč.
(4) Za správní delikt přestupek podle odstavce 2 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
10 000 000 Kč.
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§ 48
Nesplnění povinností k prevenci
(1) Povinná osoba, které je v § 21 odst. 2 uložena povinnost vypracovat písemně
systém vnitřních zásad a nevztahuje se na ni výjimka podle § 21 odst. 3 nebo 4, se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že systém vnitřních zásad nevypracuje v rozsahu podle § 21
odst. 5 nejpozději ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy se stala povinnou osobou.
(2) Povinná osoba, které je v § 21 odst. 6 uložena povinnost doručit Úřadu nebo České
národní bance systém vnitřních zásad a oznámení o jeho změnách, se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že systém vnitřních zásad nebo oznámení o jeho změnách nedoručí
podle § 21 odst. 6, neodstraní ve stanovené lhůtě nedostatky nebo nepodá písemnou informaci
o způsobu odstranění zjištěných nedostatků podle § 21 odst. 8.
(3) Povinná osoba, které je v § 21a odst. 2 uložena povinnost vypracovat písemně
hodnocení rizik, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nevypracuje hodnocení rizik ve stanoveném rozsahu nebo ve stanovené lhůtě, nebo
b) hodnocení rizik pravidelně neaktualizuje.
(4) Povinná osoba se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 21 odst. 1 nezavede nebo neuplatňuje odpovídající strategie a postupy vnitřní
kontroly a komunikace ke zmírňování a účinnému řízení rizik legalizace výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu identifikovaných v hodnocení rizik a k naplnění dalších
povinností stanovených tímto zákonem, nebo
b) nezajistí proškolení zaměstnanců podle § 23.
(5) Úvěrová nebo finanční instituce se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
poruší povinnosti stanovené pro navazování korespondenčního bankovního vztahu podle § 25
odst. 1, 2 nebo 3.
(6) Povinná osoba uvedená v § 29 odst. 1 se dopustí správního deliktu přestupku tím,
že vykonává činnost na základě poštovní smlouvy a za podmínek stanovených zákonem o
poštovních službách, jejímž účelem je dodání poukázané peněžní částky, bez osvědčení o
způsobilosti podle § 29.
(7) Za správní delikt přestupek podle odstavců 1 až 3 se uloží pokuta lze uložit
pokutu do 1 000 000 Kč.
(8) Za správní delikt přestupek podle odstavců 4 až 6 se uloží pokuta lze uložit
pokutu do 5 000 000 Kč.
§ 49
Porušení povinností při převodech peněžních prostředků
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(1) Povinná osoba jako poskytovatel platebních služeb nebo jako zprostředkující
poskytovatel platebních služeb se při převodu peněžních prostředků dopustí správního deliktu
přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícího
informace doprovázející bezhotovostní převody peněžních prostředků20),
a) nezajistí, aby převod peněžních prostředků doprovázely informace o plátci a příjemci,
b) nemá zavedeny efektivní postupy pro identifikaci chybějících nebo neúplných informací o
plátci a příjemci,
c) nepřijme odpovídající opatření vůči poskytovateli platebních služeb plátce, který při
převodu peněžních prostředků nezajistí, aby platba byla doprovázena informací o plátci a
příjemci, nebo
d) nezpřístupní na vyžádání poskytovateli platebních služeb příjemce úplné informace o plátci
a příjemci v případech, kdy převod není doprovázen úplnou informací o plátci a příjemci.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
10 000 000 Kč.
§ 50
Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní oznamovací povinnost při vstupu do České republiky z oblasti mimo území
Evropských společenství nebo při výstupu z České republiky do takové oblasti podle § 41
odst. 1 nebo 4, nebo
b) nesplní oznamovací povinnost při odeslání poštovní nebo jiné zásilky z České republiky
mimo území Evropských společenství nebo přijetí takové zásilky z oblasti mimo území
Evropských společenství podle § 41 odst. 3 nebo 4.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) nesplní oznamovací povinnost při vstupu do České republiky z oblasti mimo území
Evropských společenství nebo při výstupu z České republiky do takové oblasti podle § 41
odst. 2 nebo 4, nebo
b) nesplní oznamovací povinnost při odeslání poštovní nebo jiné zásilky z České republiky
mimo území Evropských společenství nebo přijetí takové zásilky z oblasti mimo území
Evropských společenství podle § 41 odst. 3 nebo 4.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč nebo propadnutí
věci.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.
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(4) Za správní delikt podle odstavce 2 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč nebo
propadnutí věci.

Společná ustanovení o správních deliktech k přestupkům
§ 51
(1) Propadnutí věci lze uložit, jestliže věc náleží pachateli a byla
a) ke spáchání správního deliktu užita, nebo
b) správním deliktem získána nebo nabyta za věc tímto deliktem získanou.
(2) Nebylo-li uloženo propadnutí věci uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo b), rozhodne
se o jejím zabrání, jestliže
a) náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat,
b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela, nebo
c) vlastník není znám.
(3) Propadnutí věci nelze uložit a věc nelze zabrat, je-li hodnota věci v nápadném
nepoměru k povaze správního deliktu.
(4) Vlastníkem propadlé nebo zabrané věci se stává stát.
§ 51a
(1) Za správní delikt přestupek povinné osoby podle § 43 až 49 může správní orgán
uvedený v § 35 odst. 1 s přihlédnutím k povaze a závažnosti, jakož i k dalším okolnostem
spáchaného správního deliktu přestupku, uložit též sankci správní trest zveřejnění
rozhodnutí o správním deliktu přestupku.
(2) Sankce Správní trest zveřejnění rozhodnutí o správním deliktu přestupku spočívá
v uveřejnění výrokové části pravomocného rozhodnutí o správním deliktu přestupku na
internetových stránkách Úřadu po dobu 5 let.
(3) Sankci Správní trest zveřejnění rozhodnutí o správním deliktu přestupku nelze
uložit, pokud se má za to, že
a) by její uložení bylo zcela zjevně nepřiměřené povaze a závažnosti spáchaného správního
deliktu, nebo
b) by tím došlo k ohrožení stability finančních trhů.
(4) Obsahem zveřejněného rozhodnutí o správním deliktu nesmějí být údaje
umožňující identifikaci jiné osoby než pachatele.
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§ 52
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(5) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona, s výjimkou správních deliktů
přestupků podle § 50, projednává orgán uvedený v § 35 odst. 1, který porušení zákona zjistil.
(6) (2) Správní delikty Přestupky podle § 50 projednává celní úřad. Přestupek podle
§ 50 odst. 1 může příslušný celní úřad postoupit k projednání celnímu úřadu, v jehož
územním obvodu má pachatel přestupku trvalý pobyt.
(7) Pokuty a náhrady nákladů řízení jsou splatné do 30 dnů ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí. Příjem z pokut a z náhrad nákladů řízení je příjmem státního rozpočtu. Je-li
správní delikt projednáván Českou národní bankou, je příjem z náhrady nákladů řízení
příjmem České národní banky; na příjmy z náhrady nákladů řízení vedeného Českou národní
bankou podle tohoto zákona se pro účely jejich vybírání a vymáhání hledí jako na prostředky
veřejného rozpočtu.
(8) (3) Není-li ve lhůtě splatnosti pokuta zaplacena, celní úřad může na její úhradu
použít zajištěné věci uvedené v § 41 odst. 1, 3 a 4, pokud je zajistil.
§ 52a
(1) Úřad vede evidenci zahájených a ukončených řízení o správních deliktech
přestupcích podle § 43 až 49 (dále jen „evidence“).
(2) Příslušný dozorčí úřad, který zahájil řízení o správním deliktu přestupku podle
§ 43 až 49, sdělí Úřadu za účelem zápisu do evidence následující údaje:
a) datum zahájení řízení o správním deliktu přestupku,
b) identifikační údaje podezřelého ze správního deliktu z přestupku,
c) zákonné označení správního deliktu přestupku,
d) popis skutku, v němž je správní delikt přestupek spatřován a
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e) označení orgánu, který vede řízení o správním deliktu přestupku.
(3) Po pravomocném ukončení řízení o správním deliktu přestupku podle § 43 až 49
příslušný dozorčí úřad sdělí Úřadu za účelem zápisu do evidence údaj o způsobu ukončení
řízení a zároveň mu zašle stejnopis pravomocného rozhodnutí o správním deliktu přestupku.
(4) Evidence je vedena elektronicky. Údaje z evidence poskytne Úřad dozorčímu
úřadu uvedenému v § 35 odst. 1 pro plnění úkolů vyplývajících z předmětu jeho činnosti na
vyžádání nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(5) Úřad průběžně sleduje jednotlivě vedená řízení o správních deliktech přestupcích
podle § 43 až 49 a na vyžádání dozorčích úřadů je informuje o předchozích řízeních vedených
s týmž subjektem a řízeních s podobným předmětem.
§ 53
Podle jiného právního předpisu26) se projedná jednání, které má znaky správního
deliktu přestupku podle § 43 až 48, dopustí-li se jej advokát, notář, auditor, soudní exekutor
nebo daňový poradce jako povinná osoba. Dozorčí úřad uvedený v § 35 odst. 1 bezodkladně
odevzdá věc k projednání orgánu příslušnému podle takového jiného právního předpisu a na
jeho žádost učiní nezbytná šetření k zajištění důkazních prostředků.
____________________
20)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006.
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve
znění pozdějších předpisů.
25)
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), ve znění pozdějších předpisů.
26)
Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 358/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky,
ve znění pozdějších předpisů.
24)

Část sto osmdesátá devátá
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 153/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,
zákona č. 459/2011 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 303/2013
Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 51/2016 Sb., zákona
č. 188/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
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§ 26
Zajištění osoby
(1) Policista je oprávněn zajistit osobu, která
a) svým jednáním bezprostředně ohrožuje svůj život, život nebo zdraví jiných osob anebo
majetek,
b) v budově útvaru policie úmyslně znečišťuje nebo poškozuje majetek anebo slovně uráží
policistu nebo jinou osobu,
c) má být předvedena podle jiného právního předpisu6),
d) utekla z výkonu trestu odnětí svobody, z výkonu ochranného léčení, ústavní výchovy,
předběžného opatření nebo ochranné výchovy anebo ze zabezpečovací detence,
e) při předvedení kladla odpor nebo se pokusila o útěk,
f) byla přistižena při jednání, které má znaky správního deliktu přestupku, je-li důvodná
obava, že bude v protiprávním jednání pokračovat anebo mařit řádné objasnění věci,
g) není trestně odpovědná a byla přistižena při jednání, které má znaky trestného činu, je-li
důvodná obava, že bude v protiprávním jednání pokračovat anebo mařit řádné objasnění věci,
h) je nezletilá, je-li to nezbytné pro její navrácení do rodičovské nebo jiné obdobné péče
jejímu zákonnému zástupci, nebo
i) byla dopadena na základě pronásledování podle § 92 prováděném příslušníkem
zahraničního bezpečnostního sboru.
(2) Policista po pominutí důvodu zajištění osobu neprodleně propustí, nestanoví-li
tento zákon jinak. Je-li pro to právní důvod, předá osobu příslušnému orgánu nebo zařízení
pro výkon ochranného opatření.
(3) Zajištění může trvat nejdéle 24 hodin od okamžiku omezení osobní svobody;
zajištění podle odstavce 1 písm. i) však nesmí trvat déle než 6 hodin, pokud příslušný orgán
cizího státu nepožádá o omezení osoby na svobodě za účelem vydání nebo předání, přičemž
hodiny mezi půlnocí a devátou hodinou ranní se nezapočítávají.
(4) Zajistí-li policista osobu nezletilou nebo osobu, která není trestně odpovědná, je
povinen informovat o této skutečnosti neprodleně jejího zákonného zástupce, opatrovníka
nebo školské anebo výchovné zařízení, ze kterého osoba utekla, nebo jiné obdobné zařízení,
ve kterém je tato osoba umístěna na základě rozhodnutí soudu anebo na základě souhlasu
zákonných zástupců anebo opatrovníka. Zákonný zástupce, opatrovník nebo uvedené zařízení
jsou povinni bez zbytečného odkladu zajistit odvoz této osoby z útvaru, v němž je osoba
zajištěna. Zajistí-li policie výjimečně převezení osoby sama, má tato osoba, její zákonný
zástupce nebo opatrovník povinnost uhradit náklady převozu. Policie zajištěnou osobu, která
utekla z výkonu ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo předběžného opatření, převeze na
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nejbližší záchytné pracoviště diagnostického ústavu, pokud není školské zařízení, z něhož
osoba utekla, blíže než toto záchytné pracoviště.
(5) O zajištění sepíše policista úřední záznam.
§ 61
Podání vysvětlení
(1) Policie může požadovat potřebné vysvětlení od osoby, která může přispět k
objasnění skutečností důležitých pro
a) odhalení trestného činu nebo přestupku a jeho pachatele,
b) vypátrání hledané nebo pohřešované osoby anebo věci, nebo
c) přípravu a výkon opatření k zajištění bezpečnosti osoby chráněné podle tohoto zákona nebo
jiného právního předpisu,
a v případě potřeby ji vyzvat, aby se ve stanovenou dobu, popřípadě bez zbytečného odkladu,
je-li to nezbytné, dostavila na určené místo k sepsání úředního záznamu o podání vysvětlení.
(2) Dostaví-li se osoba na základě výzvy, je policista povinen s touto osobou sepsat
bez zbytečného odkladu úřední záznam o podání vysvětlení.
(3) Podání vysvětlení nesmí být od osoby požadováno, pokud by tím porušila
zákonem stanovenou nebo státem uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byla této
povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěna. Osoba
může vysvětlení odepřít pouze, pokud by jím sobě nebo osobě blízké způsobila nebezpečí
trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za správní delikt přestupek.
(4) Kdo se dostaví na výzvu podle odstavce 1, má nárok na náhradu nutných výdajů a
na náhradu ušlého výdělku. Náhradu poskytuje policie. Nárok na náhradu nemá ten, kdo se
dostavil jen ve vlastním zájmu nebo pro své protiprávní jednání. Nárok na náhradu zaniká,
jestliže jej osoba neuplatní do 7 dnů ode dne, kdy se na výzvu podle odstavce 1 dostavila; o
tom musí být osoba poučena.
(5) Nevyhoví-li osoba bez dostatečné omluvy nebo bez závažných důvodů výzvě,
může být předvedena. Úřední záznam o podání vysvětlení je policista povinen sepsat bez
zbytečného odkladu po jejím předvedení; po sepsání tohoto záznamu policista osobu propustí.
(6) O předvedení sepíše policista úřední záznam.
§ 63
Prokázání totožnosti
(1) Prokázáním totožnosti se rozumí prokázání jména, popřípadě jmen, příjmení, data
narození a v případě potřeby také adresy místa trvalého pobytu, adresy místa pobytu nebo
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adresy bydliště v zahraničí, rodného čísla a státní příslušnosti. Rozsah a způsob zjišťování
osobních údajů musí být přiměřené účelu zjišťování totožnosti.
(2) Policista je oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu
a) podezřelou ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu přestupku,
b) zdržující se v prostoru, o kterém lze důvodně předpokládat, že se v něm zdržují cizinci bez
povolení opravňujícího k pobytu na území České republiky,
c) bezdůvodně se zdržující v bezprostřední blízkosti policií chráněného prostoru nebo v místě,
z něhož lze tento prostor účinně ohrozit,
d) od níž je požadováno vysvětlení,
e) odpovídající popisu hledané nebo pohřešované osoby,
f) vstupující do policií chráněného objektu nebo prostoru anebo do místa, kam je policistou
zakázán vstup, nebo z tohoto objektu, prostoru anebo místa vycházející,
g) která má na místě veřejně přístupném zbraň a je důvodné podezření, že zbraně může být
užito k násilí nebo pohrůžce násilím,
h) zdržující se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu nebo správního deliktu
přestupku, k požáru anebo jiné mimořádné události,
i) která má být předvedena na žádost příslušného orgánu podle jiného právního předpisu6),
j) která je oznamovatelem podezření ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu
přestupku,
k) na žádost jiné osoby, která má na zjištění totožnosti právní zájem, jakož i osobu, která o
prokázání totožnosti policistu žádá, a zjištěné osobní údaje předat osobě, která o prokázání
totožnosti požádala, nebo
l) při plnění jiného úkolu, je-li to nezbytné k ochraně bezpečnosti osob a majetku, veřejného
pořádku nebo pro předcházení trestné činnosti.
(3) Odmítne-li osoba uvedená v odstavci 2 prokázat svoji totožnost nebo nemůže-li ji
prokázat ani po poskytnutí potřebné přiměřené součinnosti a policista nemůže její totožnost
zjistit provedením úkonu na místě, je oprávněn osobu předvést k provedení úkonů směřujících
ke zjištění její totožnosti. Potřebnou součinnost k prokázání totožnosti policista poskytne
způsobem a v rozsahu, který nezmaří účel úkonu.
(4) Nelze-li totožnost předvedené osoby zjistit na základě sdělených údajů ani v
dostupných evidencích, je policista oprávněn získat informace potřebné k jejímu ztotožnění
snímáním daktyloskopických otisků, zjišťováním tělesných znaků, měřením těla, pořizováním
obrazových, zvukových a jiných záznamů a odebíráním biologických vzorků umožňujících
získání informací o genetickém vybavení.
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(5) Nelze-li úkon podle odstavce 4 pro odpor osoby provést, je policista oprávněn
tento odpor překonat. Způsob překonání odporu musí být přiměřený intenzitě odporu.
Překonat odpor osoby nelze, jde-li o odběr krve nebo jiný obdobný úkon spojený se zásahem
do tělesné integrity.
(6) Byla-li prokázáním totožnosti zjištěna osoba pohřešovaná, vyrozumí policista se
souhlasem této osoby toho, kdo pohřešování osoby oznámil. Bez souhlasu pohřešované osoby
policie oznamovateli sdělí, že pátrání po pohřešované osobě bylo ukončeno. Je-li svéprávnost
pohřešované osoby omezena, vyrozumí policista o ztotožnění pohřešované osoby toho, kdo
pohřešování osoby oznámil, a jejího opatrovníka.
Zvláštní ustanovení o zpracovávání osobních údajů policií
§ 79
(1) Policie může zpracovávat osobní údaje včetně citlivých údajů bez souhlasu osoby,
jíž se tyto údaje týkají (dále jen „subjekt údajů“), pokud je to nezbytné pro plnění jejích
úkolů.
(2) Shromažďovat údaje o rasovém původu, náboženském nebo politickém
přesvědčení, o příslušnosti k zákonem nezakázanému sdružení nebo sexuálním chování lze
pouze tehdy, je-li to nezbytné pro účely šetření konkrétního trestného činu nebo správního
deliktu přestupku.
§ 97
(1) Každý může upozornit
a) na nedostatky v činnosti policejního útvaru, policisty nebo zaměstnance policie, nebo
b) na skutečnost, že se policista nebo zaměstnanec policie dopustil jednání, které naplňuje
znaky trestného činu, správního deliktu přestupku nebo kázeňského přestupku.
(2) Policista nebo útvar policie musí upozornění přijmout. Policie do 30 dnů ode dne
přijetí upozornění vyrozumí toho, kdo jej učinil, o přijatých opatřeních, pokud o toto
vyrozumění osoba požádá. Oznámení protiprávního jednání podle trestního řádu tímto není
dotčeno.
HLAVA XV
Správní delikty
Přestupky
§ 101
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
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a) v rozporu s § 108 odst. 2 na místě veřejnosti přístupném nosí služební stejnokroj
policie nebo takové jeho součásti, které jsou s ním zaměnitelné, nebo užívá vnější
označení „POLICIE“, ačkoliv není policistou nebo bývalým policistou,
a) b) úmyslně na místě veřejnosti přístupném neoprávněně užívá na vozidle, plavidle nebo
letadle zvláštní barevné provedení a označení používané na služebních vozidlech, plavidlech a
letadlech policie anebo zvláštní barevné provedení a označení s ním zřejmě zaměnitelné,
b) c) vnikne lstí, nedovoleným překonáním uzamčení nebo překonáním jiné jistící překážky s
použitím síly do uzavřeného objektu nebo prostoru, v nichž sídlí policie, anebo do objektu
nebo prostoru, které policie podle § 48 chrání, nebo
c) d) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 115.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) v rozporu s § 99 odst. 1 a 2 použije slovo „policie“ anebo slovo od něj odvozené ve svém
názvu nebo obchodní firmě, nebo
b) na místě veřejnosti přístupném neoprávněné užívá na vozidle, plavidle nebo letadle zvláštní
barevné provedení a označení používané na služebních vozidlech, plavidlech a letadlech
policie anebo zvláštní barevné provedení a označení s ním zřejmě zaměnitelné.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč. Za správní delikt
přestupek podle odstavce 2 písm. a) se uloží lze uložit pokuta pokutu do 20 000 Kč a za
správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. b) pokuta pokutu do 50 000 Kč.
§ 102
(1) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(2) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(3) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává obecní úřad obce
s rozšířenou působností.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(5) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní
moci.
(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem obce.
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§ 102
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává obecní úřad obce s rozšířenou
působností.
(2) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.
____________________
6)

Například zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
zákona č. 413/2005 Sb.
13)
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Část sto devadesátá
Zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených
k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních
a buňkách), ve znění zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,
zákona č. 77/2012 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
HLAVA IX
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 25
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že neoprávněně zachází s tkáněmi a buňkami.
(2) Tkáňové zařízení, odběrové zařízení nebo jiný poskytovatel zacházející s tkáněmi a
buňkami se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s
a) § 3 odst. 3 písm. b) nezajistí
1. oznámení závažné nežádoucí události, závažné nežádoucí reakce nebo podezření na ně,
nebo
2. poskytování údajů,
b) § 3 odst. 3 písm. c) nezajistí anonymizaci údajů, nebo
c) § 3 odst. 3 písm. d) nezajistí sledovatelnost po dobu nejméně 30 let od použití tkání a
buněk.
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(3) Držitel povolení k distribuci tkání a buněk se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že v rozporu s § 20a odst. 4 při jejich distribuci poruší pravidla správné distribuční praxe.
(4) Tkáňové zařízení, odběrové zařízení nebo provozovatel diagnostické laboratoře se
dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nesplní oznamovací povinnost podle § 3 odst. 4,
b) nezajistí vedení záznamů uvedených v § 5 odst. 1 písm. f) bodě 4 nebo jejich
dohledatelnost,
c) nezajistí, aby s tkáněmi a buňkami nakládala fyzická osoba splňující požadavky podle § 16
odst. 1,
d) provádí činnost v rozporu s povolením činnosti podle tohoto zákona, nebo
e) v rozporu s § 20 odst. 1 nakládá s tkáněmi a buňkami bez rozhodnutí Ústavu o změně
povolení činnosti nebo změně odpovědné osoby anebo změně činnosti nebo její části
zajišťované smluvně.
(5) Tkáňové zařízení nebo odběrové zařízení se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že nezajistí
a) použití jen takových produktů nebo materiálů, které jsou vymezeny v § 5 odst. 1 písm. b),
b) identifikaci podle § 5 odst. 1 písm. e),
c) aby funkci odpovědné osoby vykonávala osoba splňující požadavky podle § 6 odst. 2 nebo
§ 8 odst. 2,
d) v rozporu s § 7 odst. 1 písm. b), aby darování tkání a buněk nebylo zdrojem finanční nebo
jiné náhrady, nebo
e) při opatřování tkání a buněk postup podle § 7 odst. 1 písm. c).
(6) Tkáňové zařízení se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 4 odst. 1 nezveřejní výroční zprávu,
b) nezajistí v rozporu s § 5 odst. 1 písm. c) použití pouze takových tkání a buněk, které splňují
požadavky na jejich schválení pro zpracování,
c) nezajistí dodržování pravidel správné distribuční praxe při distribuci tkání a buněk podle §
5 odst. 1 písm. k),
d) zajistí dovoz tkání a buněk ze třetí země v rozporu s § 11 odst. 1,
e) zajistí vývoz tkání a buněk ze třetí země v rozporu s § 11b odst. 1,
f) zajistí distribuci tkání a buněk mezi Českou republikou a jiným členským státem v rozporu
s § 12,
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g) v rozporu s § 13 odst. 1 zajistí distribuci z členského státu nebo dovoz ze třetí země v
případě neodkladné potřeby tkání a buněk bez příslušného oprávnění,
h) nesplní oznamovací povinnost podle § 13 odst. 2,
i) v rozporu s § 20 odst. 2 nakládá s tkáněmi a buňkami bez rozhodnutí Ústavu o změně
povolení činnosti v rozsahu dovozu tkání a buněk ze třetí země,
j) nezajistí splnění povinností v oblasti kódování tkání a buněk podle § 20b odst. 4, nebo
k) nesplní informační povinnost podle § 20b odst. 5.
(7) Tkáňové zařízení, jde-li o tkáně a buňky jím propouštěné pro distribuci a použití,
se dopustí správního deliktu přestupku tím, že nezajistí v rozporu
a) § 5 odst. 3 písm. a) stažení nepoužitých tkání a buněk,
b) § 5 odst. 3 písm. e), aby nebylo propuštěno, distribuováno nebo použito u člověka balení
tkání a buněk, které nesplňuje požadavky na jakost a bezpečnost tkání a buněk nebo
požadavky tohoto zákona, nebo
c) § 5 odst. 3 písm. g), aby postupy nebo údaje odpovídaly údajům nebo postupům uvedeným
v žádosti.
(8) Tkáňové zařízení, jde-li o tkáně a buňky jím propouštěné pro distribuci a použití
nebo o jím distribuované tkáně a buňky z členského státu nebo jím dovezené ze třetí země, se
dopustí správního deliktu přestupku tím, že nesplní oznamovací povinnost podle § 5 odst. 4
písm a) bodu 1 nebo 3.
(9) Odběrové zařízení se dopustí správního deliktu přestupku tím, že nezajistí
poskytování tkání a buněk podle § 7 odst. 1 písm. e) pouze tkáňovému zařízení.
(10) Poskytovatel se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v případě ukončení
činnosti tkáňového zařízení nezajistí splnění požadavků na uchování dokumentace,
sledovatelnost nebo dostupnost uskladněných tkání a buněk pro účel použití podle § 4 odst. 2.
(11) Poskytovatel se dopustí správního deliktu přestupku tím, že nezajistí dodržování
písemných pokynů tkáňového zařízení podle § 3 odst. 5.
(12) Za správní delikt se uloží pokuta Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. a), odstavce 4
písm. b) a e), odstavce 5 písm. a), odstavce 6 písm. a), e) až k) a odstavce 8,
b) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. b) a c), odstavce
3, odstavce 4 písm. a), c) a d), odstavce 5 písm. b), c) a e), odstavce 6 písm. b) a d), odstavce
7 písm. a) a c), odstavce 9 až 11,
c) do 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1, odstavce 5 písm. d),
odstavce 6 písm. c) a odstavce 7 písm. b).
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§ 26
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Ústav,
s výjimkou správních deliktů přestupků podle § 25 odst. 6 písm. c) spáchaných zajištěním
dovozu, vývozu nebo distribuce tkání a buněk v rozporu s § 11 odst. 2, § 11b odst. 2 a § 12 a
správních deliktů přestupků podle § 25 odst. 6 písm. d), které projednává Ministerstvo
zdravotnictví.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby14) nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
____________________
14)

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

Část sto devadesátá první
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
ve znění zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 219/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 263/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 192/2016 Sb. a
zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 14b
Seznam fyzických osob, podnikajících fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné
moci, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku
(1) Ministerstvo vede veřejný seznam fyzických osob, podnikajících fyzických osob,
právnických osob a orgánů veřejné moci, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku
(dále jen „seznam držitelů datových schránek“), který je přístupný způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Seznam je součástí informačního systému datových schránek.
(2) Seznam držitelů datových schránek se člení na samostatné části vedené pro fyzické
osoby, pro podnikající fyzické osoby, pro právnické osoby a pro orgány veřejné moci.
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(3) Seznam držitelů datových schránek obsahuje tyto údaje o fyzických osobách,
podnikajících fyzických osobách, právnických osobách a orgánech veřejné moci, které mají
zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku
a) v části vedené pro fyzické osoby
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu
na území České republiky anebo adresa bydliště mimo území České republiky,
2. identifikátor,
3. údaj o tom, zda datová schránka plní funkci datové schránky podle § 6,
b) v části vedené pro podnikající fyzické osoby
1. jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo podnikání
a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
2. identifikátor,
3. údaj o tom, zda datová schránka plní funkci datové schránky podle § 6,
c) v části vedené pro právnické osoby
1. obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
2. identifikátor, případně identifikátory,
3. údaj o tom, zda datová schránka plní funkci datové schránky podle § 6,
4. 3. má-li právnická osoba zřízeno více datových schránek právnické osoby, údaj o tom,
která datová schránka právnické osoby je další datovou schránkou právnické osoby, je-li
další datová schránka právnické osoby zřízena pro potřeby vnitřní organizační jednotky
právnické osoby, název této vnitřní organizační jednotky, a je-li další datová schránka
právnické osoby zřízena pro potřeby výkonu konkrétní agendy nebo činnosti právnické
osoby, název této agendy nebo činnosti.
d) v části vedené pro orgány veřejné moci
1. název, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
2. identifikátor, případně identifikátory,
3. má-li orgán veřejné moci zřízeno více datových schránek orgánu veřejné moci, údaj o
tom, která datová schránka orgánu veřejné moci je další datovou schránkou orgánu
veřejné moci, je-li další datová schránka orgánu veřejné moci zřízena pro potřeby
vnitřní organizační jednotky orgánu veřejné moci, název této vnitřní organizační
jednotky, a je-li další datová schránka orgánu veřejné moci zřízena pro potřeby výkonu
konkrétní agendy nebo činnosti orgánu veřejné moci, název této agendy nebo činnosti.
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§ 22
Konverze
(1) Konverzí se rozumí
a) úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě
nebo datovém souboru (dále jen „dokument obsažený v datové zprávě“), ověření shody
obsahu těchto dokumentů způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů
a připojení ověřovací doložky o provedení konverze (dále jen „doložka“), nebo
b) úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě a
ověření shody obsahu těchto dokumentů způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto
dokumentů a připojení ověřovací doložky.
(2) Dokument, který provedením konverze vznikl (dále jen „výstup“), má stejné právní
účinky jako dokument, jehož převedením výstup vznikl (dále jen „vstup“).
(3) Má-li být podle jiného právního předpisu předložen dokument v listinné podobě
správnímu orgánu, nebo soudu anebo jinému státnímu orgánu, zejména aby byl užit jako
podklad pro vydání rozhodnutí, je tato povinnost splněna předložením jeho výstupu.
§ 24
Postup při provádění konverze
(1) Při konverzi do dokumentu v listinné podobě subjekt provádějící konverzi
a) ověří platnost kvalifikovaného elektronického časového razítka vstupu, je-li jím vstup
opatřen,
b) ověří platnost uznávaného elektronického podpisu, je-li jím vstup podepsán, platnost
uznávané elektronické pečetě, je-li jí vstup zapečetěn, nebo platnost uznávané elektronické
značky, je-li jí vstup označen.
(2) Bezodkladně poté, kdy subjekt provádějící konverzi ověří shodu výstupu se
vstupem a shoduje-li se výstup se vstupem provede úplné převedení dokumentu, připojí
k výstupu ověřovací doložku.
(3) Technické náležitosti provádění konverze, vstupu a výstupu stanoví ministerstvo
vyhláškou.
(4) Konverze se neprovádí
a) je-li dokument v jiné než v listinné podobě či v podobě datové zprávy,
b) jde-li o dokument v listinné podobě, jehož jedinečnost nelze konverzí nahradit, zejména o
občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenskou knížku,
služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný
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průkaz, vkladní knížku, šek, směnku nebo jiný cenný papír, los, sázenku, geometrický plán,
rysy a technické kresby,
c) jsou-li v dokumentu v listinné podobě změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly
zeslabit jeho věrohodnost,
d) není-li z dokumentu v listinné podobě patrné, zda se jedná o
1. prvopis,
2. vidimovaný dokument,
3. opis nebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
4. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného
podle jiného právního předpisu,
e) je-li dokument v listinné podobě opatřen plastickým textem nebo otiskem plastického
razítka,
f) v případě provedení konverze na žádost, nebyl-li dokument obsažený v datové zprávě
podepsán způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v
souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu11), zapečetěn
uznávanou elektronickou pečetí nebo označen uznávanou elektronickou značkou toho, kdo
dokument vydal nebo vytvořil,
g) jde-li o dokument obsažený v datové zprávě, který nelze konvertovat do listinné podoby,
například o zvukový nebo audiovizuální záznam,
h) pokud dokument nesplňuje technické náležitosti podle odstavce 4.
(5) Konverzí se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupu a
jejich soulad s právními předpisy.
§ 25
Ověřovací doložka
Doložka
(1) Ověřovací doložka Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
je součástí se považuje za součást výstupu a obsahuje
a) název subjektu, který konverzi provedl,
b) pořadové číslo, pod kterým je konverze vedena v evidenci provedených konverzí,
c) údaj o ověření toho sdělení, že obsah výstupu odpovídá obsahu vstupu,
d) údaj o tom, z kolika listů se skládá vstup,
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e) údaj o tom, zda vstup obsahuje vodoznak, reliéfní tisk nebo embossing, suchou pečeť nebo
reliéfní ražbu, opticky variabilní prvek nebo jiný zajišťovací prvek,
f) datum vyhotovení ověřovací doložky,
g) jméno, případně jména, a příjmení osoby, která konverzi provedla.; údaj se neuvede, byla-li konverze provedena automatizovaně,
h) kvalifikovaný elektronický podpis osoby, která konverzi provedla, nebo kvalifikovanou
elektronickou pečeť subjektu, který konverzi provedl, byla-li konverze provedena
automatizovaně.
(2) Ověřovací doložka Doložka konverze do dokumentu v listinné podobě je součástí
se považuje za součást výstupu a obsahuje
a) název subjektu, který konverzi provedl,
b) pořadové číslo, pod kterým je konverze vedena v evidenci provedených konverzí,
c) údaj o ověření toho sdělení, že obsah výstupu odpovídá obsahu vstupu,
d) údaj o tom, z kolika listů se skládá výstup,
e) datum vyhotovení ověřovací doložky,
f) údaj o tom, zda byl vstup podepsán uznávaným elektronickým podpisem, zapečetěn
uznávanou elektronickou pečetí nebo označen uznávanou elektronickou značkou, identifikaci
uznávaného elektronického podpisu, uznávané elektronické pečetě nebo uznávané
elektronické značky alespoň v rozsahu identifikačního čísla kvalifikovaného certifikátu a
údajů o kvalifikovaném poskytovateli služeb vytvářejících důvěru a o podepisující osobě,
pečetící osobě nebo označující osobě obsažených v kvalifikovaném certifikátu a údaj o
výsledku ověření platnosti uznávaného elektronického podpisu, uznávané elektronické pečetě
nebo uznávané elektronické značky,
g) údaj o tom, zda byl vstup opatřen kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem,
identifikaci kvalifikovaného elektronického časového razítka alespoň v rozsahu
identifikačního čísla certifikátu a údajů o kvalifikovaném poskytovateli služeb vytvářejících
důvěru obsažených v certifikátu a datum a čas uvedené v kvalifikovaném elektronickém
časovém razítku,
h) otisk úředního razítka a jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis osoby, která konverzi
provedla, nebo zajišťovací prvek zabezpečující integritu výstupu, byla-li konverze
provedena automatizovaně.
Správní delikty
Přestupky
§ 26a
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…
§ 26b
(1) Podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že užije datovou schránku k šíření
a) nevyžádaných obchodních či jiných obtěžujících sdělení,
b) počítačového programu, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v
něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky.
(2) Za správní delikt přestupek lze uložit pokutu do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a),
b) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b).
§ 26c
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni ministerstvo.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
§ 26c
Přestupky podle tohoto zákona projednává ministerstvo.
____________________
11)

§ 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce.

Část sto devadesátá druhá
Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve
znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona
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č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 52/2012 Sb.,
zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 334/2014 Sb., zákona č. 221/2015 Sb., zákona
č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
§ 12
Rejstřík obsahuje tyto údaje o statutárních auditorech:
a) jméno, rodné číslo, nebylo-li rodné číslo přiděleno, datum narození, adresu bydliště, je-li
podnikatelem, jméno podnikatele, adresu sídla a identifikační číslo osoby,
b) adresu internetových stránek, má-li je zřízeny,
c) identifikátor datové schránky podle zákona upravujícího elektronické úkony,
d) den vzniku auditorského oprávnění,
e) informaci o auditorském oprávnění k výkonu auditorské činnosti s výjimkou provádění
povinného auditu podle § 10 odst. 2,
f) evidenční číslo, které mu bylo ke dni nabytí právní moci auditorského oprávnění přiděleno
(dále jen „evidenční číslo“),
g) název auditorské společnosti, u které je statutární auditor zaměstnán nebo s níž je spojen
jako společník nebo jinak, adresu jejího sídla a její evidenční číslo, nebo jméno statutárního
auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet, u kterého je
zaměstnán, adresu jeho sídla a jeho evidenční číslo, pokud existují,
h) přehled o uložených opatřeních, včetně druhu opatření, sankcích správních trestech
uložených podle hlavy XI a důvodu jejich uložení, nestanoví-li tento zákon jinak.
§ 12a
Rejstřík obsahuje tyto údaje o auditorských společnostech:
a) název, adresu sídla a identifikační číslo osoby,
b) údaje o členech řídicího orgánu
1. u fyzických osob jméno, rodné číslo, nebylo-li rodné číslo přiděleno, datum narození,
adresu bydliště, je-li podnikatelem, jméno podnikatele, adresu sídla a identifikační číslo
osoby,
2. u právnických osob název, adresu sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a
jméno a adresu bydliště fyzické osoby, která ji při výkonu funkce zastupuje,
c) jméno a adresu bydliště nebo název nebo jméno podnikatele a adresu sídla všech
společníků včetně rozsahu jejich hlasovacích práv,
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d) identifikátor datové schránky podle zákona upravujícího elektronické úkony, popřípadě
kontaktní údaj a jméno kontaktní osoby,
e) adresu místa provozovny, pokud je zřízena,
f) adresu internetových stránek, má-li je zřízeny,
g) den vzniku auditorského oprávnění,
h) evidenční číslo,
i) jméno a evidenční číslo statutárního auditora provádějícího povinný audit pro auditorskou
společnost na základě pracovněprávního nebo jiného vztahu,
j) případné členství v síti a seznam názvů a adres členských společností a propojených osob
nebo udání místa, kde jsou takové informace veřejně dostupné,
k) všechny další registrace auditorské společnosti provedené u příslušných orgánů jiných
členských států a auditorské osoby ve třetích zemích včetně názvu registračního orgánu nebo
orgánů a registračního čísla nebo čísel, pokud existují,
l) přehled o uložených opatřeních, včetně druhu opatření, sankcích správních trestech
uložených podle hlavy XI a důvodu jejich uložení, nestanoví-li tento zákon jinak.
§ 14h
Záznamy, evidence a uchovávání dokumentů
(1) Auditorská společnost a statutární auditor vykonávající auditorskou činnost
vlastním jménem a na vlastní účet vyhotoví alespoň jednou ročně přehled opatření přijatých
za účelem nápravy a za účelem změny vnitřního systému řízení kvality a s obsahem tohoto
přehledu seznámí své zaměstnance. Přehled opatření přijatých za účelem nápravy a za účelem
změny vnitřního systému řízení kvality obsahuje shrnutí všech opatření souvisejících s
porušením tohoto zákona a přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
specifické požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu v souvislosti s výkonem
auditorské činnosti, které bylo zjištěno v rámci činnosti auditorské společnosti nebo
statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet
nebo které bylo předmětem kárného řízení nebo řízení o správním deliktu přestupku.
(2) Auditorská společnost a statutární auditor vykonávající auditorskou činnost
vlastním jménem a na vlastní účet zdokumentují zadání, rozsah a způsob poskytnutí
poradenských služeb jinou osobou při provádění auditorské činnosti.
(3) Auditorská společnost a statutární auditor vykonávající auditorskou činnost
vlastním jménem a na vlastní účet vedou záznamy o účetní jednotce, u které provádí povinný
audit; tyto záznamy obsahují
a) obchodní firmu nebo jméno, adresu sídla, popřípadě adresu místa bydliště, liší-li se od
adresy sídla, je-li účetní jednotka podnikající fyzickou osobou, anebo obchodní firmu nebo
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název a adresu sídla, je-li účetní jednotka právnickou osobou, pobočkou nebo jinou
organizační složkou právnické osoby anebo označení, jde-li o účetní jednotku bez právní
osobnosti,
b) v případě auditorské společnosti jméno nebo jména klíčových auditorských partnerů,
c) údaje o odměnách účtovaných auditorskou společností nebo účtovaných nebo evidovaných
statutárním auditorem vykonávajícím auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet,
a to za každé účetní období v členění na odměny účtované nebo evidované za
1. povinný audit,
2. ostatní auditorskou činnost a
3. neauditorské služby.
(4) Auditorská společnost a statutární auditor vykonávající auditorskou činnost
vlastním jménem a na vlastní účet vedou záznamy o případných písemných stížnostech v
souvislosti s prováděním povinných auditů a o porušeních tohoto zákona a přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího specifické požadavky na povinný audit
subjektů veřejného zájmu podle odstavce 1.
(5) Auditorská společnost a statutární auditor vykonávající auditorskou činnost
vlastním jménem a na vlastní účet uchovávají záznamy vyhotovené v souladu s odstavci 1 až
4 a čl. 6 a 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 nejméně po dobu 10 let
od prvního dne kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byly
vyhotoveny.
§ 24g
Uchovávání spisu o kontrole kvality
Spis o kontrole kvality se uchovává po dobu 10 let ode dne jeho uzavření; tato doba se
prodlužuje o dobu nezbytnou pro vedení kárného řízení, řízení o správním deliktu přestupku
nebo trestního řízení.
§ 25
Kárná a jiná opatření
(1) Za zaviněné porušení povinnosti stanovené tímto zákonem, jiným právním
předpisem upravujícím výkon auditorské činnosti, etickým kodexem, vnitřními předpisy
Komory nebo auditorskými standardy podle § 18, které není správním deliktem přestupkem
podle hlavy XI (dále jen „kárné provinění“), může Komora statutárnímu auditorovi uložit
některé z těchto opatření:
a) napomenutí,
b) veřejné napomenutí,
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c) pokuta do výše 1 000 000 Kč,
d) zákaz výkonu auditorské činnosti na dobu nejdéle 5 let,
e) vyloučení z výkonu funkce člena řídicího orgánu auditorské společnosti na dobu nejdéle 3
roky.
(2) Opatření podle odstavce 1 písm. c) lze uložit současně s opatřením podle odstavce
1 písm. d) nebo e).
(3) Za porušení povinnosti stanovené v § 21 odst. 8 7 může Komora auditorské
společnosti nebo statutárnímu auditorovi vykonávajícímu auditorskou činnost vlastním
jménem a na vlastní účet uložit opatření podle odstavce 1 s tím, že pokuta podle odstavce 1
písm. c) se uloží až do výše 10 000 000 Kč.
(4) Za porušení povinnosti stanovené tímto zákonem, jiným právním předpisem
upravujícím výkon auditorské činnosti, etickým kodexem, vnitřními předpisy Komory nebo
auditorskými standardy podle § 18 učiněném při činnosti auditorské společnosti, které není
kárným proviněním statutárního auditora nebo správním deliktem přestupkem podle hlavy
XI, uloží Komora této auditorské společnosti opatření podle odstavce 1 s tím, že pokuta podle
odstavce 1 písm. c) se uloží až do výše 10 000 000 Kč.
(5) Při ukládání opatření se přihlíží k závažnosti protiprávního jednání, zejména ke
způsobu jeho spáchání, jeho následkům, a okolnostem, za nichž bylo spácháno.
(6) Jedná-li se o méně závažné porušení povinnosti, lze od uložení opatření upustit,
pokud je možno samotné projednání takového porušení povinnosti považovat za dostačující.
(7) Rozhodnutí o uložení opatření veřejného napomenutí vykoná Komora zveřejněním
na svých internetových stránkách. Toto rozhodnutí je vykonáno dnem, kdy bylo zveřejněno.
Obsah veřejného napomenutí určí kárná komise Komory tímto rozhodnutím.
(8) Výnos z uložených pokut v řízení podle § 26 je příjmem Komory.
§ 26
Kárná a jiná řízení
(1) O uložení opatření podle § 25 rozhoduje kárná komise Komory v řízení zahájeném
z moci úřední nebo na návrh ministra financí, dozorčí komise, kontrolního výboru, orgánu
státního dozoru nebo České národní banky.
(2) Odpovědnost za kárné provinění nebo porušení povinnosti podle § 25 odst. 3 a 4
zaniká, uplynula-li ode dne, kdy ke kárnému provinění nebo porušení povinnosti došlo, doba
6 let.
(3) Lhůta podle odstavce 2 neběží
a) v případě zániku oprávnění k výkonu auditorské činnosti,
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b) po dobu, po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní řízení nebo řízení o správním deliktu
správním deliktu přestupku, nebo
c) po dobu, po kterou se o věci vedlo soudní řízení správní.
(4) Návrh musí obsahovat jméno auditora, proti němuž návrh směřuje, popis skutku,
pro který se navrhuje zahájení řízení a označení důkazů, o které se návrh opírá. K návrhu se
připojí důkazy, které má navrhovatel k dispozici.
(5) Účastníky řízení zahájeného na návrh jsou navrhovatel a auditor, proti němuž
návrh směřuje.
(6) Rozhodnutí o uložení opatření podle § 25 podepisuje předseda kárné komise
Komory. Podrobnosti týkající se postupu při ukládání opatření uvedených v § 25 upravuje
kárný řád, který je vnitřním předpisem Komory.
(7) Rozhodnutí o uložení opatření se doručuje též osobě, která podala návrh na jeho
uložení.
(8) Vyslovila-li kárná komise Komory v rozhodnutí, kterým se řízení končí, že auditor
porušil povinnost stanovenou tímto zákonem, jiným právním předpisem upravujícím výkon
auditorské činnosti, etickým kodexem, vnitřními předpisy Komory nebo auditorskými
standardy podle § 18, uloží současně v rozhodnutí auditorovi náhradu nákladů řízení, které
nese Komora. Náklady řízení stanoví kárný řád, a to částkou, která nesmí být vyšší než 6 000
Kč.
(9) O zahájení řízení a jeho výsledku kárná komise Komory informuje dozorčí komisi
a Radu.
§ 39b
Disciplinární výbor
(1) Disciplinární výbor má 5 členů.
(2) Členové disciplinárního výboru jsou jmenováni Prezidentem Rady na návrh
Prezidia. Funkční období členů disciplinárního výboru, způsob jejich odvolání, odměňování a
pravidla pro rozhodování stanoví statut Rady. Disciplinární výbor se při své činnosti řídí
disciplinárním řádem Rady, který je vnitřním předpisem Rady.
(3) Disciplinární výbor vykonává v prvním stupni působnost Rady v řízení o sankcích
správních trestech podle hlavy XI. Odvolacím orgánem je Prezidium.
(4) Disciplinární výbor vykonává působnost Rady v šetření podle § 40b.
(5) Plnění funkce člena disciplinárního výboru je výkonem veřejné funkce.
§ 40c
Uchovávání spisu
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Informace poskytnuté Radě je Rada povinna chránit před zneužitím. Rada uchovává
spis po dobu 10 let ode dne ukončení šetření, tato doba se prodlužuje o dobu nezbytnou pro
vedení řízení o správním deliktu přestupku nebo trestního řízení.

HLAVA XI
Správní delikty
Přestupky
§ 49a
Přestupky fyzických osob
(1) Statutární auditor nebo fyzická osoba, které zaniklo auditorské oprávnění, se
dopustí přestupku tím, že přijme v účetní jednotce pozici osoby v klíčové funkci v rozporu s §
14i nebo § 43a.
(2) Statutární auditor se jako klíčový auditorský partner určený podle § 14g odst. 1
dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie
upravujícím specifické požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu neukončí účast
na provádění povinného auditu subjektu veřejného zájmu nejpozději do 7 let od svého
jmenování klíčovým auditorským partnerem nebo provede povinný audit subjektu veřejného
zájmu před uplynutím 3 let poté, co v něm ukončil účast na provádění povinném auditu jako
klíčový auditorský partner.
(3) Kontrolor kvality se dopustí přestupku tím, že v prohlášení o splnění požadavků
stanovených v § 24d odst. 1 uvede nepravdivé informace.
(4) Statutární auditor se jako osoba pověřená přezkumem řízení kvality auditorské
zakázky dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie
upravujícím specifické požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu nevede
záznamy o výsledcích přezkumu řízení kvality zakázky.
(5) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, 2 nebo 4,
b) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3.
(6) Za přestupek uvedený v odstavci 1, 2 nebo 4 lze statutárnímu auditorovi
samostatně uložit také opatření uvedená v § 25 odst. 1 písm. a), b), d) nebo e) uložit zákaz
činnosti nejdéle na dobu 5 let, nejde-li o zákaz činnosti spočívající ve výkonu funkce
člena řídicího orgánu auditorské společnosti, který lze uložit nejdéle na dobu 3 let.
§ 49b
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
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(1) Statutární auditor vykonávající auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní
účet nebo auditorská společnost se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) požaduje nebo přijme od subjektu veřejného zájmu odměnu za provedení povinného auditu,
která je v rozporu s § 16,
b) v rozporu s § 17a odst. 5 neoznámí výpověď závazku ze smlouvy o povinném auditu nebo
odstoupení od smlouvy o povinném auditu Radě,
c) nesplní informační povinnost podle § 21 odst. 3, 4, 5 nebo § 43d anebo nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014,
d) neposkytne České národní bance na základě její žádosti informace a vysvětlení týkající se
průběhu povinného auditu a poznatky získané na základě povinného auditu v subjektu
veřejného zájmu, který podléhá dohledu České národní banky podle § 21 odst. 6,
e) v rozporu s § 24f odst. 5 neprovede opatření k nápravě,
f) v rozporu s § 43b odst. 1 a 2 poskytne subjektu veřejného zájmu, jeho mateřské obchodní
korporaci25) se sídlem v České republice nebo jeho dceřiné obchodní korporaci25) se sídlem v
České republice, neauditorské služby uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. a) bodu i), bodu iv) až vii)
a v písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014,
g) v rozporu s § 43b odst. 4 poskytne subjektu veřejného zájmu, jeho mateřské obchodní
korporaci nebo jeho dceřiné obchodní korporaci, neauditorské služby neuvedené v čl. 5 odst.
1, nebo
h) v rozporu s § 43c provede povinný audit.
(2) Statutární auditor vykonávající auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní
účet nebo auditorská společnost se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu
s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím specifické požadavky na povinný
audit subjektů veřejného zájmu
a) nesplní informační povinnost,
b) přijme od subjektu veřejného zájmu, jeho mateřské obchodní korporace nebo jeho dceřiné
obchodní korporace, odměnu za neauditorské služby neuvedené v čl. 5 odst. 1,
c) neprojedná s výborem pro audit rizika ohrožující nezávislost auditora a záruky přijaté
k jejich omezení,
d) poskytne subjektu veřejného zájmu, jeho mateřské obchodní korporaci nebo jeho dceřiné
obchodní korporaci, neauditorské služby uvedené v čl. 5 odst. 1 druhý pododstavec písm. a)
bod ii) a iii), písm. b) až e) nebo písm. g) až k),
e) neposoudí, zda poskytování neauditorských služeb uvedených v čl. 5 odst. 1 a 2 dceřiné
společnosti subjektu veřejného zájmu, u kterého statutární auditor vykonávající auditorskou
činnost vlastním jménem a na vlastní účet nebo auditorská společnost provádí povinný audit,
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členem sítě, do níž statutární auditor vykonávající auditorskou činnost vlastním jménem a na
vlastní účet nebo auditorská společnost náleží, ohrožuje jeho nezávislost,
f) neposoudí rizika ohrožení nezávislosti,
g) nezdokumentuje rizika ohrožení nezávislosti,
h) neprojedná s výborem pro audit případná rizika ohrožující nezávislost auditora a záruky
přijaté k jejich omezení,
i) neprovede přezkum řízení kvality auditorské zakázky nebo nezajistí provedení přezkumu
řízení kvality auditorské zakázky,
j) nevede záznamy o výsledcích přezkumu řízení kvality auditorské zakázky nebo je neuchová
po stanovenou dobu,
k) nevyhotoví zprávu auditora,
l) nevyhotoví nebo nepředloží výboru pro audit dodatečnou zprávu určenou výboru pro audit,
m) neprojedná s výborem pro audit, řídicím nebo kontrolním orgánem dodatečnou zprávu
určenou výboru pro audit na základě žádosti výboru pro audit,
n) nezpřístupní novému auditorovi dodatečnou zprávu určenou výboru pro audit nebo
informace předané Radě podle čl. 12 a 13,
o) nevyhotoví nebo nezveřejní zprávu o transparentnosti,
p) nepředloží Radě seznam auditovaných subjektů,
q) neuchová informace nebo záznamy uvedené v čl. 15, nebo
r) nezavede postup pro pravidelné postupné obměňování osob.
(3) Statutární auditor vykonávající auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní
účet nebo auditorská společnost se dopustí správního deliktu přestupku tím, že při provádění
povinného auditu subjektu veřejného zájmu
a) postupuje v rozporu s § 3,
b) nedodrží etický kodex podle § 13,
c) v rozporu s § 18 nepostupuje v souladu s auditorskými standardy upravenými právem
Evropské unie a s auditorskými standardy vydanými Komorou nebo vnitřními předpisy
Komory podle § 21 odst. 1 písm. a), nebo
d) nevede spis auditora podle § 20a odst. 1 až 3.
(4) Auditorská společnost se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s
přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím specifické požadavky na povinný
audit subjektů veřejného zájmu nestanoví postup pro určení způsobu řešení neshody mezi
1076

klíčovým auditorským partnerem a osobou provádějící přezkum řízení kvality auditorské
zakázky.
(5) Právnická nebo fyzická podnikající osoba se jako člen sítě, do níž náleží auditor
provádějící povinný audit subjektu veřejného zájmu, dopustí správního deliktu přestupku
tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím specifické
požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu
a) poskytne subjektu veřejného zájmu, jeho mateřské obchodní korporaci nebo jeho dceřiné
obchodní korporaci, neauditorské služby uvedené v čl. 5 odst. 1 druhý pododstavec písm. a)
bod ii) a iii), písm. b) až e) nebo písm. g) až k), nebo
b) poskytne subjektu veřejného zájmu, jeho mateřské obchodní korporaci nebo jeho dceřiné
obchodní korporaci, neauditorské služby neuvedené v čl. 5 odst. 1 bez schválení výborem pro
audit podle čl. 5 odst. 4.
(6) Účetní jednotka se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 17a
odst. 5 neoznámí výpověď smlouvy o povinném auditu nebo odstoupení od smlouvy o
povinném auditu Radě.
(7) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d) nebo e),
odstavce 2 písm. a), c), e), f), g), h), j), k), l), m), n), o), p), q) nebo r), odstavce 3 písm. d)
nebo odstavce 4 nebo 6,
b) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. i) nebo odstavce 3
písm. a), b) nebo c),
c) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), f), g) nebo h),
odstavce 2 písm. b) nebo d) nebo odstavce 5.
(8) Za správní delikt přestupek uvedený v odstavci 1, 2, 3 nebo 4 lze samostatně
uložit také opatření uvedená v § 25 odst. 1 písm. a), b), d) nebo e) uložit zveřejnění
rozhodnutí o přestupku nebo zákaz činnosti nejdéle na dobu 5 let, nejde-li o zákaz
činnosti spočívající ve výkonu funkce člena řídicího orgánu auditorské společnosti, který
lze uložit nejdéle na dobu 3 let.
§ 49c
Správní delikty Přestupky Komory
(1) Komora se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) vede rejstřík v rozporu s § 11 odst. 1 až 6 nebo § 12 až 12d,
b) organizuje a řídí kontroly kvality v rozporu s § 24a odst. 2,
c) nepředloží Radě návrh plánu kontrol kvality podle § 24b odst. 1 nebo 2,
1077

d) provede kontrolu kvality v rozporu s § 24d odst. 1,
e) neprovede kontrolu kvality nařízenou Radou podle § 38 odst. 2 písm. j),
f) neprojedná s Radou vnitřní předpisy Komory, etický kodex nebo auditorské standardy před
jejich vydáním podle § 31 odst. 2 písm. c),
g) neposkytne Radě dokumenty a informace podle § 31 odst. 3, nebo
h) v rozporu s § 31 odst. 4 znemožní výkon působnosti Rady neposkytnutím potřebné
součinnosti.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
300 000 Kč.
§ 49d
Správní delikty Přestupky subjektu veřejného zájmu
(1) Subjekt veřejného zájmu se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) určí auditora v rozporu s § 43 odst. 1,
b) neinformuje Radu o určení auditora podle § 43 odst. 6,
c) nezřídí výbor pro audit podle § 44,
d) v rozporu s § 44 odst. 7 neuveřejní na svých internetových stránkách seznam členů výboru
pro audit, nebo neuveřejní údaje, které se zapisují u členů kontrolního orgánu do obchodního
rejstříku, nebo
e) jeho výbor pro audit nebo orgán, který podle § 44b odst. 2 vykonává činnosti výboru pro
audit a který je podle čl. 11 odst. 1 druhý pododstavec nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 537/2014 určeným příjemcem dodatečné zprávy pro výbor pro audit nepostoupí
na vyžádání tuto zprávu vhodnou formou bez zbytečného odkladu podle § 44aa odst. 2.
(2) Subjekt veřejného zájmu se dále dopustí správního deliktu přestupku tím, že
v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím specifické požadavky
na povinný audit subjektů veřejného zájmu
a) nesplní informační povinnost, nebo
b) neprojedná s auditorem dodatečnou zprávu určenou výboru pro audit na základě žádosti
auditora.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d) nebo e)
nebo odstavce 2,
b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a).
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§ 49e
Společná ustanovení ke správním deliktům k přestupkům
(1) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže
prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní
povinnosti zabránila.
(2) Při určení druhu sankce a její výměry se přihlédne k závažnosti správního deliktu,
zejména ke způsobu jeho spáchání, k jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže o něm správní orgán nezahájil řízení
do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 6 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) (1) Lhůta podle odstavce 3 neběží Do promlčecí doby se nezapočítává
a) v případě doba zániku oprávnění k výkonu auditorské činnosti, nebo
b) po dobu doba, po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní řízení nebo kárné řízení, nebo.
c) po dobu, po kterou se o věci vedlo soudní řízení správní.
(5) (2) Správní delikty podle § 49a až 49d Přestupky projednává Rada.
(6) (3) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu České republiky.
§ 49f
Zveřejnění rozhodnutí o správním deliktu přestupku
(1) Rada ve spolupráci s Komorou zajistí, aby po nabytí právní moci rozhodnutí bylo v
rejstříku bez zbytečného odkladu zveřejněno rozhodnutí o správním deliktu přestupku.
Zveřejňuje se výroková část rozhodnutí o správním deliktu přestupku.
(2) Odchylně od odstavce 1 lze postupovat v případě, pokud by zveřejnění rozhodnutí
o správním deliktu přestupku ohrozilo stabilitu finančních trhů, probíhající trestní řízení
vedené proti auditorovi, nebo způsobilo účastníkům řízení nepřiměřené škody. Má-li Rada
pochybnosti o možném ohrožení stability finančních trhů, může si vyžádat stanovisko České
národní banky; přílohou žádosti je kopie rozhodnutí o správním deliktu přestupku.
(3) Rada nezajistí zveřejnění rozhodnutí o správním deliktu přestupku statutárního
auditora v rejstříku, pokud by zveřejnění osobních údajů bylo nepřiměřené vzhledem k
povaze a závažnosti správního deliktu přestupku.
(4) V případě postupu podle odstavce 2 nebo 3 Rada zveřejní rozhodnutí o správním
deliktu přestupku bez uvedení údajů umožňujících identifikaci auditora, o jehož správním
deliktu přestupku bylo rozhodnuto, bezodkladně poté, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.
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(5) Je-li proti rozhodnutí správním deliktu přestupku podána žaloba, zveřejní Rada
tuto skutečnost na svých internetových stránkách. Rada zveřejní stejným způsobem i
informaci o výsledku soudního přezkumu.
(6) Obsahem zveřejněného rozhodnutí o správním deliktu přestupku nesmějí být
údaje umožňující identifikaci jiné osoby než auditora, o jehož správním deliktu přestupku
bylo rozhodnuto.
§ 49g
Zahlazení postihu za správní delikt přestupek
(1) Po uplynutí 7 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení sankce se sankce
správního trestu se správní trest za správní delikt přestupek považuje za zahlazenou
zahlazený; v případě sankce zákazu uplynula-li ode dne, k němuž bylo vykonáno opatření
zákazu, doba 7 let.
(2) Jde-li o rozhodnutí o správním deliktu přestupku zveřejněné postupem podle §
49f odst. 1, Rada ve spolupráci s Komorou zajistí bez zbytečného odkladu jeho výmaz z
rejstříku po uplynutí doby uvedené v odstavci 1.
(3) Byla-li sankce zahlazena Byl-li správní trest zahlazen, nelze na auditora nebo
jinou osobu pohlížet, jako by se dopustila správního deliktu přestupku.
(4) Zahlazená sankce Zahlazený správní trest nesmí být zveřejňována v rejstříku.

Část sto devadesátá třetí
Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, ve
znění zákona č. 168/2013 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 18
Kontrolní činnost
(1) Orgány veřejné správy uvedené v § 17 odst. 1 vykonávají v rozsahu své působnosti
též kontrolní činnost. Pokud orgán veřejné správy zjistí naplnění skutkové podstaty správního
deliktu přestupku podle tohoto zákona, oznámí to obvodnímu báňskému úřadu, pokud
neshledá důvody postoupit věc orgánům činným v trestním řízení.
(2) Při provádění kontrol orgán veřejné správy ověřuje plnění povinností vyplývajících
z tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a jiných právních předpisů, pokud se
vztahují k nakládání s těžebním odpadem nebo vyplývajících z rozhodnutí orgánů veřejné
správy, a ukládá opatření k nápravě, zejména k provedení potřebných prací nebo k zastavení
provozu úložného místa.
§ 19
1080

Přestupky fyzických osob
…
§ 20
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) v rozporu s § 3 odst. 4 uloží těžební odpad na jiné místo, než které je určeno plánem pro
nakládání s těžebním odpadem,
b) v rozporu s § 3 odst. 7 zanechá na úložném místě odpad nebo jiný předmět, nebo
c) v rozporu s § 3 odst. 7 poškodí zařízení úložného místa.
(2) Provozovatel se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nevede aktuální záznamy o všech činnostech souvisejících s nakládáním s těžebním
odpadem podle § 3 odst. 5,
b) nevypracuje plán nebo nepožádá o jeho schválení anebo poruší jinou povinnost uloženou
podle § 5,
c) uvede nesprávné údaje v žádosti o zařazení úložného místa do kategorie I nebo II podle § 4
odst. 4 nebo v žádosti o změně kategorie úložného místa,
d) poruší povinnost pro zřizování, provoz nebo změnu úložného místa podle § 6 odst. 2, 3
nebo 6,
e) nepředloží obvodnímu báňskému úřadu zprávu o celkovém vyhodnocení provozu úložného
místa nebo nesplní opatření uložená k odstranění nedostatků,
f) neustanoví odpovědnou osobu podle § 7 odst. 3,
g) v rozporu s § 7 odst. 4 nepředá záznamy o provozu úložného místa novému provozovateli
nebo mu nepřevede vytvořenou rezervu finančních prostředků,
h) v rozporu s § 8 odst. 1 provozuje úložné místo bez povolení nebo v rozporu s tímto
povolením nebo nepožádá o změnu vydaného povolení v případech uvedených v § 8 odst. 5,
i) ukončí provoz úložného místa bez povolení podle § 10 odst. 1,
j) nesplní některou z povinností po ukončení provozu úložného místa podle § 10 odst. 5 a 6 a
§ 11 odst. 1 a 2,
k) nesplní povinnost k předcházení zhoršování kvality podzemních nebo povrchových vod,
znečištění ovzduší a půdy podle § 12,

1081

l) v rozporu s § 13 nevytváří rezervu finančních prostředků nebo nepožádá obvodní báňský
úřad o souhlas s úpravou výše rezervy anebo rezervu použije k jinému účelu, než pro který
byla vytvářena,
m) jako provozovatel úložného místa kategorie I nesplní povinnost k prevenci závažných
havárií podle § 14 odst. 1 nebo 3,
n) jako provozovatel, který za účelem rekultivace nebo stavby vyplňuje těžebním odpadem
vytěžené prostory vzniklé povrchovou nebo hlubinnou těžbou, nepřijme vhodná opatření
podle § 16 odst. 1,
o) v rozporu s § 16 odst. 2 uloží těžební odpad v pevné nebo kapalné formě nebo v podobě
kalu do povrchových vod,
p) nesplní opatření k nápravě uložené podle § 18 odst. 2,
q) jako provozovatel úložných míst uvedených v § 23 odst. 2 nesplní povinnost podle § 23
odst. 2 nebo 6, nebo
r) nesplní některou z povinností při nakládání s těžebním odpadem podle § 24 odst. 1 nebo 2.
(3) Likvidátor se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 7 odst. 4
nepředá záznamy o provozu úložného místa Ministerstvu životního prostředí nebo nepřevede
vytvořenou rezervu finančních prostředků na zvláštní účet Českého báňského úřadu.
(4) Za správní delikt se uloží pokuta přestupek lze uložit pokutu do
a) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. g),
k) až m), o), nebo podle odstavce 3,
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. a) až f), h) až j), n),
nebo p) až r).
§ 21
Společná ustanovení ke správním deliktům k přestupkům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výše pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona (§ 19 a 20) v prvním stupni
projednává a pokuty za ně ukládá obvodní báňský úřad.
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(5) (2) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby38) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(6) (3) (2) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem
státního rozpočtu.
________________________________
38)

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Část sto devadesátá čtvrtá
Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb., zákona
č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb.,
zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 99/2013 Sb., zákona č. 228/2013
Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č.
304/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 92h
Konzultace mezi orgány dohledu
(1) Česká národní banka před vydáním rozhodnutí s dopadem do činnosti jiných
orgánů dohledu konzultuje s orgány dohledu v kolegiu
a) změnu ve vlastnické nebo organizační struktuře anebo ve struktuře vedení tuzemské
pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny ve skupině, která vyžaduje schválení České národní
banky,
b) rozhodnutí ve věci prodloužení lhůty podle § 98 odst. 3, nebo
c) uložení sankce správního trestu nebo přijetí opatření k nápravě včetně navýšení
kapitálového požadavku podle § 95a nebo omezení použití interního modelu pro výpočet
solventnostního kapitálového požadavku podle § 73 až 78b.
(2) Česká národní banka v případech podle odstavce 1 písm. b) a c) týkajících se
tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny bez zbytečného odkladu konzultuje svůj
postup s orgánem dohledu nad skupinou.
(3) Má-li Česká národní banka při výkonu dohledu nad skupinou rozhodnout na
základě informace poskytnuté jiným orgánem dohledu, před vydáním rozhodnutí konzultuje
svůj postup s ostatními příslušnými orgány dohledu.
(4) V naléhavých případech, nebo pokud by konzultace ohrozila účinnost rozhodnutí,
Česká národní banka nemusí postupovat podle odstavců 1 až 3. V takovém případě o tom
informuje ostatní příslušné orgány dohledu.
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(5) Ustanovením odstavců 1 až 4 není dotčen § 92j.
§ 99
Zavedení nucené správy a její ukončení
(1) Česká národní banka může zavést v tuzemské pojišťovně nebo tuzemské
zajišťovně nucenou správu, je-li to nezbytné z důvodu ochrany práv pojistníků, pojištěných a
oprávněných osob nebo v zájmu zachování její finanční stability, zejména došlo-li k ohrožení
splnitelnosti závazků tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny vyplývajících z jí
uzavřených pojistných nebo zajišťovacích smluv, nebo jí Českou národní bankou uložená
opatření k nápravě nebo sankce správní tresty nevedly k nápravě.
(2) Řízení o zavedení nucené správy lze zahájit vydáním rozhodnutí o zavedení
nucené správy. Rozhodnutí České národní banky, kterým se zavádí nucená správa v tuzemské
pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, obsahuje také jmenování nuceného správce, jeho
jméno, popřípadě jména, příjmení a datum jeho narození (dále jen „správce“), povinnosti
správce včetně lhůt pro jejich splnění a další náležitosti stanovené tímto zákonem.
(3) Rozhodnutí o zavedení nucené správy se doručuje tuzemské pojišťovně nebo
tuzemské zajišťovně, u které se nucená správa zavádí, a správci. Podání rozkladu proti tomuto
rozhodnutí nemá odkladný účinek. Rozhodnutí o zavedení nucené správy Česká národní
banka uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup a prostřednictvím sdělovacích
prostředků.
(4) Doručením rozhodnutí České národní banky o zavedení nucené správy v tuzemské
pojišťovně nebo v tuzemské zajišťovně
a) přechází působnost jejích orgánů na správce, s výjimkou oprávnění podat rozklad nebo
žalobu proti rozhodnutí České národní banky, kterým se zavádí nucená správa v tuzemské
pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu
nebo proti rozhodnutí o zrušení akciové společnosti nebo družstva; správce předloží tomu,
kdo je oprávněn podat rozklad nebo žalobu, na jeho písemnou žádost v potřebném rozsahu
kopie z dostupné dokumentace pojišťovny nebo zajišťovny a umožní pořizovat si z nich opisy
a výpisy,
b) se pozastavuje výkon funkcí jejích orgánů a ruší prokura,
c) nemůže pojišťovna nebo zajišťovna bez souhlasu správce uzavírat nové pojistné nebo
zajišťovací smlouvy, rozšiřovat závazky již převzaté a nakládat s aktivy.
(5) Ustanovení tohoto zákona upravující zavedení nucené správy pojišťovny nemají
vliv na výkon práv a splnění povinností vyplývajících z ujednání o finančním zajištění za
podmínek stanovených zákonem upravujícím finanční zajištění38) nebo srovnatelných
podmínek zahraničního právního předpisu, jestliže finanční zajištění bylo sjednáno a vzniklo
před zavedením nucené správy. To platí i v případě, že finanční zajištění bylo sjednáno nebo
vzniklo v den zavedení nucené správy, avšak až poté, co tato skutečnost nastala, ledaže
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příjemce finančního kolaterálu o takové skutečnosti věděl nebo vědět měl a mohl. Ustanovení
tohoto zákona upravující zavedení nucené správy pojišťovny nemají vliv také na splnění
závěrečného vyrovnání podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu8), jestliže
závěrečné vyrovnání bylo uzavřeno před zavedením nucené správy.
(6) Nucená správa, správce, jeho změna a ukončení nucené správy se zapisuje do
obchodního rejstříku na návrh České národní banky. Na návrh správce se do obchodního
rejstříku zapisuje výmaz prokury.
(7) Nucená správa končí
a) nabytím právní moci rozhodnutí České národní banky o ukončení nucené správy v
tuzemské pojišťovně nebo v tuzemské zajišťovně anebo nabytím právní moci rozhodnutí o
odejmutí povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti,
b) uplynutím 24 měsíců od jejího zavedení,
c) vstupem tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny do likvidace nebo vydáním
rozhodnutí o úpadku této pojišťovny nebo této zajišťovny, nebo
d) rozhodnutím soudu o zrušení rozhodnutí České národní banky o zavedení nucené správy.
HLAVA III
Správní delikty
Přestupky
§ 119
Přestupky fyzických osob
…
§ 120
Správní delikty právnických osob
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) v žádosti podle § 13 odst. 5, § 19 odst. 1, § 32 odst. 4, § 34a odst. 2, § 35 odst. 2, § 36 odst.
5, § 40 odst. 1, § 47 odst. 2, § 48 odst. 4, § 49 odst. 1 až 3, § 50a odst. 2, § 54b odst. 1, § 64
odst. 1, § 69 odst. 2, § 77 odst. 4, § 90a odst. 1, § 91a odst. 2, § 92c odst. 6, § 92n odst. 1,
§ 103 odst. 3, § 105 odst. 1, § 105a odst. 1, § 106 odst. 3, § 108 odst. 1, § 108a odst. 1 nebo
§ 122 odst. 1 uvede nepravdivý údaj,
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b) jako osoba, která hodlá přímo nebo zprostředkovaně nabýt kvalifikovanou účast v
tuzemské pojišťovně nebo zajišťovně nebo zvýšit tuto svoji účast tak, že její podíl na
základním kapitálu nebo hlasovacích právech dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 %,
anebo tak, že se tato pojišťovna nebo zajišťovna stane její ovládanou osobou, v rozporu s § 24
odst. 1 nebo § 42 odst. 1 nepodá žádost o předchozí souhlas s nabytím nebo zvýšením této
účasti s výjimkou, kdy k nabytí nebo zvýšení této účasti dojde přechodem práva, nebo v
žádosti podané České národní bance podle § 24 odst. 3 nebo podle § 42 odst. 3 uvede
nepravdivý údaj,
c) jako osoba, která přímo nebo zprostředkovaně sníží nebo pozbude svoji účast v tuzemské
pojišťovně nebo v tuzemské zajišťovně, aniž tuto skutečnost, v rozporu s § 27 odst. 1 nebo s §
45 odst. 1, oznámí České národní bance,
d) jako osoba, která podle § 7a odst. 4 navrhuje změnu v osobě člena statutárního orgánu
tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny, uvede nepravdivý údaj nebo zatají některou
skutečnost orgánu pojišťovny nebo zajišťovny, který o této změně rozhoduje,
e) jako osoba činná pro pojišťovnu nebo zajišťovnu postupuje v rozporu s § 86 odst. 6,
f) jako osoba náležející ke skupině v rozporu s § 92k odst. 1 a 2 nesplní povinnost poskytnout
tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, která podle tohoto zákona podléhá výkonu
dohledu nad skupinou, informace nezbytné pro výkon tohoto dohledu, nebo povinnost
poskytnout obdobné informace České národní bance,
g) jako osoba, která vykonává funkci likvidátora, v rozporu s § 124 odst. 4 bezodkladně
neinformuje Českou národní banku o tom, že přestala splňovat podmínky pro své jmenování,
h) jako osoba, která vykonává funkci likvidátora, v rozporu s § 124 odst. 3 nejedná s
odbornou péčí,
i) nesplní povinnost mlčenlivosti podle § 127, nebo
j) jako osoba činná pro pojišťovnu nebo zajišťovnu nebo jako osoba náležející ke skupině
znemožní nebo závažně ztíží výkon dohledu neposkytnutím součinnosti nebo nevyhověním
výzvy dané podle tohoto zákona.
(2) Pojišťovna nebo zajišťovna se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) provozuje pojišťovací nebo zajišťovací činnost v rozporu s povolením k provozování těchto
činností uděleným Českou národní bankou,
b) v rozporu s § 6 odst. 1 postupuje způsobem, který poškozuje majetek jí svěřený třetími
osobami nebo ohrožuje svoji bezpečnost nebo stabilitu nebo bezpečnost a stabilitu osob s ní
propojených nebo jiným způsobem postupuje v rozporu s pravidly obezřetného řízení,
c) v rozporu s § 7 nezavede a neudržuje účinný řídicí a kontrolní systém,
d) v rozporu s § 7a nezajistí obsazení odpovídajícími osobami,
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e) v rozporu s § 7a odst. 2 a 3, § 23, 34a, 40, 82, 82a nebo 83 nesplní řádně informační
povinnost nebo povinnost uveřejnit informace,
f) nepředloží doklady a jiné materiály vyžádané Českou národní bankou podle § 82, 83 nebo
110, nebo
g) ve stanovené lhůtě nesplní některou z povinností podle § 95, 95a, 95b, 98, 98a, 110, 111
nebo 113,
h) v rozporu s § 6 odst. 3 využívá ke zprostředkování pojištění nebo zajištění, anebo k
činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí služeb osoby, která tuto činnost
vykonává neoprávněně,
i) postupuje v rozporu se schváleným ozdravným plánem nebo se schváleným plánem
krátkodobého financování,
j) nesplní ve lhůtě stanovené vykonatelným rozhodnutím České národní banky opatření k
nápravě, nebo
k) znemožní nebo závažně ztíží výkon dohledu neposkytnutím součinnosti nebo nevyhověním
výzvy dané podle tohoto zákona.
(3) Pojišťovna se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) postupuje v rozporu s § 59 odst. 2, nebo
b) neposkytne zájemci o pojištění nebo pojistníkovi údaje podle tohoto zákona nebo
občanského zákoníku anebo zákona upravujícího činnost pojišťovacích zprostředkovatelů a
samostatných likvidátorů pojistných událostí týkající se pojištění.
(4) Tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna nebo tuzemská pojišťovací holdingová
osoba se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) ustanoví do klíčové funkce osobu, která není osobou způsobilou nebo důvěryhodnou, nebo
b) nenahradí bez zbytečného odkladu osobu s klíčovou funkcí, která přestala splňovat
některou z podmínek způsobilosti nebo důvěryhodnosti.
(5) Za správní delikt podle odstavce 1 a 3 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč a za
správní delikt podle odstavce 2 a 4 pokuta do 50 000 000 Kč.
(5) Za přestupek podle odstavce 1 až 3 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč a za
přestupek podle odstavce 2 až 4 pokutu do 50 000 000 Kč.
§ 121
Společná ustanovení k správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
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(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost za správní delikt právnické osoby zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do jednoho roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5
let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(5) Správní delikty podle tohoto zákona projednává Česká národní banka. Náklady
tohoto správního řízení vybírá a vymáhá Česká národní banka a jejich úhrada je jejím
příjmem.
(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
(7) Před zahájením řízení o správním deliktu Česká národní banka předběžně posoudí
čin, který zakládá podezření, že byl spáchán správní delikt. Dospěje-li Česká národní banka k
závěru, že konkrétní skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán správní delikt a že jej
spáchala určitá osoba, zahájí řízení o správním deliktu; od zahájení řízení však může upustit,
jestliže je vzhledem k významu a míře porušení nebo ohrožení chráněného zájmu, který byl
činem dotčen, způsobu provedení činu, jeho následku, okolnostem, za nichž byl čin spáchán,
nebo vzhledem k chování pachatele po spáchání činu zřejmé, že účelu, jehož by bylo možno
dosáhnout provedením řízení o správním deliktu, bylo dosaženo. Nezahájí-li Česká národní
banka řízení o správním deliktu, provede o tom záznam do spisu a věc odloží. Rozhodnutí o
odložení věci se nevydává.
§ 121
Příslušnost
Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká národní banka.
§ 128
Výjimky z povinnosti zachovávat mlčenlivost
(1) Porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost stanovené v § 127 není poskytnutí
informací se souhlasem osob, jichž se údaje týkají, a dále poskytnutí informací na písemné
vyžádání
a) České národní banky při výkonu dohledu podle tohoto zákona,
b) soudu,
c) orgánu činného v trestním řízení nebo správním řízení vedeném ve věci správního deliktu
přestupku,
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d) správce daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění pro výkon jejich správy,
e) příslušného orgánu dohledu členského státu nebo třetího státu, jestliže se jedná o pojištění
sjednané pojišťovnou se sídlem na území tohoto státu,
f) Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
g) orgánů sociálního zabezpečení ve věci řízení o pojistném na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo zdravotní pojišťovny ve věci vymáhání
náhrady nákladů na péči hrazenou ze zdravotního pojištění vynaložených v důsledku
protiprávního jednání třetí osoby vůči pojištěnci,
h) Veřejného ochránce práv v souvislosti s šetřením podle zákona upravujícího jeho
působnost32),
i) Národního bezpečnostního úřadu, zpravodajské služby nebo Ministerstva vnitra při
provádění bezpečnostního řízení podle zákona upravujícího bezpečnostní způsobilost33),
j) orgánu příslušnému rozhodovat o porušení povinnosti veřejných funkcionářů podle zákona
upravujícího ochranu utajovaných informací a střet zájmů34),
k) Úřadu pro ochranu osobních údajů,
l) soudního exekutora podle zákona upravujícího činnost soudních exekutorů a exekuce,
m) finančního arbitra v souvislosti s šetřením podle zákona upravujícího jeho působnost,
n) Ministerstva vnitra ve věcech týkajících se soukromého zdravotního pojištění cizinců, nebo
o) Ministerstva spravedlnosti pro účely řízení o žádosti o poskytnutí peněžité pomoci podle
zákona o obětech trestných činů,
a to za předpokladu, že se tyto požadované informace budou vztahovat ke konkrétní osobě a
lze je použít pouze ke splnění povinnosti vyplývající z působnosti příslušného orgánu.
(2) Písemné vyžádání podle odstavce 1 musí obsahovat údaje, ze kterých je zřejmý
oprávněný důvod tohoto vyžádání. Informace podle odstavce 1 písm. l) se poskytuje za
úhradu nákladů s tím spojených.
(3) Porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost stanovené v § 126 a 127 není
výměna informací mezi Českou národní bankou a orgány dohledu jiných členských států,
orgány dohledu třetích států a také výměna informací mezi Českou národní bankou a
a) orgány, které jsou odpovědné za výkon dohledu nad bankami nebo obdobnými úvěrovými
institucemi, a dalšími finančními institucemi a úřady odpovědnými za dohled nad finančními
trhy,
b) orgány a osobami působícími při likvidaci nebo úpadku pojišťovny,
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c) osobami odpovědnými za provádění zákonem stanovených auditů pojišťoven a dalších
finančních institucí,
d) nezávislými znalci pojišťoven a zajišťoven provádějícími dohled nad těmito pojišťovnami
a zajišťovnami a úřady odpovědnými za kontrolu těchto znalců při výkonu jejich činností,
a to za předpokladu, že právní úprava státu, ve kterém mají být tyto informace zpracovány,
odpovídá stejným podmínkám stanoveným tímto zákonem; orgány a osoby, které získaly
takové informace, zachovávají o nich mlčenlivost.
(4) Česká národní banka informuje bez zbytečného odkladu orgán dohledu podle
odstavce 3 písm. a) o každé skutečnosti, kterou považuje za podstatnou pro výkon dohledu
tohoto orgánu. Na vyžádání orgánu dohledu Česká národní banka sdělí žádajícímu orgánu
dohledu veškeré jí známé skutečnosti včetně výhrad k posuzovaným osobám.
(5) Informace podle odstavců 3 a 4 musí být určeny výhradně pro výkon dohledu.
V případech, kdy informace pocházejí z jiného členského státu, nemohou být poskytnuty jiné
osobě nebo uveřejněny bez výslovného souhlasu orgánu dohledu, který je poskytl, nebo pouze
pro takové účely, pro které tento orgán dal svůj souhlas. Tyto informace mohou být sděleny
pouze fyzické osobě určené úřadem nebo orgánem, kterému se takové informace poskytují.
Tento úřad nebo orgán sdělí orgánu dohledu jméno, popřípadě jména, příjmení a funkční
zařazení této fyzické osoby opravňující ji k přijetí takové informace.
(6) Porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost není oznámení pojišťovny nebo
zajišťovny učiněné příslušným orgánům ve věci podezření ze spáchání trestného činu nebo
správního deliktu přestupku ani podání vysvětlení, či svědecké výpovědi v trestním řízení,
občanském soudním řízení a ve správním řízení ze strany pojišťovny nebo zajišťovny nebo
osob pro ni činných, sdělení údajů nezbytných pro nakládání s pohledávkami pojišťovny ani
sdělení v souvislosti s převodem pojistného kmene přebírající pojišťovně nebo v souvislosti
s převodem kmene zajišťovacích smluv přebírající zajišťovně nebo pojišťovně.
(7) Porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost není též plnění povinnosti vůči
Finančnímu analytickému úřadu vyplývající z tohoto zákona, ze zákona upravujícího některá
opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu35) nebo ze zákona o
provádění mezinárodních sankcí36) a vůči Ministerstvu financí, jde-li o plnění povinnosti
vyplývající z tohoto zákona, pro účely analýz finančního trhu a přípravy právních předpisů
v oblasti finančního trhu.
§ 129a
(1) Pojišťovna umožní na základě písemné žádosti oprávněné osoby, po ukončení
šetření pojistné události, nahlížet této osobě do spisu vedeného pojišťovnou v souvislosti s
touto událostí nebo obdobného záznamu o průběhu šetření škodné události a pořizovat z něho
za úplatu výpisy nebo kopie, a to z těch záznamů, které se týkají důvodu zamítnutí poskytnutí
pojistného plnění nebo jeho výpočtu. Tím není dotčena povinnost pojišťovny zachovávat
mlčenlivost o skutečnostech podle § 127.
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(2) Pojišťovna žádosti podle odstavce 1 nevyhoví, pokud na základě jejího písemného
dotazu jí příslušný orgán z důvodu ohrožení řízení o trestném činu nebo projednávání
správního deliktu přestupku s nahlížením do spisu pojišťovny sdělí písemně svůj nesouhlas.
Pojišťovna je povinna odeslat tento písemný dotaz příslušnému orgánu do 30 dnů ode dne
podání žádosti podle odstavce 1, pokud bylo v souvislosti s pojistnou událostí zahájeno trestní
nebo správní řízení.
____________________
32)

Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve
znění pozdějších předpisů.
34)
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
35)
Zákon č. 253/2008 Sb.
36)
Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.
33)

Část sto devadesátá pátá
Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., zákona
č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 261/2014 Sb.,
zákona č. 258/2016 Sb. a zákona č. .../2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
ČÁST ŠESTÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 125
Správní delikty Přestupky platební instituce a poskytovatele platebních služeb malého
rozsahu
(1) Platební instituce se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) poskytuje platební služby v rozporu s § 10 odst. 2,
b) neoznámí změnu údajů podle § 11,
c) v rozporu s § 13 nevydá peněžní prostředky uživatelům,
d) nedodrží některý z požadavků na kapitál podle § 17,
e) poruší povinnost týkající se řídicího a kontrolního systému podle § 18,
f) poskytuje platební služby prostřednictvím obchodního zástupce, který nesplňuje podmínky
podle § 23 odst. 1,
g) nesplní oznamovací povinnost podle § 23 odst. 2 nebo § 26 odst. 1,
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h) svěří výkon významné činnosti týkající se poskytování platebních služeb jiné osobě v
rozporu s § 26 odst. 2, nebo
i) nesplní oznamovací povinnost podle § 29.
(2) Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) poskytuje platební služby v rozporu s § 36 odst. 2,
b) neoznámí změnu údajů podle § 39,
c) v rozporu s § 41 nevydá peněžní prostředky uživatelům,
d) v rozporu s § 44 odst. 1 větou druhou nedodrží některý z požadavků týkajících se kapitálu
podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr, nebo
E) v rozporu s § 44 odst. 2 poskytne uživateli úrok nebo jinou výhodu závislou na délce doby,
po kterou mu jsou peněžní prostředky svěřeny k provedení platební transakce.
(3) Platební instituce nebo poskytovatel platebních služeb malého rozsahu se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že
a) nedodrží některý z požadavků na peněžní prostředky, které jim byly svěřeny k provedení
platební transakce, podle § 20,
b) poruší informační povinnost podle § 27,
c) neuchovává dokumenty nebo záznamy podle § 28,
d) nevede evidenci údajů týkajících se pojištěných pohledávek z vkladů uživatelů podle
zákona upravujícího činnost bank, nebo
e) nepředá údaje bance, spořitelnímu a úvěrnímu družstvu nebo zahraniční bance podle
zákona upravujícího činnost bank.
(4) Za správní delikt přestupek se uloží pokuta lze uložit pokutu
a) do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. b) nebo d) nebo
odstavce 3 písm. b), c), d) nebo e),
b) do 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b), d) až i),
c) do 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo c),
odstavce 2 písm. a), c) nebo e) nebo odstavce 3 písm. a).
§ 126
Správní delikty Přestupky instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz
malého rozsahu
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(1) Instituce elektronických peněz se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) neoznámí změnu údajů podle § 48 odst. 3 nebo 4,
b) v rozporu s § 50 nevydá peněžní prostředky držitelům nebo uživatelům,
c) nedodrží některý z požadavků na kapitál podle § 52a,
d) poruší povinnost týkající se řídicího a kontrolního systému podle § 52c,
e) v rozporu s § 52h odst. 1 vydává elektronické peníze prostřednictvím jiné osoby, která při
vydávání elektronických peněz jedná jejím jménem,
f) poskytuje platební služby prostřednictvím obchodního zástupce, který nesplňuje podmínky
podle § 52h odst. 2,
g) nesplní oznamovací povinnost podle § 52h odst. 3 nebo § 52j odst. 1,
h) svěří výkon významné provozní činnosti vztahující se k vydávání elektronických peněz
nebo k poskytování platebních služeb jiné osobě v rozporu s § 52j odst. 2, nebo
i) nesplní oznamovací povinnost podle § 52m odst. 1.
(2) Vydavatel elektronických peněz malého rozsahu se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) vydává elektronické peníze nebo poskytuje platební služby, které se týkají elektronických
peněz, v rozporu s § 53 odst. 2,
b) poskytuje platební služby, které se netýkají elektronických peněz, v rozporu s § 53 odst. 3,
c) neoznámí změnu údajů podle § 56,
d) v rozporu s § 58 nevydá peněžní prostředky držitelům nebo uživatelům,
e) v rozporu s § 59 odst. 1 větou druhou nedodrží některý z požadavků týkajících se kapitálu
podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr, nebo
f) v rozporu s § 59 odst. 2 poskytne uživateli úrok nebo jinou výhodu závislou na délce doby,
po kterou mu jsou peněžní prostředky svěřeny k provedení platební transakce.
(3) Instituce elektronických peněz nebo vydavatel elektronických peněz malého
rozsahu se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nedodrží některý z požadavků na peněžní prostředky, proti jejichž přijetí byly vydány
elektronické peníze nebo které jim byly svěřeny k provedení platební transakce, podle § 52e,
b) nesplní informační povinnost podle § 52k, nebo
c) neuchovává dokumenty nebo záznamy podle § 52l.
(4) Za správní delikt přestupek se uloží pokuta lze uložit pokutu do
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a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. c), e) nebo f) nebo
odstavce 3 písm. b) nebo c),
b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), c) až i),
c) 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b), odstavce 2
písm. a), b) nebo d) nebo odstavce 3 písm. a).
§ 128
Správní delikty Přestupky provozovatele a účastníka platebního systému
(1) Provozovatel nebo účastník platebního systému se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že váže přístup právnických osob oprávněných poskytovat platební služby na
splnění některého z požadavků uvedených v § 60 odst. 1 písm. a) nebo b) nebo uloží
poskytovateli anebo uživateli jiného platebního systému, než je platební systém, který sám
provozuje nebo kterého se účastní, některý z požadavků uvedených v § 60 odst. 2 písm. a), b)
nebo c).
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
20 000 000 Kč.
§ 129
Správní delikty Přestupky provozovatele a účastníka platebního systému s neodvolatelností
zúčtování
(1) Provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 67 odst. 1 uveřejní změnu pravidel systému bez souhlasu České národní
banky,
b) neoznámí změnu údajů podle § 72 odst. 3, nebo
c) nesplní informační povinnost podle § 73b odst. 1.
(2) Provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování se sídlem v České
republice se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) provozuje platební systém s neodvolatelností vypořádání v rozporu s § 70 odst. 2,
b) nesplní oznamovací povinnost podle § 73a, nebo
c) nesplní informační povinnost podle § 73b odst. 3.
(3) Účastník platebního systému s neodvolatelností zúčtování se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že poruší informační povinnost podle § 73b odst. 2 nebo § 73c.
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(4) Účastník zahraničního platebního systému s neodvolatelností zúčtování se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že poruší informační povinnost podle § 73d.
(5) Za správní delikt přestupek se uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. c), odstavce 2, 3
nebo 4,
b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b).
§ 130
Správní delikty Přestupky poskytovatele
(1) Poskytovatel se dopustí správního deliktu přestupku tím, že soustavně
a) porušuje informační povinnosti podle § 79, 80, 88, 91a, § 92 odst. 3, § 93 nebo, § 94 odst.
2, § 124e, 124f, 124g, 124h, 124n, § 124q odst. 6, § 124v odst. 6, § 124w nebo 124y,
b) porušuje povinnosti týkající se změny závazku z rámcové smlouvy podle § 94 odst. 1 nebo
5,
c) vypovídá závazky z rámcových smluv uzavřených na dobu neurčitou v rozporu s § 96,
d) blokuje platební prostředky v rozporu s § 100,
e) porušuje povinnosti týkající se odmítnutí platebního příkazu podle § 105 odst. 1 nebo 2,
f) nedodržuje lhůty pro provádění platebních transakcí podle § 109 až 113,
g) v rozporu s § 114 odst. 3 nedává peněžní prostředky k dispozici příjemci,
h) nepoužívá jednotné označení podle § 124d odst. 1,
i) porušuje povinnosti týkající se změny platebního účtu podle § 124j, 124k nebo 124l,
j) požaduje úplatu za změnu platebního účtu v rozporu s § 124m,
k) neposkytuje součinnost při změně platebního účtu podle § 124p,
l) porušuje povinnost předložit spotřebiteli návrh smluvních podmínek nebo uzavřít se
spotřebitelem smlouvu o základním platebním účtu podle § 124q odst. 1 nebo 2,
m) v rozporu s § 124r váže uzavření smlouvy o základním platebním účtu úplatným čerpáním
služby, která není uvedena v § 124s odst. 1,
n) neposkytuje majiteli základního platebního účtu služby podle § 124s odst. 1 nebo 2,
o) požaduje úplatu za služby poskytované v rámci základního platebního účtu v rozporu
s § 124t,
p) požaduje smluvní pokutu v rozporu s § 124u, nebo
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q) v rozporu s § 124z diskriminuje uživatele při uzavírání smlouvy o platebním účtu.
(2) Poskytovatel plátce se dopustí správního deliktu přestupku tím, že porušuje
informační povinnosti podle § 86 odst. 1, § 89 nebo 90.
(3) Poskytovatel příjemce se dopustí správního deliktu přestupku tím, že porušuje
informační povinnosti podle § 87 odst. 1 nebo § 91.
(4) Poskytovatel, který vydává platební prostředek, se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že porušuje povinnosti podle § 102 odst. 1.
(5) Poskytovatel plátce, poskytovatel příjemce nebo osoba, kterou tito poskytovatelé
použili ke splnění svých povinností při provedení platební transakce, se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 107 odst. 1 provádí srážky z částky platební
transakce.
(6) Za správní delikt přestupek se uloží pokuta lze uložit pokutu
a) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), h) nebo k),
odstavce 2 nebo 3,
b) do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), i), j), l),
m), n), o), p) nebo q),
c) do 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. d), e), f) nebo
g) nebo odstavce 4 nebo 5.
§ 131
Správní delikty Přestupky vydavatele
(1) Vydavatel se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) vydává elektronické peníze v rozporu s § 124 odst. 2,
b) poskytuje držiteli úroky nebo jiné výhody v rozporu s § 124 odst. 3,
c) neprovede zpětnou výměnu podle § 124a odst. 2 nebo 3, nebo
d) porušuje informační povinnost podle § 124b odst. 1.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
1 000 000 Kč.
Další správní delikty přestupky
§ 132
(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) poskytuje platební služby nebo vydává elektronické peníze, aniž je k tomu oprávněna,
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b) uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost v žádosti o povolení nebo o zápis do
registru podle tohoto zákona,
c) nesplní oznamovací povinnost podle § 51, nebo
d) neposkytne České národní bance požadované informace nebo vysvětlení podle § 135a odst.
3.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba podléhající dohledu České národní
banky se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) neposkytne České národní bance při výkonu dohledu potřebné informace nebo požadovaná
vysvětlení podle § 135a odst. 3, nebo
b) neprovede ve stanovené lhůtě některé z opatření k nápravě podle § 135d odst. 1 písm. b) až
i).
(3) Provozovatel srovnávacích stránek se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nezajistí splnění požadavků kladených na srovnávací stránky podle § 124i odst. 1,
b) nezavede postupy k přijímání podnětů podle § 124i odst. 2, nebo
c) nesplní oznamovací povinnost podle § 124i odst. 3.
(4) Za správní delikt přestupek se uloží pokuta lze uložit pokutu
a) do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo písm.
d),
b) do 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo
odstavce 2,
c) do 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a),
d) do 300 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 3.
§ 133
(1) Poskytovatel se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/20092)
neúčtuje uživateli za přeshraniční platbu stejný poplatek jako za odpovídající vnitrostátní
platbu stejné hodnoty ve stejné měně,
b) v rozporu s čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 nesdělí
uživateli jeho mezinárodní číslo bankovního účtu (IBAN) a svůj identifikační kód banky
(BIC),
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c) v rozporu s čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 neuvede
mezinárodní číslo účtu (IBAN) uživatele a svůj identifikační kód banky (BIC) na výpisu z
účtu uživatele nebo v příloze k němu, nebo
d) v rozporu s čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 sjedná, platí
nebo požaduje mezibankovní poplatek.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu
a) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene a),
b) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene b), c) nebo d).
§ 133a
(1) Poskytovatel se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) jako poskytovatel příjemce v rozporu s čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 260/20122) není dosažitelný pro úhradu z podnětu plátce prostřednictvím
poskytovatele nacházejícího se v kterémkoli členském státě,
b) jako poskytovatel plátce v rozporu s čl. 3 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 260/2012 není dosažitelný pro inkaso z podnětu příjemce prostřednictvím
poskytovatele nacházejícího se v kterémkoli členském státě,
c) využívá za účelem provádění úhrad a inkasa platební schéma, které nesplňuje některý z
požadavků podle čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012,
d) nesplní některý z požadavků týkajících se provádění úhrad a inkasních transakcí podle čl. 5
odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012,
e) nesplní některý z požadavků týkajících se provádění úhrad podle čl. 5 odst. 2 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012,
f) nesplní některý z požadavků týkajících se provádění inkasních transakcí podle čl. 5 odst. 3
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012,
g) jako poskytovatel plátce v rozporu s čl. 5 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 260/2012 neprovede kontrolu, zda částka zadané inkasní transakce odpovídá částce a
periodicitě stanovené ve zmocnění k inkasu,
h) v rozporu s čl. 5 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012
požaduje, aby uživatelé uváděli identifikační kód banky (BIC) poskytovatele plátce nebo
poskytovatele příjemce,
i) v rozporu s čl. 5 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 účtuje
další poplatky za načítání údajů, nebo
j) v rozporu s čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 sjedná, platí
nebo požaduje mezibankovní poplatek.
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(2) Provozovatel platebního systému malých plateb se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) v rozporu s čl. 4 odst. 2 větou první nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
260/2012 nezajistí technickou interoperabilitu platebního systému, jehož je provozovatelem, s
ostatními platebními systémy malých plateb, nebo
b) v rozporu s čl. 4 odst. 2 větou druhou nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
260/2012 přijme obchodní pravidlo, které omezuje interoperabilitu platebního systému, jehož
je provozovatelem, s ostatními platebními systémy malých plateb.
(3) Účastník platebního systému malých plateb, který nemá provozovatele, se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s čl. 4 odst. 2 větou první nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
260/2012 nezajistí technickou interoperabilitu platebního systému, jehož je účastníkem, s
ostatními platebními systémy malých plateb, nebo
b) v rozporu s čl. 4 odst. 2 větou druhou nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
260/2012 přijme obchodní pravidlo, které omezuje interoperabilitu platebního systému, jehož
je účastníkem, s ostatními platebními systémy malých plateb.
(4) Za správní delikt přestupek podle odstavců 1 až 3 se uloží pokuta lze uložit
pokutu do 1 000 000 Kč.
§ 133b
(1) Poskytovatel se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 8 odst. 2 věty druhé,
čl. 8 odst. 6 věty první, čl. 9, čl. 10 odst. 1 nebo 5, čl. 11 nebo čl. 12 odst. 1 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751, nebo
b) nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 3 odst. 1 nebo čl. 4
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751.
(2) Provozovatel schématu platebních karet se sídlem v České republice se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze
zákazů podle čl. 6, čl. 7 odst. 1, 3, 4 nebo 5, čl. 8 odst. 1, 3, 4 nebo 5, čl. 8 odst. 6 věty první,
čl. 10 odst. 1 nebo čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751.
(3) Zpracovatel se sídlem v České republice se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 7 odst. 1 nebo 5
nebo čl. 8 odst. 6 věty první nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751.
(4) Příjemce se dopustí správního deliktu přestupku tím, že nesplní některou z
povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 8 odst. 6 věty druhé nebo čl. 10 odst. 4
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751.
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(5) Za správní delikt přestupek se uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 4,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2
nebo 3,
c) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b).
§ 134
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) poskytuje platební služby nebo vydává elektronické peníze, aniž je k tomu oprávněna,
b) uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost v žádosti o zápis do registru podle
tohoto zákona,
c) nesplní oznamovací povinnost podle § 52b odst. 1, nebo
d) neposkytne České národní bance požadované informace nebo vysvětlení podle § 135a odst.
3.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do
a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene c) nebo d),
b) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b),
c) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a).
§ 135
Společná ustanovení
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm správní
orgán nezahájil správní řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5
let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona projednává
a) Česká obchodní inspekce, jde-li o správní delikty přestupky podle § 132 odst. 3,
s výjimkou správních deliktů přestupků spáchaných osobami uvedenými v § 5 při výkonu
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činnosti, kterou tyto osoby vykonávají na základě povolení, licence nebo registrace České
národní banky, a správní delikty přestupky podle § 133b odst. 4,
b) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jde-li o správní delikty přestupky podle § 133b
odst. 2 a 3,
c) Ministerstvo financí, jde-li o správní delikt přestupek podle § 130 odst. 1 písm. o),
d) Česká národní banka, jde-li o ostatní správní delikty přestupky.
(5) (2) Na řízení o správním deliktu přestupku vedené Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže a na jeho postup při výkonu dozoru se zákon o ochraně hospodářské
soutěže použije přiměřeně.
(6) Na odpovědnost za správní delikt, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(7) Příjem z pokut uložených Českou národní bankou podle tohoto zákona je příjmem
státního rozpočtu.
(8) Náhradu nákladů správních řízení vedených Českou národní bankou podle tohoto
zákona vybírá Česká národní banka. Příjem z náhrady těchto nákladů je příjmem České
národní banky. Na náhradu nákladů správních řízení vedených Českou národní bankou se pro
účely jejich vybírání a vymáhání hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu. Náhradu
nákladů správních řízení vedených Českou národní bankou vymáhá příslušný celní úřad.
(9) (3) Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné rozhodnutí
o udělené pokutě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(10) (4) Česká národní banka uveřejní rozhodnutí podle odstavce 9 3 bez uvedení
identifikačních údajů o pokutované osobě, pokud by uveřejnění
a) bylo vůči dotčené fyzické osobě na základě předchozího posouzení shledáno jako zjevně
nepřiměřené,
b) ohrozilo stabilitu finančního trhu,
c) ohrozilo probíhající trestní řízení, nebo
d) způsobilo dotčené osobě nepřiměřenou škodu.
(11) (5) Rozhodnutí podle odstavce 9 nebo 10 3 nebo 4 musí být uveřejněno nejméně
po dobu 5 let. Osobní údaje dotčené fyzické osoby se uveřejní jen na dobu nezbytně nutnou v
souladu se zákonem upravujícím ochranu osobních údajů.
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____________________
2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 ze dne 16. září 2009
o přeshraničních platbách ve Společenství a zrušení nařízení (ES) č. 2560/2001, v platném
znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se
stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění
nařízení (ES) č. 924/2009.

Část sto devadesátá šestá
Zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských
a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění zákona č. 50/2016 Sb.,
s vyznačením navrhovaných změn:
§5
(1) Dozor nad dodržováním zákona provádí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
(dále jen „Úřad“). Působnost Úřadu je stanovena jiným právním předpisem2).
(2) Podnět k zahájení řízení týkající se porušení povinností uložených tímto zákonem
nebo rozhodnutím vydaným na jeho základě Úřad odloží, neshledá-li jej důvodným. Při
posuzování důvodnosti vychází z míry závažnosti posuzovaného jednání, přičemž přihlíží
zejména k povaze jednání, způsobu jeho provedení a počtu dotčených subjektů. O odložení
podnětu učiní písemný záznam, v němž je odůvodní, a vyrozumí o něm podatele.
§7
(1) Na řízení vedené Úřadem ve věcech zneužití významné tržní síly, jakož i na jeho
vyšetřovací oprávnění, se přiměřeně použijí ustanovení zákona o ochraně hospodářské
soutěže, s výjimkou ustanovení § 21 odst. 3 a § 22b odst. 7 a 9. Ustanovení § 38 odst. 6
část věty první za středníkem správního řádu se nepoužije.
(2) Na postup Úřadu podle tohoto zákona se právní předpisy o kontrole6) nepoužijí.
§8
Správní delikty Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob
(1) Odběratel, který má významnou tržní sílu, se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) v rozporu s § 4 zneužije svoji významnou tržní sílu,
b) nesplní závazek podle § 6 odst. 2,
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c) nesplní opatření k nápravě uložené Úřadem podle § 6a nebo jinou povinnost stanovenou
rozhodnutím Úřadu, nebo
d) nesjedná povinnou náležitost smlouvy podle § 3a písm. a) až e) nebo nesjedná smlouvu
písemně.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) poruší pečeť umístěnou v průběhu šetření podle tohoto zákona, nebo
b) v rozporu s tímto zákonem neposkytne Úřadu úplné, správné a pravdivé podklady nebo
informace, včetně obchodních knih, jiných obchodních záznamů nebo jiných záznamů, které
mohou mít význam pro objasnění předmětu řízení.
(3) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč
nebo 10 % z čistého obratu dosaženého odběratelem za poslední ukončené účetní období a za
správní delikt přestupek podle odstavce 2 se uloží pokuta do 300 000 Kč nebo 1 % z čistého
obratu dosaženého právnickou nebo podnikající fyzickou osobou za poslední ukončené účetní
období.
(4) Je-li pokuta podle odstavce 3 ukládána
a) odběrateli, který je ovládanou osobou, počítá se z úhrnu čistého obratu ovládané a
ovládající osoby za poslední ukončené účetní období, nebo
b) nákupní alianci nebo jejím členům, počítá se z úhrnu čistých obratů dosažených jejími
členy za poslední ukončené účetní období.
(5) Pokud je pokuta uložena nákupní alianci, ručí její členové za zaplacení uložené
pokuty společně a nerozdílně.
(6) Jestliže Úřad uzná odběratele vinným z přestupku podle § 8 odst. 1, tak sníží
pokutu, o jejíž výši informoval účastníky řízení ve sdělení výhrad, o 20 %, pokud se
odběratel ke spáchání přestupku přiznal a pokud má Úřad za to, že s ohledem na
povahu a závažnost přestupku je takový postih dostatečný.
§9
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
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(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Úřad.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(6) Odpovědnost za správní delikt právnické osoby, která zanikla, přechází na jejího
právního nástupce. Má-li zaniklá právnická osoba více právních nástupců, odpovídá za
správní delikt každý z nich. Při výměře pokuty se přihlédne též k tomu, v jakém rozsahu
přešly na právního nástupce výnosy, užitky a jiné výhody ze spáchaného správního deliktu, a
k tomu, pokračuje-li některý z právních nástupců v činnosti, při které byl správní delikt
spáchán.
(7) Zanikla-li právnická osoba, která správní delikt spáchala, až po nabytí právní moci
rozhodnutí, jímž jí byla za tento správní delikt uložena pokuta, přechází povinnost tuto pokutu
zaplatit na právního nástupce zaniklé právnické osoby. Je-li právních nástupců více,
odpovídají za zaplacení pokuty společně a nerozdílně.

§9
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Podle tohoto zákona se posuzuje odpovědnost za přestupek, který byl spáchán
na území České republiky odběratelem, který má sídlo v České republice nebo má na
území České republiky umístěn podnik nebo organizační složku, anebo zde alespoň
vykonává svoji činnost nebo zde má svůj majetek.
(2) Podle tohoto zákona se posuzuje také odpovědnost za přestupek spáchaný
v cizině právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, která nemá sídlo v České
republice, byl-li spáchán ve prospěch odběratele s významnou tržní sílou, který má sídlo
v České republice nebo má na území České republiky umístěn podnik nebo organizační
složku, anebo zde alespoň vykonává svoji činnost nebo zde má svůj majetek.
(3) Přestupky podle tohoto zákona projednává Úřad.
(4) Poskytne-li osoba uvedená v § 2 písm. a) Úřadu důvěrné informace a
podklady k přestupku (dále jen „důvěrné informace“), má právo na utajení své identity
v souvislosti s těmito podklady, a to před zahájením řízení, po jeho zahájení i skončení,
jestliže by bez utajení její identity mohly být ohroženy nebo poškozeny její oprávněné
zájmy a o utajení identity sama požádá současně s poskytnutím důvěrných informací;
žádost o utajení identity je vyloučena z nahlížení do spisu. Identita takové osoby bude
utajena i ve výzvách a sděleních, které Úřad bude této osobě zasílat v souvislosti s těmito
důvěrnými informacemi; tyto výzvy Úřadu jsou vyloučeny z nahlížení do spisu do dne
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uplynutí lhůty pro poskytnutí informací a podkladů. Podklady a informace, které
poskytla osoba, jejíž identita byla utajena, jsou do vydání sdělení výhrad vyloučeny z
nahlížení do spisu. Úřad umožní po vydání sdělení výhrad osobám oprávněným k
nahlížení do spisu seznámit se s těmito podklady a informacemi pouze v podobě, která
nezmaří účel utajení identity osoby, která podklady poskytla, a ochrany obchodního
tajemství.
(5) Úřad, aniž řízení zahájí, může po předběžném prošetření věc usnesením
odložit, jestliže na jeho vedení není veřejný zájem s ohledem na míru závažnosti
posuzovaného jednání; přitom přihlíží zejména k povaze jednání, způsobu jeho
provedení a počtu dotčených subjektů.
(6) Úřad obviněnému před vydáním rozhodnutí věci doručí sdělení výhrad.
Ve sdělení výhrad Úřad stanoví přiměřenou lhůtu, ve které se může obviněný seznámit
s podklady pro sdělení výhrad a navrhnout doplnění dokazování; tato lhůta nesmí být
kratší než 14 dní a počíná běžet ode dne doručení sdělení výhrad. Lhůta podle věty
druhé může být prodloužena jen v případech hodných zvláštního zřetele. K později
uvedeným skutečnostem a důkazům se nepřihlíží; to neplatí, jde-li o skutečnosti nebo
důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve.
(7) Alespoň jedna oprávněná úřední osoba podílející se na řízení o přestupku
vedeném Úřadem v každém stupni musí mít vysokoškolské vzdělání nejméně
v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice.
Ustanovení zákona upravujícího řízení o přestupcích, která se týkají požadavků na
vzdělání oprávněných úředních osob, se na řízení o přestupcích, k jejichž projednání je
příslušný Úřad podle tohoto zákona, nepoužijí.
(8) Na postup Úřadu podle tohoto zákona se ustanovení § 16, § 17, § 24 až 27, § 29
písm. c), § 32, § 35 písm. a) a d), § 39 písm. a) a b), § 42, § 43, § 45, § 48, § 49, § 51
písm. b), § 53, § 54, § 68 písm. b) a c), § 70, § 71, § 76 odst. 1 písm. h) a k) a odst. 5, § 79,
§ 80 odst. 2 a 3, § 82 odst. 1 věta první, § 87, § 88 odst. 1 a 2, § 89, § 93 odst. 1 písm. d),
f), g) a h), § 93 odst. 3, § 94, § 95 odst. 2, § 96 odst. 1 písm. b), § 96 odst. 2 a 3, § 98 odst. 2
a § 99 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich nepoužijí.
§ 9a
Promlčecí doba, stavení a přerušení promlčecí doby
(1) Promlčecí doba přestupku podle § 8 odst. 1 činí 10 let.
(2) Promlčecí doba přestupku podle § 8 odst. 2 písm. a) a b) činí 3 roky.
Ustanovení odstavce 4 písm. d) se nepoužije.
(3) Do promlčecí doby se nezapočítává dále doba řízení vedeného v souvislosti
s řízením ve věci přestupku před soudem ve správním soudnictví.
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(4) Promlčecí doba se přerušuje
a) oznámením o zahájení řízení o přestupku,
b) vydáním sdělení výhrad,
c) vydáním rozhodnutí, jímž je obviněný uznán vinným,
d) okamžikem předání věci Komisí nebo orgánem pro hospodářskou soutěž či jiného
dozorového orgánu členského státu.
(5) Přerušením promlčecí doby počíná běžet promlčecí doba nová.
(6) Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zanikne
nejpozději uplynutím 14 let od jeho spáchání a odpovědnost za přestupky podle odstavce
2 zanikne nejpozději uplynutím 5 let od jejich spáchání. Tato doba se prodlužuje o dobu
podle odstavce 3.
____________________
2)

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Část sto devadesátá sedmá
Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně
některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání), ve znění
zákona č. 302/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb. a zákona č. 180/2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
§ 11
Opatření k nápravě
(1) Jestliže poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání porušuje
povinnosti stanovené tímto zákonem, upozorní jej Rada na porušení tohoto zákona a stanoví
mu lhůtu k nápravě.
(2) Délka lhůty k nápravě podle odstavce 1 musí být přiměřená charakteru porušené
povinnosti.
(3) Dojde-li k nápravě ve stanovené lhůtě, Rada nezahájí řízení o správním deliktu
přestupku.
(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nepoužijí, poruší-li poskytovatel audiovizuální
mediální služby na vyžádání zvlášť závažným způsobem některou z povinností uvedených
v § 6 odst. 2 a 3 a § 8.
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§ 12
Správní delikty
Přestupky
(1) Poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že
a) nesplní oznamovací povinnost podle § 5 odst. 1 nebo 2 nebo podle § 19 odst. 1,
b) nesplní některou z povinností podle § 5 odst. 4,
c) nesplní některou z povinností podle § 6 odst. 1, 4, 5, 6 nebo 7,
d) nesplní některou z povinností podle § 6 odst. 2 nebo 3,
e) nesplní některou z povinností podle § 7 odst. 1, 2 nebo 3,
f) nesplní některou z povinností podle § 8 odst. 1, 2, 3 nebo 4,
g) nesplní některou z povinností podle § 9 odst. 1, 2, 3, 4 nebo 5,
h) nesplní některou z povinností podle § 10.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), e), g) nebo h) se
uloží lze uložit pokuta pokutu do 1 000 000 Kč a za správní delikt přestupek podle odstavce
1 písm. d) nebo f) pokuta pokutu do 2 000 000 Kč.
§ 13
Společná ustanovení o správních deliktech k přestupkům
(1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona projednává Rada.
(2) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(3) (2) Při určení výše pokuty právnické osobě přihlédne Rada k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, k jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán, a ke stanovisku věcně příslušného samoregulačního orgánu uvedeného v seznamu
spolupracujících samoregulačních orgánů10), obdrží-li toto stanovisko písemně do 10
pracovních dnů ode dne zahájení řízení o správním deliktu.
(2) Při určení druhu a výměry správního trestu přihlédne Rada také ke
stanovisku věcně příslušného samoregulačního orgánu uvedeného v seznamu
spolupracujících samoregulačních orgánů10), obdrží-li toto stanovisko písemně do 10
pracovních dnů ode dne zahájení řízení.
(4) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájí řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
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dne, kdy byl spáchán.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby11) nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(3) Rada vydá rozhodnutí o přestupku nejpozději do 270 dnů ode dne zahájení
řízení.
(6) (3) (4) Podání žaloby proti rozhodnutí o uložení pokuty má odkladný účinek.
____________________
10)
11)

§ 5 písm. x) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění zákona č. 132/2010 Sb.
§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

Část sto devadesátá osmá
Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších
zákonů, ve znění zákona č. 135/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 25
(1) Dohled nad dodržováním postupu státu, krajů a obcí při uzavírání smluv při
zajišťování dopravní obslužnosti vykonává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen
„Úřad“).
(2) Úřad při výkonu dohledu nad dodržováním tohoto zákona
a) rozhoduje o tom, zda objednatel postupoval v souladu s tímto zákonem a přímo
použitelným právním předpisem Evropských společenství,
b) ukládá nápravná opatření a sankce správní tresty,
c) projednává správní delikty přestupky,
d) kontroluje úkony objednatele podle jiného právního předpisu; tím není dotčena působnost
jiných orgánů vykonávajících takovou kontrolu podle jiných právních předpisů.
§ 33
Správní delikty Přestupky objednatele
(1) Objednatel se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nedodrží pravidla stanovená tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské
unie1) pro nabídkové řízení, přičemž tento postup ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr
nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících,
b) stanoví zadávací podmínky nabídkového řízení v rozporu se zákonem nebo přímo
použitelným předpisem Evropské unie1) a uzavře smlouvu o veřejných službách v přepravě
cestujících,
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c) uzavře smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících v rozporu se zákazem jejího
uzavření podle § 13 odst. 3 nebo § 19 odst. 4,
d) odmítne námitky nebo postupuje při jejich vyřizování v rozporu s § 13 odst. 3 nebo § 19
odst. 4,
e) nepořídí nebo neuchová dokumentaci nabídkového řízení podle § 17,
f) uzavře smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním v rozporu s §
18,
g) neodešle k uveřejnění informace podle § 19 odst. 1 nebo oznámení podle § 19 odst. 2,
h) neuveřejní smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících v rozporu s § 16 odst. 2
nebo § 19 odst. 5,
i) neuveřejní informace o smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou
drážní osobní dopravu na dráze celostátní nebo regionální uzavřené přímým zadáním
v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie11).
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), f), g) nebo h) se
uloží pokuta lze uložit pokutu do 5 % z předpokládané hodnoty veřejných služeb v přepravě
cestujících nebo do 20 000 000 Kč, pokud tuto předpokládanou hodnotu nelze zjistit. Za
správní delikty přestupky podle odstavce 1 písm. d), e) nebo i) se uloží pokuta lze uložit
pokutu do 10 000 000 Kč.
§ 34
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Objednatel za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložil veškeré
úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil.
(2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost objednatele za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil
řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl
spáchán.
(4) Správní delikty projednává v prvním stupni Úřad. Pravomocná rozhodnutí
zveřejňuje Úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(5) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
§ 34
Společná ustanovení k přestupkům
Přestupky podle tohoto zákona projednává Úřad. Pravomocná rozhodnutí
zveřejňuje Úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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____________________
11)

Čl. 7 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007.

Část sto devadesátá devátá
Zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb.,
o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 254/2012 Sb.,
zákona č. 278/2013 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
HLAVA VI
Správní delikty
Přestupky
§ 28
Přestupky při zhotovení reprodukcí bankovek a mincí a předmětů, které je úpravou
napodobují, a při nakládání s nimi
(1) Fyzická osoba Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí
přestupku tím, že hmotnou nebo nehmotnou reprodukci tuzemské nebo cizozemské bankovky
nebo mince anebo předmět, který ji úpravou napodobuje,
a) zhotoví, aniž by byla splněna technická kritéria stanovená prováděcím právním předpisem
vydaným k provedení § 14 nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie o medailích a
žetonech podobných euromincím4), nebo
b) prodá, doveze, přechovává nebo rozšiřuje v rozporu s § 14 odst. 2.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
§ 28a
Správní delikty při zhotovení reprodukcí bankovek a mincí a předmětů, které je úpravou
napodobují, a při nakládání s nimi
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
hmotnou nebo nehmotnou reprodukci tuzemské nebo cizozemské bankovky nebo mince
anebo předmět, který ji úpravou napodobuje,
a) zhotoví, aniž by byla splněna technická kritéria stanovená prováděcím právním předpisem
vydaným k provedení § 14 nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie o medailích a
žetonech podobných euromincím4), nebo
b) prodá, doveze, přechovává nebo rozšiřuje v rozporu s § 14 odst. 2.
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(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.
§ 29
Správní delikty Přestupky proti peněžnímu oběhu
(1) Směnárník nebo právnická osoba se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 12 odst. 2 písm. a) nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým
se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání5), nezadrží podezřelé bankovky nebo
mince, nebo
b) v rozporu s § 12 odst. 2 písm. c) nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým
se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání5), bez zbytečného odkladu po zadržení
nepředá podezřelé bankovky nebo mince České národní bance.
(2) Úvěrová instituce provádějící pokladní operace, zpracovatel tuzemských bankovek
a mincí, směnárník, provozovatel kasina, držitel poštovní licence nebo zvláštní poštovní
licence podle zákona o poštovních službách, a dále platební instituce, poskytovatel platebních
služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatel elektronických peněz
malého rozsahu, u nichž při poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických
peněz dochází k vracení přijatých bankovek nebo mincí do oběhu, se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 33 odst. 1 nezajistí, aby osoby, které při zpracování
tuzemských bankovek a mincí posuzují jejich pravost nebo vracejí přijaté bankovky nebo
mince do oběhu, byly držiteli osvědčení o absolvování odborného kurzu o rozpoznávání
bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování, vydaného Českou národní
bankou nebo osobou jí k tomu pověřenou.
(3) Úvěrová instituce provádějící pokladní operace nebo zpracovatel tuzemských
bankovek a mincí se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 7 odst. 2 tuzemské bankovky a mince přijaté z oběhu před jejich vrácením do
oběhu nezpracuje v souladu se standardy zpracování,
b) v rozporu s § 21 neudržuje vhodný řídicí a kontrolní systém nebo vnitřní předpisy k
zabezpečení ochrany tuzemských bankovek a mincí,
c) v rozporu s § 22 odst. 2 nedrží tuzemské bankovky a mince svěřené ke zpracování a patřící
různým osobám odděleně,
d) v rozporu s § 22 odst. 3 nevede evidenci tuzemských bankovek a mincí převzatých ke
zpracování,
e) v rozporu s § 23 odst. 1 neposkytne České národní bance informace o místech, v nichž
zpracování tuzemských bankovek a mincí probíhá, o zařízeních nebo o zpracování
tuzemských bankovek a mincí nebo neoznámí změny zařízení používaných pro zpracování
tuzemských bankovek a mincí,
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f) v rozporu s § 23 odst. 2 neudržuje zařízení pro zpracování tuzemských bankovek a mincí
nebo neověřuje jejich funkce,
g) v rozporu s § 24 odst. 2 neposkytne České národní bance při výkonu dohledu potřebné
informace nebo požadovaná vysvětlení, nebo
h) neprovede opatření k nápravě uložené podle § 25.
(4) Úvěrová instituce provádějící pokladní operace se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) v rozporu s § 5 odst. 1 a 2 nepřijme tuzemské bankovky a mince prohlášené Českou
národní bankou za neplatné,
b) v rozporu s § 6 neprovede výměnu tuzemských bankovek a mincí nebo vybere poplatek za
výměnu tuzemských bankovek a mincí, kterou je povinna provést bezplatně, nebo
c) v rozporu s § 7 odst. 6 nepřijímá nebo nevyměňuje tuzemské bankovky a mince ve všech
svých provozovnách, v nichž provádí pokladní operace.
(5) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1, 2 nebo odstavce 3 písm.
a),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 3 písm. b) až h) nebo
odstavce 4.
§ 30
Ostatní správní delikty přestupky
(1) Provozovatel anonymních a neanonymních zařízení podle § 11 se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 11 provozuje samoobslužné technické
zařízení, které nesplňuje požadavky pro jejich provoz.
(2) Právnická osoba, která není úvěrovou institucí provádějící pokladní operace ani
zpracovatelem tuzemských bankovek a mincí, nebo směnárník se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že v rozporu s § 7 odst. 3 nezkontroluje pravost a platnost tuzemských
bankovek a mincí vracených do oběhu nebo podezřelé nebo neplatné bankovky a mince vrátí
do oběhu.
(3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že neoprávněně zpracovává tuzemské bankovky a mince pro jiného.
(4) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 nebo 2,
b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 3.
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§ 32
Společná ustanovení ke správním deliktům k přestupkům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání, k jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže Česká národní banka o něm
nezahájila řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do 5 let ode dne,
kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za správní delikt, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(5) (1) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni Přestupky podle tohoto
zákona projednává Česká národní banka.
(6) (2) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
(7) (3) (2) Pravomocné rozhodnutí České národní banky o uložení sankce a
pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení této sankce Česká národní banka uveřejní.
______
1) Například nařízení Rady (ES) č. 1338/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se stanoví
opatření nutná k ochraně eura proti padělání, ve znění nařízení Rady (ES) č. 44/2009, nařízení
Rady (ES) č. 1339/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES),
kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání, na členské státy, které
nepřijaly euro jako jednotnou měnu, ve znění nařízení Rady (ES) č. 45/2009, nařízení Rady
(ES) č. 2182/2004 ze dne 6. prosince 2004 o medailích a žetonech podobných euromincím, ve
znění nařízení Rady (ES) č. 46/2009, nařízení Rady (ES) č. 2183/2004 ze dne 6. prosince
2004, kterým se na nezúčastněné členské státy rozšiřuje použitelnost nařízení (ES)
č. 2182/2004 o medailích a žetonech podobných euromincím, ve znění nařízení Rady (ES)
č. 47/2009.
4)
Nařízení Rady (ES) č. 2182/2004, ve znění nařízení Rady (ES) č. 46/2009. Nařízení Rady
(ES) č. 2183/2004, ve znění nařízení Rady (ES) č. 47/2009.
5)
Nařízení Rady (ES) č. 1338/2001, ve znění nařízení Rady (ES) č. 44/2009.
Nařízení Rady (ES) č. 1339/2001, ve znění nařízení Rady (ES) č. 45/2009.

Část dvoustá
Zákon č. 213/2011 Sb., o zákazu použití, vývoje, výroby, skladování a převodu kazetové
munice a o jejím zničení (zákon o zákazu kazetové munice), s vyznačením navrhovaných
změn:
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§5
Správní delikty právnických nebo podnikajících fyzických osob
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že poruší některý ze zákazů stanovených v § 2.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
50 000 000 Kč.
§6
Propadnutí věci
(1) Za správní delikt podle § 5 odst. 1 lze současně s pokutou uložit propadnutí věci,
pokud věc náleží právnické nebo podnikající fyzické osobě, která se správního deliktu
dopustila, a pokud tato věc byla
a) ke spáchání správního deliktu užita nebo určena,
b) správním deliktem získána, nebo
c) nabyta za věc správním deliktem získanou.
(2) Vlastníkem propadlé věci se stává stát.
§7
Zabrání věci
(1) Nebylo-li uloženo propadnutí věci uvedené v § 6 odst. 1, lze rozhodnout, že se
taková věc zabírá, jestliže
a) náleží právnické nebo podnikající fyzické osobě, kterou nelze za správní delikt postihnout,
b) nenáleží právnické nebo podnikající fyzické osobě, která se správního deliktu dopustila,
anebo jí nenáleží zcela, nebo
c) vlastník není znám.
(2) Vlastníkem zabrané věci se stává stát.
§8
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže
prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní
povinnosti zabránila.
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(2) Při určení výše pokuty právnické nebo podnikající fyzické osobě se přihlédne k
závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, době
trvání a okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické nebo podnikající fyzické osoby za správní delikt zaniká,
jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 4 let ode dne, kdy se o spáchání správního
deliktu dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl správní delikt spáchán.
(4) Správní delikt v prvním stupni projednává ministerstvo.
(5) Pokuty vybírá ministerstvo. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
§8
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává ministerstvo.
(2) Pokuty vybírá ministerstvo.

Část dvě stě první
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona
č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákona č. 329/2014 Sb. a zákona č. 140/2016 Sb.,
s vyznačením navrhovaných změn:
§5
Příslušnost k rozhodování
(1) O dávkách a o průkazu osoby se zdravotním postižením podle tohoto zákona
rozhoduje Úřad práce České republiky - krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu
(dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“). Krajská pobočka Úřadu práce je dále příslušná k
řízení o přestupcích týkajících se průkazu osoby se zdravotním postižením podle zákona
o přestupcích27).
(2) O odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 rozhoduje Ministerstvo práce
a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“).
…
HLAVA V
PRŮKAZ OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
…
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HLAVA VI
PŘESTUPKY
§ 36a
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně zničí, poškodí, pozmění
nebo zneužije průkaz osoby se zdravotním postižením.
(2) Držitel průkazu osoby se zdravotním postižením se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní oznamovací povinnost podle § 34a odst. 4, nebo
b) neodevzdá dosavadní průkaz osoby se zdravotním postižením při převzetí nového
průkazu osoby se zdravotním postižením podle § 34a odst. 5 nebo 6.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 20 000 Kč.

HLAVA VI VII
ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
…
____________________
27)

§ 28 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Část dvě stě druhá
Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 64/2014 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 30
Podání vysvětlení
(1) Příslušník inspekce může při plnění svých úkolů požadovat potřebné vysvětlení od
osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro
a) odhalení trestného činu a jeho pachatele,
b) vypátrání hledané osoby anebo věci, nebo
c) přípravu a výkon opatření k zajištění bezpečnosti osoby chráněné inspekcí,
a v případě potřeby ji vyzvat, aby se ve stanovenou dobu, popřípadě bez zbytečného odkladu,
je-li to nezbytné, dostavila na určené místo k sepsání úředního záznamu o podání vysvětlení.
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(2) Nevyhoví-li osoba bez dostatečné omluvy nebo bez závažných důvodů výzvě
podle odstavce 1, může být předvedena. O předvedení sepíše příslušník inspekce úřední
záznam.
(3) Úřední záznam o podání vysvětlení je příslušník inspekce povinen sepsat bez
zbytečného odkladu po dostavení se osoby na výzvu nebo po jejím předvedení; předvedenou
osobu po sepsání tohoto záznamu příslušník inspekce propustí.
(4) Podání vysvětlení nesmí být od osoby požadováno, pokud by tím porušila
zákonem stanovenou nebo státem uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byla této
povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěna.
(5) Osoba může vysvětlení odepřít, pokud by jím sobě anebo osobě blízké způsobila
nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za správní delikt přestupek.
(6) Kdo se dostaví na výzvu podle odstavce 1, má nárok na náhradu nutných výdajů a
na náhradu ušlého výdělku. Náhradu poskytuje inspekce. Nárok na náhradu nemá ten, kdo se
dostavil jen ve vlastním zájmu nebo pro své protiprávní jednání. Nárok na náhradu zaniká,
jestliže jej osoba neuplatní do 7 dnů ode dne, kdy se na výzvu podle odstavce 1 dostavila; o
tom musí být osoba poučena.
§ 32
Prokázání totožnosti
(1) Prokázáním totožnosti se rozumí prokázání jména, popřípadě jmen, příjmení, data
narození a v případě potřeby také adresy místa trvalého pobytu, adresy místa pobytu nebo
adresy bydliště v zahraničí, rodného čísla a státní příslušnosti. Rozsah a způsob zjišťování
osobních údajů musí být přiměřené účelu zjišťování totožnosti.
(2) Příslušník inspekce je oprávněn při plnění svých úkolů vyzvat k prokázání
totožnosti osobu
a) podezřelou ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu přestupku,
b) bezdůvodně se zdržující v bezprostřední blízkosti objektu inspekce nebo v místě, z něhož
lze tento objekt účinně ohrozit,
c) od níž je požadováno podání vysvětlení,
d) odpovídající popisu hledané osoby,
e) vstupující do místa, kam je příslušníkem inspekce zakázán vstup, nebo z tohoto místa
vycházející,
f) zdržující se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu,
g) v souvislosti se zajišťováním krátkodobé ochrany osoby,
h) která má být předvedena na žádost příslušného orgánu podle trestního řádu,
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i) která je oznamovatelem podezření ze spáchání trestného činu nebo jiné skutečnosti důležité
pro plnění úkolů inspekce, nebo
j) při plnění jiného úkolu, je-li to nezbytné k vyhledávání, odhalování, prověřování anebo
vyšetřování trestné činnosti příslušníků nebo zaměstnanců České republiky zařazených k
výkonu práce v Policii České republiky, Celní správě České republiky, Vězeňské službě
České republiky nebo v inspekci (dále jen „zaměstnanec“).
(3) Odmítne-li osoba uvedená v odstavci 2 prokázat svoji totožnost nebo nemůže-li ji
prokázat ani po poskytnutí potřebné součinnosti a příslušník inspekce nemůže její totožnost
zjistit provedením úkonu na místě, je oprávněn tuto osobu předvést k provedení úkonů
směřujících ke zjištění její totožnosti. Potřebnou součinnost k prokázání totožnosti příslušník
inspekce poskytne způsobem a v rozsahu, který nezmaří účel úkonu.
(4) Nelze-li totožnost předvedené osoby zjistit na základě sdělených údajů ani v
dostupných evidencích, je příslušník inspekce oprávněn získat informace potřebné k jejímu
ztotožnění snímáním daktyloskopických otisků, zjišťováním tělesných znaků, měřením těla,
pořizováním obrazových, zvukových a jiných záznamů a odebíráním biologických vzorků
umožňujících získání informací o genetickém vybavení.
(5) Nelze-li úkon podle odstavce 4 pro odpor osoby provést, je příslušník inspekce
oprávněn tento odpor překonat. Způsob překonání odporu musí být přiměřený intenzitě
odporu. Překonat odpor osoby nelze, jde-li o odběr krve nebo jiný obdobný úkon spojený se
zásahem do tělesné integrity.
(6) Byla-li postupem podle odstavců 2 až 5 zjištěna pohřešovaná osoba nebo hledaná
osoba, příslušník inspekce o této skutečnosti vyrozumí Policii České republiky.
§ 41
Zkouška spolehlivosti
(1) Příslušník inspekce je oprávněn k předcházení, zamezování a odhalování
protiprávního jednání provést u příslušníka nebo zaměstnance (dále jen „zkoušená osoba“)
zkoušku spolehlivosti.
(2) Zkouška spolehlivosti spočívá v navození situace, kterou je zkoušená osoba
povinna řešit.
(3) Prováděním zkoušky spolehlivosti nesmí dojít k bezprostřednímu ohrožení nebo
poškození života nebo zdraví osob, jejich majetku anebo k omezení svobody osob. Při
provádění zkoušky spolehlivosti musí být zachována lidská důstojnost.
(4) Na základě žádosti příslušníka inspekce může zkoušku spolehlivosti provést se
svým souhlasem i jiná osoba. V takovém případě je tato osoba povinna řídit se pokyny
příslušníka inspekce; příslušník inspekce za její činnost odpovídá.
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(5) Příslušník inspekce nebo jiná osoba provádějící zkoušku spolehlivosti mohou při
zkoušce spolehlivosti sdělovat nepravdivé údaje.
(6) Průběh zkoušky spolehlivosti se dokumentuje obrazovým a zvukovým záznamem.
O zkoušce spolehlivosti inspekce pořídí úřední záznam.
(7) O provedení zkoušky spolehlivosti, při které se zkoušená osoba dopustila
protiprávního jednání, inspekce zkoušenou osobu bez zbytečných průtahů prokazatelně
informuje a předá jedno vyhotovení záznamů pořízených podle odstavce 6 příslušnému
bezpečnostnímu sboru, který je povinen záznamy založit do osobního spisu zkoušené osoby.
Informování a předání záznamů inspekce neprovede, pokud by tím ohrozila plnění úkolů
konkrétního trestního řízení nebo plnění úkolu v oblasti kontroly inspekce. V takovém případě
však inspekce zkoušenou osobu informuje a záznamy předá poté, co ohrožení pomine.
Zkoušená osoba, která se při zkoušce spolehlivosti dopustila protiprávního jednání, má po
informování právo nahlížet do záznamů pořízených podle odstavce 6.
(8) Jednání příslušníka inspekce nebo jiné osoby provádějící zkoušku spolehlivosti,
které naplňuje znaky přestupku nebo jiného správního deliktu, není přestupkem ani jiným
správním deliktem, pokud je takové jednání nezbytné k dosažení účelu zkoušky spolehlivosti
a bezprostředně neohrozí ani nepoškodí zájmy uvedené v odstavci 3.
(9) Jednou za půl roku inspekce v souhrnné zprávě sdělí příslušnému bezpečnostnímu
sboru jména zkoušených osob, které se při zkoušce spolehlivosti nedopustily protiprávního
jednání.
§ 44
(1) Inspekce může zpracovávat osobní údaje včetně citlivých údajů bez souhlasu
osoby, jíž se tyto údaje týkají (dále jen „subjekt údajů“), pokud je to nezbytné pro plnění
úkolů inspekce.
(2) Inspekce může shromažďovat údaje o rasovém původu, náboženském nebo
politickém přesvědčení, o příslušnosti k zákonem nezakázanému sdružení nebo sexuálním
chování, pokud je to nezbytné pro účely šetření konkrétního trestného činu nebo správního
deliktu přestupku.
§ 56
(1) Každý může upozornit inspekci na
a) nedostatky v činnosti bezpečnostního sboru, na nějž se vztahuje působnost inspekce, nebo
b) skutečnost, že se příslušník nebo zaměstnanec dopustil jednání, které naplňuje znaky
trestného činu, kázeňského přestupku nebo jiného správního deliktu přestupku nebo
kázeňského přestupku.
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(2) Inspekce musí upozornění přijmout. Inspekce do 30 dnů ode dne přijetí upozornění
vyrozumí toho, kdo jej učinil, o přijatých opatřeních, pokud o toto vyrozumění osoba požádá.
Oznámení protiprávního jednání podle trestního řádu tímto není dotčeno.
HLAVA XII
SPRÁVNÍ DELIKTY
Přestupky
§ 58
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) úmyslně na místě veřejnosti přístupném neoprávněně užívá na vozidle zvláštní označení
používané na služebních vozidlech inspekce anebo označení s ním zřejmě zaměnitelné,
b) úmyslně na místě veřejnosti přístupném neoprávněně užívá vnější označení inspekce anebo
označení s ním zřejmě zaměnitelné,
c) vnikne lstí, nedovoleným překonáním uzamčení nebo překonáním jiné jistící překážky s
použitím síly do objektu nebo prostoru, v nichž sídlí inspekce, nebo
d) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 66.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že na místě veřejnosti přístupném neoprávněně užívá na vozidle označení používané na
služebních vozidlech inspekce a označení s ním zřejmě zaměnitelné.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč. Za správní delikt
přestupek podle odstavce 2 se uloží pokuta lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
§ 59
(1) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(2) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(3) Správní delikt podle tohoto zákona v prvním stupni projednává obecní úřad obce s
rozšířenou působností.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(5) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní
moci.
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(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem obce.
§ 59
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává obecní úřad obce s rozšířenou
působností.
(2) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.

Část dvě stě třetí
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých
zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb. a zákona č. 61/2014 Sb.,
s vyznačením navrhovaných změn:
HLAVA VI
NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ A SPRÁVNÍ DELIKTY PŘESTUPKY
…
§ 34
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Osoba, která provádí zkoušení vlastností látek nebo směsí nebezpečných pro zdraví
a životní prostředí pro účely tohoto zákona se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) provádí zkoušení nebezpečných vlastností látky nebo směsi pro účely tohoto zákona a
přímo použitelných předpisů Evropské unie20) , 21) bez osvědčení podle § 18 odst. 1, nebo
b) v rozporu s § 21 odst. 2 písemně nepotvrdí, že zkoušení nebezpečných vlastností látky nebo
směsi bylo provedeno v souladu se zásadami.
(2) Výrobce nebo dovozce se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) vyrobí nebo doveze látku anebo látku ve směsi nebo předmětu bez registrace nebo
oznámení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o registraci, hodnocení,
povolování a omezování chemických látek20), nebo
b) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o klasifikaci, označování a balení
látek a směsí21) neoznámí údaje o klasifikaci.
(3) Výrobce se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s přímo
použitelným předpisem Evropské unie o detergentech28) uvede na trh na území České
republiky
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a) povrchově aktivní látku nebo detergent obsahující povrchově aktivní látku, které nesplňují
kritéria biologické rozložitelnosti stanovená přímo použitelným předpisem Evropské unie o
detergentech28), nebo
b) prací prostředek pro spotřebitele anebo detergent určený pro automatické myčky nádobí
pro spotřebitele.
(4) Výrobce, dovozce nebo následný uživatel se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o registraci, hodnocení,
povolování a omezování chemických látek20) uvede na trh nebo používá látku bez povolení,
b) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o perzistentních organických
znečišťujících látkách25) vyrobí, uvede na trh nebo používá látku, nebo
c) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o klasifikaci, označování a balení
látek a směsí21) neklasifikuje látku nebo směs před jejich uvedením na trh nebo je klasifikuje
odlišně, než stanoví tento předpis.
(5) zrušen
(6) Výrobce, dovozce, následný uživatel nebo distributor se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o registraci, hodnocení,
povolování a omezování chemických látek20) neposkytne informace v dodavatelském řetězci,
b) v rozporu s hlavou VIII přímo použitelného předpisu Evropské unie o registraci,
hodnocení, povolování a omezování chemických látek20) vyrobí, uvede na trh nebo použije
látku nebo látku ve směsi nebo předmětu,
c) uvede na trh látku nebo směs klasifikovanou jako nebezpečná, aniž by zajistil její označení
a zabalení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, označování a
balení látek a směsí21),
d) zrušeno
e) zrušeno
f) zrušeno
g) zrušeno
h) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o klasifikaci, označování a balení
látek a směsí21) neuchovává doklady o splnění požadavků na klasifikaci a označování látky
nebo směsi po dobu, po kterou je tato látka nebo směs uváděna na trh, a po dobu dalších 10 let
od posledního uvedení na trh, nebo je neposkytne na vyžádání příslušným správním orgánům,
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i) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o klasifikaci, označování a balení
látek a směsí21) neuvede v nabídce nebezpečné látky nebo směsi, která umožňuje uzavření
kupní smlouvy bez znalosti informací uvedených na štítku nebo obalu látky nebo směsi,
informace o její nebezpečnosti,
j) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o registraci, hodnocení,
povolování a omezování chemických látek20) neuchovává veškeré informace, jež vyžaduje pro
plnění svých povinností, po dobu, po kterou je tato látka nebo směs uváděna na trh, a po dobu
10 let od posledního uvedení na trh.
(7) Vývozce nebo dovozce se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o vývozu a dovozu nebezpečných
chemických látek26) doveze nebo vyveze látku, nebo
b) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o vývozu a dovozu nebezpečných
chemických látek26) neposkytne Ministerstvu životního prostředí informace o dovozu
a vývozu.
(8) Vývozce se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s přímo
použitelným předpisem Evropské unie o zákazu vývozu kovové rtuti a některých sloučenin
a směsí rtuti27) vyveze rtuť, její sloučeniny nebo směsi.
(9) Výrobce působící v oblasti výroby chloru a alkalických hydroxidů se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie
o zákazu vývozu kovové rtuti a některých sloučenin a směsí rtuti27) neposkytne Ministerstvu
životního prostředí stanovené informace.
(10) Následný uživatel se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu
s přímo použitelným předpisem Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a
omezování chemických látek20)
a) nevyhotoví zprávu o chemické bezpečnosti nebo neposkytne Evropské agentuře pro
chemické látky stanovené informace, nebo
b) neurčí nebo neuplatňuje vhodná opatření k náležitému omezení rizik identifikovaných
1. v bezpečnostních listech, které mu byly poskytnuty,
2. ve svém vlastním posouzení chemické bezpečnosti, nebo
3. v jakýchkoli informacích o opatřeních k řízení rizik, které mu byly poskytnuty.
(11) Žadatel o registraci se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu
s přímo použitelným předpisem Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a
omezování chemických látek20)
a) neposkytne Evropské agentuře pro chemické látky stanovené informace,
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b) nestanoví nebo neuplatňuje vhodná opatření k náležité kontrole rizik zjištěných při
posouzení chemické bezpečnosti nebo je nedoporučí v bezpečnostních listech,
c) neuchovává zprávu o chemické bezpečnosti nebo ji neaktualizuje, nebo
d) neaktualizuje své registrační údaje doplněním informací, které nově zjistil, nebo je
nepředloží Evropské agentuře pro chemické látky.
(12) Dovozce, následný uživatel nebo dodavatel, který jako první uvádí na trh na
území České republiky směs, která má nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo
nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
neposkytne Ministerstvu zdravotnictví informace podle § 22 odst. 1 nebo 2.
(13) Výrobce nebo distributor, který uvádí na trh na území České republiky detergent,
se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) uvede na trh detergent, aniž by zajistil jeho označení podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie o detergentech28),
b) uvede na trh detergent, který nesplňuje omezení obsahu fosforečnanů a jiných sloučenin
fosforu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o detergentech28), nebo
c) neposkytne Ministerstvu zdravotnictví informace podle § 22 odst. 3 nebo 4.
(14) Dovozce, následný uživatel, dodavatel, výrobce nebo distributor se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že neoznámí změnu informací poskytnutých Ministerstvu
zdravotnictví podle § 22 odst. 5.
(15) Osoba, která uvedla na trh látku nebo směs, která nesplňuje požadavky na její
klasifikaci, balení nebo označování stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie21),
se dopustí správního deliktu přestupku tím, že nepozastaví další uvádění této látky nebo
směsi na trh podle § 33 odst. 1 písm. a).
(16) zrušen
(17) Osoba, která uvedla látku nebo látku ve směsi nebo předmětu na trh, aniž splnila
povinnost registrace podle přímo použitelného předpisu Evropské unie20), se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s rozhodnutím příslušného správního úřadu
podle § 33 odst. 1 písm. b) nestáhne takovou látku, směs nebo předmět z trhu.
(18) Osoba, která porušila zákaz nebo omezení uvádění na trh látky samotné nebo
obsažené ve směsi nebo předmětu podle hlav VII a VIII přímo použitelného předpisu
Evropské unie20), se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s rozhodnutím
příslušného správního úřadu podle § 33 odst. 1 písm. c) nestáhne takovou látku, směs nebo
předmět z trhu.
(19) zrušen
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(20) Osoba, která uvedla na trh povrchově aktivní látku nebo detergent obsahující
povrchově aktivní látku, které nesplňují kritéria biologické rozložitelnosti stanovená přímo
použitelným předpisem Evropské unie o detergentech28), se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že nestáhne takovou povrchově aktivní látku nebo detergent obsahující
povrchově aktivní látku z trhu podle § 33 odst. 1 písm. h).
(21) Osoba, která uvedla na trh detergent, který nesplňuje omezení obsahu
fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu stanovená přímo použitelným předpisem Evropské
unie o detergentech28), se dopustí správního deliktu přestupku tím, že nestáhne takový
detergent z trhu podle § 33 odst. 1 písm. i).
(22) Za správní delikty se uloží pokuta Za přestupky lze uložit pokutu
a) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. a), odstavce 4
písm. a) nebo c), odstavce 6 písm. b) nebo c), nebo odstavce 15, 17 nebo 18,
b) zrušeno
c) do 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 4 písm. b), odstavce 6
písm. a), h), i) nebo j), odstavce 7 písm. a), odstavce 8, odstavce 10 písm. b), odstavce 11
písm. b), odstavce 13 písm. a) nebo b) nebo odstavců 20 nebo 21,
d) do 2 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 11 písm. a) nebo d),
e) zrušeno
f) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2
písm. b), odstavce 3, odstavce 7 písm. b), odstavce 9, odstavce 10 písm. a), odstavce 11 písm.
a), c) nebo d), odstavce 12 nebo odstavce 13 písm. c),
g) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce
14.
§ 35
Společná ustanovení ke správním deliktům k přestupkům
(1) Osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí,
které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při rozhodování o uložení pokuty a určení její výměry osobě se přihlédne k
závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k
okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil
řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl
spáchán.
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(4) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona ze správních orgánů
uvedených v § 23 písm. d) až h) v prvním stupni projednává ten, který spáchání správního
deliktu přestupku zjistil jako první.
(5) (2) Příjem z pokut uložených Českou inspekcí životního prostředí je příjmem
Státního fondu životního prostředí a příjem z pokut uložených jinými správními orgány je
příjmem státního rozpočtu.
_________________
20)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské
agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS)
č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/796/EHS a směrnic Komise
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znění.
21)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008
o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS
a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.
25)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004
o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS,
v platném znění.
26)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 ze dne 17. června 2008
o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek.
27)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1102/2008 ze dne 22. října 2008 o zákazu
vývozu kovové rtuti a některých sloučenin a směsí rtuti a o bezpečném skladování kovové
rtuti.
28)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004
o detergentech, v platném znění.

Část dvě stě čtvrtá
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon
o zdravotních službách), ve znění zákona č. 167/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu,
vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 66/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 60/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb.,
zákona č. 147/2016 Sb., zákona č. 189/2016 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 264/2016
Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
ČÁST TŘINÁCTÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 114
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
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a) v rozporu s § 11 odst. 2 poskytuje zdravotní služby bez oprávnění k poskytování
zdravotních služeb,
b) jako osoba uvedená v § 20 odst. 1 nesplní oznamovací povinnost podle § 20 odst. 2,
c) jako osoba uvedená v § 57 odst. 1 poruší povinnost mlčenlivosti podle § 57 odst. 2 písm.
a),
d) jako osoba uvedená v § 57 odst. 1 v rozporu s § 57 odst. 2 písm. b) neumožní vstup do
objektu osobě pověřené příslušným správním orgánem,
e) jako osoba uvedená v § 27 odst. 1, která hodlá na základě oprávnění k poskytování
zdravotních služeb zemřelého poskytovatele pokračovat v poskytování zdravotních služeb, v
rozporu s § 58 nesplní některou z povinností ohledně zdravotnické dokumentace pacientů
zemřelého poskytovatele podle § 57 odst. 3 písm. a), c) nebo d) nebo odst. 4, jejichž plnění by
v případě nezájmu o pokračování v poskytování zdravotních služeb spadalo do působnosti
příslušného správního orgánu, jemuž bylo úmrtí poskytovatele oznámeno, anebo neoznámí
adresu místa, kam lze předkládat žádosti k zajištění postupu podle § 57 odst. 3 písm. c) nebo
d),
f) jako osoba, jejíž oprávnění k poskytování zdravotních služeb zaniklo na základě rozhodnutí
příslušného správního orgánu, v rozporu s § 60 odst. 1 nebo 2 nezajistí předání zdravotnické
dokumentace nebo jejího soupisu nebo nepředá zdravotnickou dokumentaci nebo její soupis
příslušnému správnímu orgánu,
g) jako zdravotnický pracovník v rozporu s § 70 odst. 4 písm. e) bodem 5 nepředá údaje do
Národního zdravotnického informačního systému,
h) část těla odebranou pacientovi, tělo zemřelého nebo odebranou část z těla zemřelého
uchovává nebo použije v rozporu s § 81 odst. 1 nebo 2,
i) nesplní oznamovací povinnost podle § 83, nebo
j) provede hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb bez oprávnění
podle § 98 odst. 3 na základě smlouvy s poskytovatelem podle § 104 odst. 1., nebo
k) padělá nebo úmyslně neoprávněně změní lékařskou zprávu nebo lékařský posudek
nebo zneužije zdravotnickou dokumentaci.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo c),
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h) nebo j),
c) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), nebo
d) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), e), f), g) nebo i).,
e) 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k).
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§ 115
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) v rozporu s § 11 odst. 2 poskytuje zdravotní služby bez oprávnění k poskytování
zdravotních služeb,
b) jako osoba, které bylo uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb před zápisem
do obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku s účinkem jejího vzniku, nebo jako
osoba se sídlem mimo území České republiky, které bylo uděleno oprávnění k poskytování
zdravotních služeb před zápisem do obchodního rejstříku, do něhož se zapisuje, nezašle
příslušnému správnímu orgánu doklad prokazující podání návrhu na zápis do rejstříku nebo
doklad prokazující zápis do rejstříku podle § 19 odst. 5,
c) jako osoba uvedená v § 20 odst. 1 nesplní oznamovací povinnost podle § 20 odst. 2,
d) jako osoba uvedená v § 27 odst. 1, která hodlá na základě oprávnění k poskytování
zdravotních služeb zemřelého poskytovatele pokračovat v poskytování zdravotních služeb, v
rozporu s § 58 nesplní některou z povinností ohledně zdravotnické dokumentace pacientů
zemřelého poskytovatele podle § 57 odst. 3 písm. a), c) nebo d) nebo odst. 4, jejichž plnění by
v případě nezájmu o pokračování v poskytování zdravotních služeb spadalo do působnosti
příslušného správního orgánu, jemuž bylo úmrtí poskytovatele oznámeno, anebo neoznámí
adresu místa, kam lze předkládat žádosti k zajištění postupu podle § 57 odst. 3 písm. c) nebo
d),
e) jako osoba, jejíž oprávnění k poskytování zdravotních služeb zaniklo na základě rozhodnutí
příslušného správního orgánu, v rozporu s § 60 odst. 1 nebo 2 nezajistí předání zdravotnické
dokumentace nebo jejího soupisu nebo nepředá zdravotnickou dokumentaci nebo její soupis
příslušnému správnímu orgánu,
f) jako osoba uvedená v § 70 odst. 4 písm. b), c) nebo d), nejde-li o krajský úřad, nebo v § 70
odst. 4 písm. e) bodech 1, 2, 3 nebo 4 nepředá údaje do Národního zdravotnického
informačního systému,
g) část těla odebranou pacientovi, tělo zemřelého nebo odebranou část z těla zemřelého
uchovává nebo použije v rozporu s § 81 odst. 1 nebo 2, nebo
h) provede hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb bez oprávnění
podle § 98 odst. 3 na základě smlouvy s poskytovatelem podle § 104 odst. 1.,
i) padělá nebo neoprávněně změní lékařskou zprávu nebo lékařský posudek nebo
zneužije zdravotnickou dokumentaci.
(2) Univerzitní vysoká škola se dopustí správního deliktu přestupku tím, že provede
anatomickou pitvu v rozporu s § 88 odst. 6.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
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a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a),
b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. g) nebo h) nebo
odstavce 2, nebo
c) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), e) nebo f),
f) nebo i).
§ 116
(1) Osoba oprávněná provádět hodnocení kvality a bezpečí se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že
a) nezveřejní hodnotící standardy nebo pravidla procesu hodnocení kvality a bezpečí podle §
101 odst. 1,
b) nesplní oznamovací povinnost podle § 101 odst. 2,
c) při hodnocení kvality a bezpečí postupuje v rozporu s § 104 odst. 2 písm. b), nebo
d) provede hodnocení kvality a bezpečí osobou vyloučenou z tohoto hodnocení podle § 104
odst. 3.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo d),
b) 200 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), nebo
c) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b).
§ 117
(1) Poskytovatel se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 11 odst. 1 poskytuje zdravotní služby neuvedené v oprávnění k poskytování
zdravotních služeb,
b) v rozporu s § 11 odst. 3 poskytuje zdravotní služby prostřednictvím osoby, která není
způsobilá k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s
poskytováním zdravotních služeb,
c) v rozporu s § 11 odst. 6 poskytuje zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení, které není
pro poskytování zdravotních služeb technicky nebo věcně vybaveno,
d) neustanoví odborného zástupce podle § 12 odst. 2 nebo § 14 odst. 5,
e) nesplní oznamovací povinnost podle § 21 odst. 1 a 2 nebo § 27 odst. 1 písm. c),
f) nesplní oznamovací povinnost nebo nezveřejní informaci podle § 26 odst. 2 nebo 4,
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g) v rozporu s § 26 odst. 3 nezajistí předání kopie zdravotnické dokumentace nebo výpisu ze
zdravotnické dokumentace jinému poskytovateli,
h) v rozporu s § 28 odst. 3 písm. e) bodem 1, 2 nebo 3 neumožní při poskytování zdravotních
služeb přítomnost jiných osob,
i) umožní přítomnost jiných osob při poskytování zdravotních služeb, i když pacient jejich
přítomnost odmítl podle § 28 odst. 3 písm. h),
j) v rozporu s § 28 odst. 3 písm. i) neumožní pacientovi přijímat návštěvy ve zdravotnickém
zařízení,
k) v rozporu s § 28 odst. 3 písm. j) neumožní pacientovi přijímat duchovní péči nebo
duchovní podporu ve zdravotnickém zařízení,
l) neumožní pacientovi se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy
dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným nebo dorozumívacími prostředky, které si
sám zvolí, podle § 30 odst. 1,
m) v rozporu s § 30 odst. 3 neumožní, aby měl pacient u sebe ve zdravotnickém zařízení
vodicího nebo asistenčního psa,
n) v rozporu s § 28 odst. 1 poskytne pacientovi zdravotní služby bez jeho souhlasu,
o) neinformuje pacienta o ceně poskytovaných zdravotních služeb nebo nevystaví účet za
uhrazené zdravotní služby podle § 45 odst. 2 písm. a),
p) v rozporu s § 45 odst. 2 písm. b) neumístí seznam cen poskytovaných zdravotních služeb
tak, aby byl přístupný pacientům,
q) neumístí údaj o provozní nebo ordinační době tak, aby byla tato informace přístupná
pacientům podle § 45 odst. 2 písm. c),
r) neopatří zdravotnické zařízení označením podle § 45 odst. 2 písm. d),
s) nezpřístupní pacientům v době nepřítomnosti nebo dočasného přerušení poskytování
zdravotních služeb informaci o poskytování neodkladné péče jiným poskytovatelem podle §
45 odst. 2 písm. e),
t) v rozporu s § 45 odst. 2 písm. f) nepředá zprávu o poskytnutých zdravotních službách,
u) nepředá potřebné informace o zdravotním stavu pacienta podle § 45 odst. 2 písm. g),
v) v rozporu s § 40 neoznámí soudu hospitalizaci pacienta nebo dodatečné omezení pacienta
ve volném pohybu nebo styku s vnějším světem, nebo
w) nepředá uchazeči o zaměstnání lékařský posudek podle § 45 odst. 3 písm. a).
(2) Poskytovatel se dopustí správního deliktu přestupku dále tím, že
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a) nezpracuje traumatologický plán podle § 47 odst. 1 písm. d),
b) v rozporu s § 45 odst. 2 písm. h) nezpracuje seznam zdravotních služeb, k jejichž
poskytnutí je vyžadován písemný souhlas,
c) v rozporu s § 45 odst. 2 písm. j) bodem 1 nepřijme pacienta k nařízené izolaci, karanténě,
léčení nebo lékařskému dohledu,
d) nepředá údaje do Národního zdravotnického informačního systému podle § 45 odst. 2
písm. m),
e) v rozporu s § 45 odst. 3 písm. b) nebo c) neumožní vstup do prostor zdravotnického
zařízení pověřeným osobám,
f) neposkytne podklady nebo údaje krajskému úřadu nebo ministerstvu podle § 45 odst. 3
písm. d),
g) neinformuje pacienta podle § 45 odst. 2 písm. i),
h) neposkytne zdravotní služby indikované lékařem Vězeňské služby osobě obviněné,
odsouzené nebo umístěné do výkonu zabezpečovací detence podle § 45 odst. 2 písm. k),
i) poruší povinnost podílet se na zajištění lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní
služby poskytované zubními lékaři nebo lékárníky podle § 45 odst. 2 písm. l),
j) neinformuje ve stanovených případech osobu uvedenou v § 45 odst. 4 písm. a) nebo Policii
České republiky o tom, že pacient svévolně opustil zdravotnické zařízení lůžkové péče,
k) nezajistí zpřístupnění informací o zdravotním stavu pacienta nezbytně nutných pro
poskytnutí konzultačních služeb podle § 46 odst. 1 písm. d),
l) nezajistí na výzvu poskytovatele zdravotnické záchranné služby spolupráci při poskytování
zdravotních služeb podle § 46 odst. 1 písm. e),
m) nezajistí na výzvu nebo na základě opatření orgánu ochrany veřejného zdraví účast
zdravotnických pracovníků na poskytování zdravotních služeb podle § 46 odst. 1 písm. f),
n) nezajistí hospitalizaci dětí odděleně od dospělých podle § 47 odst. 1 písm. a) bodu 1, nebo
o) nezajistí hospitalizaci žen odděleně od mužů podle § 47 odst. 1 písm. a) bodu 2.
(3) Poskytovatel se dopustí správního deliktu přestupku též tím, že
a) v rozporu s § 48 odst. 1, 3 nebo 4 odmítne přijetí pacienta do péče,
b) v rozporu s § 48 odst. 2 nebo 3 ukončí péči o pacienta,
c) nevydá pacientovi zprávu podle § 48 odst. 5,
d) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 51,
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e) poruší povinnost vést nebo uchovávat zdravotnickou dokumentaci nebo nakládat se
zdravotnickou dokumentací podle § 53 odst. 1,
f) neumožní přístup do zdravotnické dokumentace podle § 64 odst. 1,
g) neumožní nahlížení do zdravotnické dokumentace podle § 65,
h) umožní nahlížet do zdravotnické dokumentace v rozporu s § 65,
i) nepořídí výpis nebo kopii zdravotnické dokumentace podle § 66 odst. 1 nebo 2,
j) neprovede záznam do zdravotnické dokumentace podle § 66 odst. 6,
k) část těla odebranou pacientovi, tělo zemřelého nebo odebranou část z těla zemřelého
uchovává nebo použije v rozporu s § 81 odst. 1 nebo 2,
l) slíbí nebo poskytne jinému finanční nebo jinou náhradu, popřípadě výhodu v souvislosti s
použitím části těla pacienta, těla zemřelého nebo odebrané části z těla zemřelého,
m) nezajistí prohlídku těla zemřelého podle § 84 odst. 2 písm. a), c) nebo d),
n) nesplní oznamovací povinnost podle § 88 odst. 7,
o) nesplní informační povinnost podle § 89 odst. 2,
p) nezajistí uložení těla zemřelého v chladicím zařízení podle § 90,
q) nevede evidenci o podání stížností nebo o způsobu jejich vyřízení podle § 93 odst. 3 písm.
c),
r) neumožní stěžovateli nahlédnout do stížnostního spisu nebo pořídit kopii ze stížnostního
spisu podle § 93 odst. 3 písm. d),
s) neposkytne součinnost příslušnému správnímu orgánu při šetření stížnosti podle § 93 odst.
3 písm. e), nebo
t) nevypracuje postup pro vyřizování stížností podle § 93 odst. 4 písm. a).
(4) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 3
písm. d),
b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d) nebo n)
nebo odstavce 3 písm. e), f), g), h), i) nebo k),
c) 300 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. e), f) nebo g),
odstavce 2 písm. c), l) nebo m) nebo odstavce 3 písm. a), b), l) nebo m),
d) 200 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. r) nebo v), odstavce 2
písm. h) nebo odstavce 3 písm. n) nebo p),
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e) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. h), i), j), k), l), m), q),
s), t), u) nebo w), odstavce 2 písm. a), b), d), e), f) nebo i) nebo odstavce 3 písm. c), j), o)
nebo s), nebo
f) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. o) nebo p), odstavce 2
písm. g), j), k), n) nebo o) nebo odstavce 3 písm. q), r) nebo t).
§ 118
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává
a) krajský úřad, v jehož správním obvodu byly spáchány, jde-li o správní delikty přestupky
podle § 114 odst. 1 nebo § 115 odst. 1,
b) správní orgán příslušný k udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, jde-li
o správní delikty přestupky podle § 117 odst. 1, 2 nebo 3,
c) ministerstvo, jde-li o správní delikty přestupky podle § 115 odst. 2 nebo § 116 odst. 1.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.

Část dvě stě pátá
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012
Sb., zákona č. 47/2013 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona
č. 264/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
HLAVA VII
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 90
(1) Poskytovatel se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
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a) nezajistí, aby před provedením sterilizace byl pacient informován podle § 15 odst. 2,
b) ustaví odbornou komisi, jejíž složení nebo vztah jejího člena k poskytovateli je v rozporu s
§ 13 odst. 3 nebo 4, jde-li o sterilizaci,
c) provede
1. v rozporu s § 14 bez písemného souhlasu pacienta sterilizaci ze zdravotních důvodů,
2. bez písemné žádosti pacienta podle § 17 odst. 3 písm. a) nebo kladného stanoviska odborné
komise podle § 17 odst. 3 písm. b) anebo bez písemné žádosti pacienta podle § 17 odst. 4
písm. a) nebo kladného stanoviska odborné komise podle § 17 odst. 4 písm. b) nebo souhlasu
soudu podle § 17 odst. 4 písm. c) kastraci podle § 17 odst. 2,
3. bez písemné žádosti pacienta podle § 21 odst. 3 písm. a) nebo kladného stanoviska odborné
komise podle § 21 odst. 3 písm. b) změnu pohlaví transsexuálního pacienta podle § 21 odst. 2,
nebo
4. bez písemného souhlasu pacienta podle § 24 odst. 2 písm. a) nebo kladného stanoviska
odborné komise podle § 24 odst. 2 písm. b) anebo bez písemného souhlasu pacienta podle §
24 odst. 3 písm. a) nebo kladného stanoviska odborné komise podle § 24 odst. 3 písm. b) nebo
souhlasu soudu podle § 24 odst. 3 písm. c) psychochirurgický výkon podle § 24 odst. 1,
d) provede
1. bez písemného souhlasu zákonného zástupce podle § 13 odst. 2 písm. a), kladného
stanoviska odborné komise podle § 13 odst. 2 písm. b) nebo souhlasu soudu podle § 13 odst. 2
písm. c) sterilizaci ze zdravotních důvodů,
2. bez písemné žádosti zákonného zástupce podle § 21 odst. 4 písm. a) nebo kladného
stanoviska odborné komise podle § 21 odst. 4 písm. b) nebo souhlasu soudu podle § 21 odst. 4
písm. c) změnu pohlaví transsexuálních pacientů podle § 21 odst. 2, nebo
3. bez písemného souhlasu zákonného zástupce podle § 24 odst. 4 písm. a) nebo kladného
stanoviska odborné komise podle § 24 odst. 4 písm. b) nebo souhlasu soudu podle § 24 odst. 4
písm. c) psychochirurgický výkon,
e) provede sterilizaci, kastraci nebo psychochirurgický výkon z jiných důvodů nebo jiné
osobě, než je stanoveno v § 13 odst. 1 nebo 2, jde-li o sterilizaci, nebo § 17 odst. 2, 3 nebo 4,
jde-li o kastraci, nebo v § 21 odst. 2, 3, 4 nebo 5, jde-li o změnu pohlaví transsexuálního
pacienta, nebo § 24 odst. 2, 3 nebo 4, jde-li o psychochirurgický výkon,
f) poskytne, prodá nebo daruje v rozporu s § 29 odst. 2 výsledky genetického vyšetření
pacienta třetím osobám,
g) umožní provedení zásahu do lidského genomu z jiných důvodů, než je stanoveno v § 30
odst. 1, nebo vytvoří podmínky pro provádění takového zásahu,
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h) v rozporu s § 30 odst. 2 umožní provedení postupů, jejichž účelem je vytvořit lidskou
bytost, nebo vytvoří podmínky pro provádění takových postupů nebo umožní vytvoření nové
lidské bytosti,
i) umožní postupy v rozporu s § 30 odst. 3 nebo vytvoří podmínky pro provádění takových
postupů,
j) odebere krev v rozporu s § 31 odst. 2,
k) vydá lékařský posudek, k jehož vydání není oprávněn podle § 42 odst. 2,
l) nevydá posudek ve lhůtě stanovené v § 43 odst. 1,
m) nepostoupí návrh na přezkoumání lékařského posudku ve lhůtě stanovené v § 46 odst. 5,
n) v rozporu s § 47 odst. 3 písm. a) nepředloží příslušnému správnímu orgánu na základě jeho
výzvy doplněné podklady nebo nedodrží určenou lhůtu,
o) uzná nemoc z povolání, i když není oprávněn nemoci z povolání podle § 61 odst. 2
uznávat, nebo
p) neodešle podle § 63 odst. 1 osobu, u níž na základě odborného vyšetření vzniklo důvodné
podezření na nemoc z povolání, nebo je-li podezření, že nemoc již nadále nesplňuje podmínky
pro uznání nemoci z povolání, k příslušnému poskytovateli.
(2) Poskytovatel provádějící metody asistované reprodukce se dopustí správního
deliktu přestupku, že
a) provede likvidaci lidských embryí v rozporu s § 9,
b) v rozporu s § 10 odst. 1 nezajistí zachování vzájemné anonymity anonymního dárce a
neplodného páru a anonymity anonymního dárce a dítěte narozeného z asistované reprodukce,
c) v rozporu s § 10 odst. 2 neuchová údaje o zdravotním stavu anonymního dárce po dobu 30
let od provedení umělého oplodnění.
(3) Poskytovatel ověřující nezavedené metody se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) provádí ověření nezavedené metody, i když mu k jejímu provádění nebylo ministerstvem
uděleno povolení,
b) provádí ověřování nezavedené metody v rozporu s § 33 odst. 4 nebo 5,
c) neukončí ověřování nezavedené metody, jestliže mu bylo podle § 36 odst. 5 odejmuto
povolení k ověřování,
d) v rozporu s § 37 písm. a) neustaví etickou komisi nebo ji ustaví ve složení, které je v
rozporu s § 38 odst. 2,
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e) v rozporu s § 37 písm. b) neuzavře pojistnou smlouvu,
f) v rozporu s § 39 odst. 1 písm. a) nepodá zprávu o etapě ověřování nezavedené metody,
g) v rozporu s § 39 odst. 1 písm. b) neprodleně nepřeruší nebo nezastaví ověřování
nezavedené metody,
h) nesplní oznamovací povinnost podle § 39 odst. 1 písm. c),
i) v rozporu s § 39 odst. 1 písm. d) neumožní osobám pověřeným ministerstvem, Státním
ústavem pro jadernou bezpečnost nebo členům etické komise provádění kontroly, nebo
j) v rozporu s § 39 odst. 2 nepředloží závěrečnou zprávu o výsledku ověřování nezavedené
metody.
(4) Poskytovatel pracovnělékařských služeb se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) nesplní oznamovací povinnost podle § 57 odst. 1 písm. e), nebo
b) nepodá podle § 57 odst. 1 písm. f) podnět kontrolním orgánům v oblasti bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci.
(5) Poskytovatel poskytující zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření, se
dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 71 odst. 1 písm. b) nezajistí dodržování místních radiologických standardů,
b) v rozporu s § 71 odst. 1 písm. c) neprovede interní klinický audit podle § 74 odst. 2,
c) v rozporu s § 71 odst. 1 písm. d) nezajistí provedení externího klinického auditu podle § 75,
d) v rozporu s § 71 odst. 1 písm. c) a d) neprovede opatření k odstranění zjištěných
nedostatků,
e) v rozporu s § 71 odst. 2 písm. a) nezajistí, aby byly místní radiologické standardy k
dispozici všem zdravotnickým pracovníkům provádějícím lékařské ozáření, nebo
f) v rozporu s § 71 odst. 2 písm. c) neprovede optimalizaci radiační ochrany.
(6) Poskytovatel zajišťující ochranné léčení se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) nezajistí ochranné léčení mimo výkon trestu odnětí svobody, i když jsou splněny podmínky
podle § 84 odst. 1 a nejde-li o postup podle § 84 odst. 2,
b) v rozporu s § 85 odst. 1 písm. a) nezaznamená do zdravotnické dokumentace vedené o
pacientovi důvody, které vedly k zákazu nebo ke kontrole balíků,
c) nezajistí podání informace pacientovi podle § 85 odst. 3, nebo

1136

d) nesplní oznamovací povinnost podle § 87 odst. 2.
(7) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. g), h) nebo i),
b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. f) nebo o), odstavce 2
písm. a) nebo odstavce 3 písm. a), c), e) nebo g),
c) 300 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), d), e), k) nebo
p), odstavce 3 písm. b), d) nebo j), odstavce 5 písm. a), b) nebo c) nebo odstavce 6 písm. a),
d) 200 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b), j), l), m) nebo n),
odstavce 3 písm. f), h) nebo i), odstavce 4 písm. a) nebo b), odstavce 5 písm. d) nebo odstavce
6 písm. d), nebo
e) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. b) nebo c), odstavce 5
písm. e) nebo f) nebo odstavce 6 písm. b) nebo c).
§ 91
(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu přestupku tím, že provádí externí
klinický audit, i když nemá k jeho provádění uděleno oprávnění podle § 75 odst. 2.
(2) Právnická osoba, která má oprávnění k provádění externího klinického auditu, se
dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 78 odst. 1 nezveřejní pravidla procesu hodnocení,
b) nesplní oznamovací povinnost podle § 78 odst. 2,
c) v rozporu s § 81 odst. 2 písm. b) při provádění externího klinického auditu nedodrží
pravidla procesu hodnocení, nebo
d) v rozporu s § 81 odst. 3 provede externí klinický audit osobou vyloučenou z tohoto
hodnocení.
(3) Za správní delikt se uloží
a) pokuta do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1,
b) pokuta do 300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a), b) nebo c), nebo
c) pokuta do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. d).
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), b) nebo c), nebo
c) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. d).
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§ 92
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává
a) příslušný správní orgán, jde-li o správní delikty přestupky podle § 90 odst. 1, 2, 4 až 6,
b) ministerstvo, jde-li o správní delikty přestupky podle § 90 odst. 3 a § 91,
c) Státní úřad pro jadernou bezpečnost, jde-li o správní delikty přestupky podle § 90 odst. 5.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby17) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
§ 92a
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 89b odst. 1 se nepodrobí
vyšetření, pobytu nebo nezbytné péči v záchytné stanici.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 Kč.
(3) Přestupek podle odstavce 1 projednává obec v přenesené působnosti. V blokovém
řízení Příkazem na místě může přestupek projednat též orgán Policie České republiky nebo
obecní policie.
(4) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze
kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.
____________________
17)

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

Část dvě stě šestá
Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění zákona č. 385/2012 Sb.,
s vyznačením navrhovaných změn:
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Správní delikty
Přestupky
§ 25
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně v rozporu s § 17 odst. 3 užije
na objektu, dopravním prostředku nebo oděvu na místě veřejnosti přístupném slovní spojení
„zdravotnická záchranná služba“ včetně tvarů z něho odvozených.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 250 000 Kč.
§ 26
Správní delikty Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) v rozporu s § 17 odst. 3 užije na objektu, dopravním prostředku nebo oděvu na místě
veřejnosti přístupném slovní spojení „zdravotnická záchranná služba“ včetně tvarů z něho
odvozených, nebo
b) v rozporu s § 17 odst. 1 užije pro svůj název nebo svoji obchodní firmu slovní spojení
„zdravotnická záchranná služba“ včetně tvarů z něho odvozených.
(2) Poskytovatel akutní lůžkové péče se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
nesplní některou z povinností podle § 6 odst. 1 nebo 2.
(3) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
250 000 Kč a za správní delikt přestupek podle odstavce 2 se uloží pokuta lze uložit pokutu
do 1 000 000 Kč.
§ 27
Společná ustanovení ke správním deliktům k přestupkům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno oprávněně požadovat, aby porušení právní povinnosti
zabránila.
(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

1139

(4) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává
krajský úřad v přenesené působnosti.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(6) (2) Pokuty vybírá a vymáhá krajský úřad. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu
kraje.

Část dvě stě sedmá
Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve
znění zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona
č. 375/2015 Sb., zákona č. 135/2016 Sb., zákona č. 183/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb.,
s vyznačením navrhovaných změn:
§ 28
Vztah k řízení o správním deliktu
(1) Zahájení trestního stíhání proti právnické osobě brání tomu, aby o témže skutku
proti téže právnické osobě probíhalo řízení o správním deliktu; to nevylučuje uložení nucené
správy nebo jiného nápravného opatření podle jiného právního předpisu.
(2) Trestní stíhání proti právnické osobě nelze zahájit, a bylo-li již zahájeno, nelze
v něm pokračovat a musí být zastaveno, jestliže dřívější řízení pro týž skutek proti téže
právnické osobě skončilo pravomocným rozhodnutím o správním deliktu a toto rozhodnutí
nebylo zrušeno.
(3) Stanoví-li jiný právní předpis ve věcech správních deliktů právnických osob lhůtu
pro zánik odpovědnosti, nezapočítává se do jejího běhu doba, po kterou se pro tentýž skutek
vedlo řízení podle tohoto zákona.

Část dvě stě osmá
Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 241/2013 Sb., zákona č. 163/2015 Sb. a zákona č. 377/2015 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
ČÁST JEDENÁCTÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
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§ 100
Přestupky
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 44 odst. 2 použije
označení „důchodový fond“ nebo jiné zaměnitelné označení.
(2) Fyzická osoba, která vytváří nebo šíří důchodové doporučení, se dopustí přestupku
tím, že poruší některou z povinností při vytváření nebo šíření důchodového doporučení podle
§ 88.
(3) Fyzická osoba podléhající dohledu podle tohoto zákona se dopustí přestupku tím,
že neprovede ve lhůtě stanovené Českou národní bankou opatření k nápravě podle § 95.
(4) Nucený správce penzijní společnosti se dopustí přestupku tím, že
a) nepřijme neprodleně opatření k nápravě nedostatků v činnosti penzijní společnosti, nebo
b) nezajistí ochranu práv účastníků a jiných oprávněných osob.
(5) Fyzická osoba jako osoba uvedená v § 108 se dopustí přestupku tím, že nezachová
mlčenlivost o skutečnostech týkajících se účastníků důchodového spoření.
(6) Za přestupek podle odstavců 1 až 5 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.
§ 101
Správní delikty penzijní společnosti
Přestupky penzijní společnosti
(1) Penzijní společnost se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) postupuje v rozporu s § 4,
b) nepodá žádost o registraci smlouvy o důchodovém spoření podle § 9 odst. 1,
c) nenabídne strategii spoření podle § 11 odst. 2,
d) nezabezpečí umístění prostředků účastníka podle § 11 odst. 3,
e) neinformuje účastníka podle § 11 odst. 4,
f) nevyhoví žádosti účastníka podle § 11 odst. 5,
g) nesplní některou z povinností podle § 12,
h) neuhradí jednorázové pojistné na pojištění důchodu způsobem podle § 14,
i) nepřevede 60 % prostředků účastníka do státního rozpočtu podle § 15,
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j) v případě úmrtí účastníka postupuje v rozporu s § 16,
k) nesplní některou z povinností podle § 9a nebo 24,
l) nevykonává činnost s odbornou péčí podle § 25 odst. 3,
m) neudržuje vlastní kapitál ve výši podle § 29 odst. 1,
n) neuchovává dokumenty a záznamy podle § 31,
o) stanoví úplatu za obhospodařování nebo zhodnocení v rozporu s § 32,
p) účtuje poplatek v rozporu s § 33 nebo 34,
q) poskytne úplatu v rozporu s § 35,
r) vynaloží náklady na marketing v rozporu s § 37,
s) v případě zániku závazku z depozitářské smlouvy nesplní některou z povinností podle § 38
odst. 8,
t) nesplní některou z povinností vůči depozitáři podle § 40,
u) neumístí peněžní prostředky nebo je umístí v rozporu s § 42 odst. 1,
v) v rozporu s § 45 odst. 2 se neřídí schváleným statutem důchodového fondu,
w) neaktualizuje průběžně údaje uvedené ve statutu důchodového fondu podle § 45 odst. 3,
x) neuveřejní statut důchodového fondu nebo jeho změnu podle § 45 odst. 4, nebo
y) nepředloží statut důchodového fondu nebo jeho změnu k předchozímu schválení České
národní bance podle § 45 odst. 5.
(2) Penzijní společnost se dopustí správního deliktu přestupku dále tím, že
a) investuje majetek v důchodovém fondu státních dluhopisů v rozporu s § 46
b) investuje majetek v konzervativním důchodovém fondu v rozporu s § 47,
c) investuje majetek ve vyváženém důchodovém fondu v rozporu s § 48
d) investuje majetek v dynamickém důchodovém fondu v rozporu s § 49,
e) nedodrží skladbu majetku v důchodovém fondu podle § 50,
f) nepoužívá vnitřní postupy pro kontrolu rizik podle § 51,
g) nedodrží podmínky sjednávání finančních derivátů podle § 52,
h) nedodrží investiční limity podle § 53,
i) investuje do cenných papírů kolektivního investování v rozporu s § 54,
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j) nabude podíly na jiných osobách nebo emisích investičních nástrojů v rozporu s § 55,
k) nakládá s majetkem v důchodovém fondu v rozporu s § 57,
l) převede obhospodařování důchodového fondu v rozporu s § 58 odst. 1,
m) nepodá žádost o sloučení důchodových fondů podle § 61 odst. 1,
n) neuveřejní rozhodnutí podle § 61 odst. 3,
o) nesplní některou z povinností při oceňování majetku a závazků v důchodovém fondu podle
§ 63,
p) nesplní některou z povinností při obhospodařování majetku v důchodovém fondu podle §
64,
q) nesplní některou z povinností při účtování o majetku v důchodovém fondu podle § 66
r) v rozporu s § 67 nevypracuje, neuveřejní nebo nezašle výroční nebo pololetní zprávu,
s) neuveřejní informace podle § 68
t) neinformuje Českou národní banku podle § 69,
u) nevede osobní důchodový účet podle § 70,
v) neeviduje na osobním důchodovém účtu údaje podle § 71 a 74,
w) v rozporu s § 73 nevypočítá a neuveřejní hodnotu fondového vlastního kapitálu a aktuální
hodnotu důchodové jednotky,
x) jedná v rozporu s § 75,
y) poruší některý ze zákazů podle § 76, nebo
z) jedná při komunikaci se zájemcem o důchodové spoření nebo účastníkem v rozporu s § 78
až 81.
(3) Penzijní společnost se dopustí správního deliktu přestupku dále tím, že
a) informuje účastníka v rozporu s § 82 až 84,
b) nevyžaduje od účastníka informace nebo je vyžaduje v rozporu s § 85
c) nesplní některou z povinností podle § 90,
d) v rozporu s § 92 odst. 8 nezajistí, že osoby uvedené v § 91 při provozování činností podle §
91 odst. 1 dodržují pravidla pro provozování těchto činností podle tohoto zákona.
(4) Za správní delikt přestupek podle odstavců 1 až 3 se uloží pokuta lze uložit
pokutu do 20 000 000 Kč.
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§ 102
Správní delikty depozitáře
Přestupky depozitáře
(1) Depozitář se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 38 odst. 1 neeviduje majetek v důchodovém fondu nebo nekontroluje, zda
penzijní společnost nakládá s majetkem v důchodovém fondu v souladu s tímto zákonem a
statutem důchodového fondu,
b) neinformuje Českou národní banku nebo penzijní společnost o skutečnostech podle § 38
odst. 7,
c) nesplní některou z povinností podle § 39, nebo
d) poruší některé z pravidel jednání depozitáře podle § 41.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu
do 10 000 000 Kč.
§ 103
Správní delikty pojišťovny
Přestupky pojišťovny
(1) Pojišťovna se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nepředá neprodleně vyhotovení pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle § 10 odst. 1
nebo v rozporu s § 17 odst. 2 pojistnou smlouvu o pojištění důchodu neuzavře,
b) uzavře pojistnou smlouvu o pojištění důchodu v rozporu s § 17, 18 nebo 19,
c) v rozporu s § 17 odst. 3 vypoví nebo odstoupí od pojistné smlouvy o pojištění důchodu,
d) v rozporu s § 17 odst. 6 umožní zprostředkování pojistné smlouvy o pojištění důchodu,
e) nevyplácí důchod podle § 18 odst. 2 nebo 3,
f) použije podíly na výnosech nebo nespotřebovanou část pojistného v rozporu s § 22, nebo
g) nesplní některou z povinností podle § 24.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu
do 20 000 000 Kč.
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§ 104
Další správní delikty
Další přestupky
(1) Penzijní společnost nebo depozitář se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
poruší depozitářskou smlouvu uzavřenou podle § 38.
(2) Investiční zprostředkovatel, obchodník s cennými papíry, vázaný zástupce
investičního zprostředkovatele, obchodníka s cennými papíry nebo penzijní společnosti se
dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) přijme odměnu stanovenou v rozporu s § 35,
b) nevykonává činnost podle § 91 s odbornou péčí podle § 92 odst. 1,
c) vykonává činnost v rozporu s § 91 odst. 3,
d) při výkonu své činnosti poruší některou z povinností podle § 76 až 90 ve spojení s § 92
odst. 2,
e) nezavede nebo neudržuje uspořádání, postupy, opatření nebo pravidla vnitřní kontroly
podle § 92 odst. 3,
f) nevede evidenci podle § 92 odst. 4 a 5,
g) neuchovává dokumenty podle § 92 odst. 6, nebo
h) nedodrží kontrolní a bezpečnostní opatření pro zpracování a evidenci informací podle § 93,
i) nezachová mlčenlivost o skutečnostech týkajících se účastníků důchodového spoření podle
§ 108.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) zatají nebo uvede nesprávný údaj v žádosti o povolení nebo souhlas podle tohoto zákona,
b) v rozporu s § 44 odst. 2 použije označení „důchodový fond“ nebo jiné zaměnitelné
označení, nebo
c) jako zaměstnavatel poruší zákaz podle § 4 odst. 8,
d) poruší zákaz podle § 17 odst. 6,
e) poruší zákaz podle § 111 odst. 3.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vytváří nebo šíří důchodové
doporučení se dopustí správního deliktu přestupku tím, že poruší některou z povinností
stanovenou pro tvorbu nebo šíření důchodového doporučení podle § 88 nebo § 89.
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(5) Banka nebo zahraniční banka, které přestaly pro důchodový fond vykonávat
činnost depozitáře, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 38 odst. 9
umožní nakládání s peněžními prostředky na účtu důchodového fondu, pro který přestaly
vykonávat činnost depozitáře, nebo v rozporu s § 38 odst. 10 vydají peněžní prostředky nebo
majetek důchodového fondu, pro který přestaly vykonávat činnost depozitáře.
(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba podléhající dohledu podle tohoto zákona
se dopustí správního deliktu přestupku tím, že neprovede ve lhůtě stanovené Českou národní
bankou opatření k nápravě podle § 95.
(7) Za správní delikt přestupek podle odstavců 1 až 6 se uloží pokuta lze uložit
pokutu do 10 000 000 Kč.
§ 105
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby9) nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(4) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(5) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni Česká národní
banka.
(6) Příjem z pokut uložených podle tohoto zákona je příjmem státního rozpočtu.
§ 105
Společné ustanovení k přestupkům
Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká národní banka.

__________________________
9)

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
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Část dvě stě devátá
Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění zákona č. 399/2012 Sb.,
zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb. a zákona č. 377/2015 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
ČÁST JEDENÁCTÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 159
Přestupky fyzických osob
…
§ 160
Správní delikty Přestupky penzijní společnosti
(1) Penzijní společnost se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) uzavře smlouvu o doplňkovém penzijním spoření v rozporu s § 2, 4 nebo 5,
b) poruší povinnost podle § 6 odst. 2,
c) vypoví smlouvu o doplňkovém penzijním spoření v rozporu s § 7,
d) neeviduje státní příspěvky podle § 12 odst. 2,
e) v rozporu s § 16 nepodá žádost o poskytnutí státního příspěvku,
f) nevrátí státní příspěvek ve lhůtách stanovených podle § 18 odst. 2 nebo 3,
g) nepodá zprávu o vracení státního příspěvku podle § 18 odst. 4,
h) nevyplácí dávky nebo je vyplácí v rozporu s § 20 až 25,
i) neinformuje určenou osobu podle § 26,
j) nepřevede prostředky účastníka podle § 27 odst. 3,
k) jako penzijní společnost, ke které byly převedeny prostředky účastníka od jiné penzijní
společnosti, nepodá žádost ministerstvu o poskytnutí státního příspěvku, který nebyl penzijní
společnosti poukázán za dobu před převedením prostředků podle § 27 odst. 5,
l) vykonává činnost v rozporu s povolením podle § 29,
m) vykonává další činnosti penzijní společnosti v rozporu s povolením podle § 35,
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n) poruší povinnost podle § 36 odst. 1,
o) nezamezí poklesu kapitálu pod hodnotu uvedenou v § 38,
p) nevykonává svoji činnost s odbornou péčí podle § 48,
q) nezavede nebo neudržuje systém, postupy nebo opatření podle § 49,
r) průběžně neověřuje a pravidelně nehodnotí přiměřenost a účinnost řídicího a kontrolního
systému podle § 50,
s) pověří jinou osobu výkonem významné provozní činnosti v rozporu s § 51,
t) nezajistí pro výkon činnosti penzijní společnosti a výkon činností souvisejících s činností
penzijní společnosti personální vybavení podle § 53,
u) nevykonává svoji činnost kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu účastníků
podle § 54,
v) neuchovává dokumenty a záznamy podle § 55,
w) v rozporu s § 57 nepředloží, neuveřejní nebo nezpřístupní svou výroční zprávu nebo
výroční zprávu účastnického fondu, který obhospodařuje,
x) v rozporu s § 58 nepředloží, neuveřejní nebo nezpřístupní svou pololetní zprávu nebo
pololetní zprávu účastnického fondu, který obhospodařuje,
y) stanoví úplatu v rozporu s § 60, nebo
z) účtuje poplatek v rozporu s § 61.
(2) Penzijní společnost se dále dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) účtuje poplatek v rozporu s výjimkou podle § 62,
b) poskytne úplatu v rozporu s § 63,
c) uskuteční fúzi penzijních společností bez předchozího povolení České národní banky podle
§ 64,
d) změní předmět podnikání v rozporu s § 72,
e) poruší některou povinnost podle § 73,
f) v rozporu s § 75 odst. 8 nezajistí, že osoby uvedené v § 74 odst. 1 při provozování činností
podle § 74 odst. 1 dodržují pravidla pro provozování těchto činností podle tohoto zákona,
g) poruší některou povinnost uvedenou v § 79 odst. 8,
h) nevypoví závazkový vztah podle § 83,
i) poruší některou povinnost vůči depozitáři podle § 90,
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j) v rozporu s § 97 odst. 2 se neřídí schváleným statutem účastnického fondu,
k) neuveřejní statut účastnického fondu nebo jeho změnu podle § 97 odst. 4,
l) nepředloží statut účastnického fondu nebo jeho změnu k předchozímu schválení České
národní bance podle § 97 odst. 5,
m) nedodrží skladbu majetku v povinném konzervativním fondu podle § 98 nebo § 99,
n) nedodrží skladbu majetku v účastnickém fondu podle § 100 a § 102 až 106,
o) nepoužije vnitřní postupy pro kontrolu rizik podle § 101,
p) poruší dočasnou výjimku z limitů investování podle § 107,
q) nakládá s majetkem v účastnickém fondu v rozporu s § 108,
r) převede obhospodařování účastnického fondu v rozporu s § 109,
s) nesestaví mimořádnou účetní závěrku účastnického fondu podle § 110 odst. 2,
t) neuveřejní informace v rozsahu a způsobem podle § 113 odst. 7,
u) nesplní některou z povinností podle § 114,
v) nesplní některou z povinností při oceňování majetku a závazků účastnického fondu podle §
115,
w) nepostupuje při obhospodařování majetku v účastnickém fondu za nejlepších podmínek
podle § 116,
x) neuveřejní některou z informací podle § 118,
y) nesplní některou z informačních povinností podle § 119, nebo
z) nevede osobní penzijní účet podle § 120.
(3) Penzijní společnost se dále dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nevede osobní penzijní účet podle § 120,
b) poruší některou z povinností podle § 123 odst. 3,
c) neeviduje prostředky účastníka podle § 124,
d) poruší některou z povinností podle § 125,
e) nejedná kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu účastníků nebo zájemců o
doplňkové penzijní spoření podle § 126,
f) přijme, nabídne nebo poskytne pobídku v rozporu s § 127,
g) nepřijme ve stanovené lhůtě opatření podle § 157 odst. 1,
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h) poruší povinnost podle § 22 odst. 4, nebo
i) poruší povinnost podle § 47a odst. 1 a 3.
(4) Penzijní společnost, investiční zprostředkovatel, vázaný zástupce investičního
zprostředkovatele nebo vázaný zástupce penzijní společnosti se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) jedná při komunikaci se zájemcem o doplňkové penzijní spoření nebo účastníkem v
rozporu s § 130 až 132,
b) neinformuje účastníka podle § 133 nebo sdělení klíčových informací pro účastníky
vypracuje v rozporu s § 134, nebo
c) nevyžaduje od zájemce o doplňkové penzijní spoření nebo účastníka informace podle §
136.
(5) Za správní delikt přestupek podle odstavců 1 až 4 se uloží pokuta lze uložit
pokutu do 20 000 000 Kč.
§ 161
(1) Pojišťovna se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) uzavře pojistnou smlouvu v rozporu s § 23 odst. 2 nebo 3,
b) poruší některou z povinností podle § 23 odst. 5, nebo
c) poruší povinnost podle § 23 odst. 6.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
20 000 000 Kč.
§ 162
Správní delikty Přestupky depozitáře
(1) Depozitář se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) neinformuje způsobem a ve lhůtě podle § 88 odst. 7,
b) nevykonává některou z činností nebo ji vykonává v rozporu s § 89 odst. 1, nebo
c) poruší některé z pravidel jednání depozitáře podle § 91.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
10 000 000 Kč.
§ 163
Další správní delikty přestupky
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(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) zatají nebo uvede nepravdivý údaj v žádosti o povolení nebo souhlas podle tohoto zákona,
b) jako zaměstnavatel poruší zákaz podle § 10 odst. 3,
c) poruší zákaz používat označení „penzijní společnost“ nebo „účastnický fond“ nebo jiné
zaměnitelné označení podle § 30 nebo § 95,
d) samostatně nebo s osobou, s níž jedná ve shodě, v rozporu s § 41 nabude kvalifikovanou
účast, zvýší kvalifikovanou účast nebo se stane ovládající osobou bez souhlasu České národní
banky,
e) samostatně nebo s osobou, s níž jedná ve shodě, v rozporu s § 46 neoznámí České národní
bance snížení nebo pozbytí kvalifikované účasti na penzijní společnosti nebo skutečnost, že ji
přestává ovládat,
f) samostatně nebo s osobu, s níž jedná ve shodě, nesplní oznamovací povinnost podle § 47,
g) poruší zákaz udělit plnou moc podle § 74 odst. 7,
h) nesplní některou z povinností podle § 86 nebo 87,
i) nepřijme ve stanovené lhůtě opatření k nápravě podle § 142 odst. 1, nebo
j) poruší zákaz podle § 200.
(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která vytváří nebo šíří penzijní
doporučení, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že poruší některou z povinností při
tvorbě nebo šíření penzijního doporučení podle § 139 nebo § 140.
(3) Penzijní společnost nebo depozitář se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
poruší podmínky stanovené v depozitářské smlouvě podle § 88 odst. 4.
(4) Penzijní společnost v úpadku nebo penzijní společnost v likvidaci se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 71 odst. 2 uzavře novou smlouvu o
doplňkovém penzijním spoření.
(5) Investiční zprostředkovatel nebo obchodník s cennými papíry se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že při výkonu činnosti podle § 74
a) vykonává činnost v rozporu s § 74 odst. 7,
b) poruší povinnost vykonávat činnost s odbornou péčí podle § 75 odst. 1,
c) nezavede nebo neudržuje požadavky na obezřetné poskytování činností způsobem podle §
75 odst. 3,
d) nevede řádně evidenci podle § 75 odst. 4,
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e) porušuje povinnosti týkající se záznamu komunikace se zájemci o doplňkové penzijní
spoření nebo účastníky uvedené v § 75 odst. 5,
f) neuchovává dokumenty podle § 75 odst. 6, nebo
g) nesplní podmínky k zavedení a udržení kontrolních a bezpečnostních opatření pro
zpracování a evidenci informací podle § 76.
(6) Vázaný zástupce penzijní společnosti se dopustí správního deliktu přestupku tím,
že v rozporu s § 83 odst. 2 nevypoví závazkový vztah.
(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že sama nebo jako osoba jednající ve shodě
a) v rozporu s § 41 nabude nebo zvýší svoji kvalifikovanou účast na penzijní společnosti
anebo se stane osobou ovládající penzijní společnost bez souhlasu České národní banky, nebo
b) v rozporu s § 46 neoznámí České národní bance snížení nebo pozbytí kvalifikované účasti
na penzijní společnosti nebo skutečnost, že ji přestává ovládat.
(8) Banka nebo zahraniční banka, které přestaly pro účastnický fond vykonávat
činnost depozitáře, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 88 odst. 9
umožní nakládání s peněžními prostředky na účtu účastnického fondu nebo v rozporu v § 88
odst. 10 vydá peněžní prostředky nebo majetek účastnického fondu.
(9) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, zajišťující veřejnou komunikační síť
nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že neposkytne provozní nebo lokalizační údaje podle § 156 odst. 7.
(10) Za správní delikt přestupek podle odstavců 1, 3 a 5 až 9 se uloží pokuta lze
uložit pokutu do 5 000 000 Kč.
(11) Za správní delikt přestupek podle odstavců 2 a 4 se uloží pokuta lze uložit
pokutu do 10 000 000 Kč.
§ 164
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby17) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
1152

(4) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(5) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni Česká národní
banka s výjimkou správních deliktů podle § 160 odst. 1 písm. d) až g) a k), které projednává
v prvním stupni ministerstvo.
(6) Správní delikt uvedený v § 160 odst. 1 písm. h) a j) projedná Česká národní banka
nebo ministerstvo podle toho, který správní orgán zahájí správní řízení jako první. Je-li
správní řízení zahájeno u obou orgánů ve stejný den, správní delikt projedná Česká národní
banka.
(7) Příjem z pokut uložených podle tohoto zákona je příjmem státního rozpočtu.
§ 164
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká národní banka
s výjimkou přestupků podle § 160 odst. 1 písm. d) až g) a k), které projednává
ministerstvo.
(2) Přestupek podle § 160 odst. 1 písm. h) a j) projedná Česká národní banka
nebo ministerstvo podle toho, který správní orgán zahájí řízení jako první. Je-li řízení
zahájeno u obou orgánů ve stejný den, přestupek projedná Česká národní banka.
§ 193
(1) Na transformovaný fond se vztahují ustanovení týkající se účastnického fondu a
vztahu penzijní společnosti a depozitáře k účastnickému fondu přiměřeně.
(2) Pravidla skladby majetku a hospodaření s majetkem v transformovaném fondu se
řídí zákonem o penzijním připojištění, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(3) Do nemovitých věcí lze investovat pouze za předpokladu, že výnos z nich
dosahovaný při řádném hospodaření připadá do majetku v transformovaném fondu.
(4) Při oceňování cenného papíru v majetku transformovaného fondu platí ustanovení
o způsobu oceňování cenných papírů v majetku účastnického fondu, s výjimkou dluhopisů
držených do splatnosti, a to maximálně do výše 35 % majetku v transformovaném fondu,
jejichž emitentem je členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a jejichž
rating vydaný ratingovou agenturou registrovanou nebo certifikovanou podle přímo
použitelného předpisu Evropských společenství o ratingových agenturách dosahuje
srovnatelné ratingové kategorie jako rating České republiky.
(5) Informování účastníků o výši jejich prostředků se řídí zákonem o penzijním
připojištění.
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(6) Na změny penzijního plánu se vztahuje zákon o penzijním připojištění.
(7) S výjimkou případů, kdy ustanovení v tomto zákoně odkazují na použití
ustanovení zákona o penzijním připojištění, se podle zákona o penzijním připojištění ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona nepostupuje. Při výkonu dohledu nad dodržováním povinností,
stanovených v zákoně o penzijním připojištění, jejichž dodržování tento zákon ukládá
penzijní společnosti nebo zprostředkovateli penzijního připojištění, postupuje Česká národní
banka podle ustanovení zákona o penzijním připojištění upravujících výkon dohledu a správní
delikty přestupky.
(8) Na činnost zprostředkovatele penzijního připojištění se vztahují ustanovení zákona
o penzijním připojištění.
§ 196
Opatření k nápravě a sankce
(1) Opatření k nápravě, jiná opatření a odnětí povolení a souhlasu ve vztahu k
transformovanému fondu se obdobně řídí tímto zákonem.
(2) Česká národní banka může penzijní společnosti, za přiměřeného použití podmínek
§ 150, nařídit převod transformovaného fondu k jiné penzijní společnosti obhospodařující
transformovaný fond.
(3) Povolení k provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného
fondu lze odejmout, pouze pokud jsou dány předpoklady k nařízení převodu
transformovaného fondu podle odstavce 2 a žádná z penzijních společností obhospodařujících
transformovaný fond do 3 měsíců od výzvy České národní banky nevyjádřila souhlas s
převzetím transformovaného fondu.
(4) Penzijní společnost se dopustí správního deliktu přestupku, pokud
a) transformaci neprovede v souladu s transformačním projektem a tímto zákonem,
b) poruší svou povinnost uloženou tímto zákonem nebo podpůrně použitelným zákonem o
penzijním připojištění ve vztahu k transformovanému fondu a jde o delikt přestupek obdobný
deliktům přestupkům podle § 160.
(5) Za správní delikt přestupek podle odstavce 4 lze uložit pokutu ve výši uvedené v
§ 160 odst. 5.
____________________
17)

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
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Část dvě stě desátá
Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění zákona č. 407/2012 Sb.,
zákona č. 164/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.,
s vyznačením navrhovaných změn:
§ 12
Kontrola
(1) Orgány celní správy přijímají upozornění fyzických a právnických osob na
nedostatky v činnosti orgánů celní správy, celníka nebo občanského zaměstnance, anebo na
skutečnost, že se celník nebo občanský zaměstnanec dopustil jednání, které naplňuje znaky
trestného činu, správního deliktu přestupku nebo kázeňského přestupku.
(2) Orgán celní správy do 30 dnů ode dne přijetí upozornění vyrozumí toho, kdo je
učinil a požádal o poskytnutí takové informace, o přijatých opatřeních. Oznámení skutečnosti
nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, tím není dotčeno.
§ 23
Podmínky pro provedení služebního úkonu
(1) Celník ve službě je povinen v mezích tohoto zákona provést služební úkon,
popřípadě učinit jiná opatření nezbytná k provedení služebního úkonu, zejména vyrozumět
nejbližší orgán celní správy nebo útvar policie, je-li páchán trestný čin nebo správní delikt
přestupek, anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání.
(2) Celník má povinnost podle odstavce 1 i v době mimo službu, je-li bezprostředně
ohrožen život, zdraví nebo svoboda osob anebo majetek nebo došlo-li k útoku na tyto
hodnoty.
§ 28
Oprávnění požadovat vysvětlení
(1) Celník je oprávněn požadovat potřebná vysvětlení od osoby a případně ji vyzvat,
aby se ve stanovenou dobu dostavila na určené místo, v případech, kdy tato osoba může
přispět k objasnění skutečností důležitých pro
a) odhalení trestného činu nebo správního deliktu přestupku souvisejícího s porušením
právních předpisů v oboru působnosti orgánů celní správy, nebo
b) odhalení trestného činu nebo správního deliktu přestupku souvisejícího s porušením
právních předpisů v oboru působnosti orgánů celní správy, a jejich pachatele, k němuž došlo
mimo území České republiky na území Evropské unie nebo státu, s nímž má Česká republika
uzavřenu mezinárodní smlouvu o spolupráci a vzájemné pomoci v celní oblasti.
(2) O podaném vysvětlení podle odstavce 1 sepíše celník úřední záznam.
1155

(3) Vysvětlení může odepřít osoba, která by jím sobě nebo osobě blízké způsobila
nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za správní delikt přestupek. Vysvětlení
nesmí být požadováno od osoby, která by jím porušila státem uloženou nebo uznanou
povinnost mlčenlivosti, ledaže by byla této povinnosti zproštěna příslušným orgánem nebo
osobou, v jejímž zájmu tuto povinnost má. Celník je povinen osobu předem poučit o možnosti
odepřít vysvětlení.
§ 29
Oprávnění požadovat prokázání totožnosti
(1) Prokázáním totožnosti se rozumí zejména prokázání jména, data narození a v
případě potřeby také adresy místa trvalého pobytu, adresy místa pobytu nebo adresy bydliště
v zahraničí, rodného čísla a státní příslušnosti. Rozsah a způsob zjišťování osobních údajů
musí být přiměřené účelu zjišťování totožnosti.
(2) Celník je oprávněn požadovat prokázání totožnosti osoby, pokud
a) je podezřelá ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu přestupku v souvislosti s
porušením právních předpisů v oboru působnosti orgánů celní správy,
b) odpovídá popisu hledané nebo pohřešované osoby,
c) je od ní požadováno vysvětlení podle § 28,
d) je předváděna podle ustanovení tohoto zákona nebo jiného právního předpisu,
e) je u ní prováděn celní dohled nebo celní kontrola podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie,
f) vstupuje do prostor, místností a zařízení užívaných orgány celní správy, ministerstvem,
orgány finanční správy nebo Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, v nichž
orgány celní správy zabezpečují dodržování veřejného pořádku,
g) je oznamovatelem,
h) se jedná o výkon činností v oblasti placení peněžitých plnění a činností obecného správce
daně, nebo
i) je u ní prováděna kontrola orgány celní správy podle právních předpisů patřících do oboru
jejich působnosti.
§ 30
Zajištění osoby
(1) Celník je oprávněn zajistit osobu, která
a) svým jednáním bezprostředně ohrožuje svůj život anebo život nebo zdraví jiných osob,
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b) má být předvedena podle jiného právního předpisu,
c) v místnostech nebo prostorech určených k užívání orgány celní správy, ministerstvem,
orgány finanční správy nebo Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, v nichž
orgány celní správy zabezpečují dodržování veřejného pořádku, se chová násilně nebo slovně
uráží celníka nebo jinou osobu, anebo úmyslně znečišťuje či poškozuje zařízení nebo majetek
státu,
d) je podezřelá ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu přestupku, je-li důvodná
obava, že bude v protiprávním jednání pokračovat nebo bude mařit řádné objasnění věci, nebo
e) odpovídá popisu hledané osoby.
ČÁST ČTVRTÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 53
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 27 odst. 2,
b) neuposlechne příkazu celníka podle § 34 odst. 1 nebo 2,
c) vnikne lstí, nedovoleným překonáním uzamčení nebo překonáním jiné jistící překážky s
použitím síly do uzavřeného objektu nebo prostoru, v nichž sídlí orgány celní správy, anebo
do objektu nebo prostoru, ve kterých orgány celní správy zabezpečují dodržování veřejného
pořádku podle § 8 odst. 5 písm. d), nebo
d) na místě veřejnosti přístupném užívá na vozidle zvláštní barevné provedení nebo označení
používané na služebních vozidlech celní správy podle § 14 odst. 3 a 4 anebo zvláštní barevné
provedení a označení s ním zřejmě zaměnitelné.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 Kč.
§ 54
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 13 použije slova „celní správa“ anebo slovo od nich odvozené ve svém názvu
nebo obchodní firmě, nebo
b) na místě veřejnosti přístupném užívá na vozidle zvláštní barevné provedení nebo označení
používané na služebních vozidlech celní správy podle § 14 odst. 3 a 4 anebo zvláštní barevné
provedení a označení s ním zřejmě zaměnitelné.
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(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta do 20 000 Kč a za
správní delikt podle odstavce 1 písm. b) pokuta do 5 000 Kč.
§ 55
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává celní úřad, v jehož
územní působnosti byl správní delikt spáchán.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují rovněž ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a
postihu právnické osoby.
(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní
moc
ČÁST ČTVRTÁ
PŘESTUPKY
§ 53
Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že na místě veřejnosti přístupném užívá na vozidle zvláštní barevné provedení nebo
označení používané na služebních vozidlech celní správy podle § 14 odst. 3 a 4 anebo
zvláštní barevné provedení a označení s ním zřejmě zaměnitelné.
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 27 odst. 2,
b) neuposlechne příkazu celníka podle § 34 odst. 1 nebo 2,
c) vnikne lstí, nedovoleným překonáním uzamčení nebo překonáním jiné jistící
překážky s použitím síly do uzavřeného objektu nebo prostoru, v nichž sídlí orgány celní
správy, anebo do objektu nebo prostoru, ve kterých orgány celní správy zabezpečují
dodržování veřejného pořádku podle § 8 odst. 5 písm. d), nebo
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d) jako osoba, která není příslušníkem celní správy, úmyslně na místě veřejnosti
přístupném nosí neoprávněně služební stejnokroj příslušníka celní správy, nebo takové
součásti služebního stejnokroje, které jsou s úplným stejnokrojem zaměnitelné.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v
rozporu s § 13 použije slova „celní správa“ anebo slovo od nich odvozené ve svém názvu
nebo obchodní firmě.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo 2, nebo
b) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3.
§ 54
Příslušnost
K řízení o přestupcích podle tohoto zákona je příslušný celní úřad.
§ 57
Předávání informací
(1) Orgány celní správy předávají informace
a) policii,
b) zpravodajským službám České republiky,
c) Vojenské policii,
d) Ministerstvu vnitra,
e) Vězeňské službě České republiky,
f) Národnímu bezpečnostnímu úřadu a
g) dalším orgánům veřejné správy, které v oblasti týkající se působnosti orgánů celní správy
vykonávají dozor nebo vedou řízení o správním deliktu přestupku.
(2) Informace předávají orgány celní správy orgánům uvedeným v odstavci 1, jen
pokud jsou tyto informace nezbytné pro výkon působnosti těchto orgánů.
(3) Orgány celní správy informace nepředají, pokud by to podstatným způsobem
ohrozilo výkon jejich působnosti.
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Část dvě stě jedenáctá
Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných
skleníkových plynech, ve znění zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 15
Přestupky fyzických osob
…
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
§ 16
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která drží regulované látky, jejichž
použití je v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1), se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 3 odst. 1
a) nezneškodní nebo nezajistí předání certifikované osobě ke zneškodnění regulovanou látku,
nebo
b) neprovede zápis o předání regulovaných látek nebo takový zápis po stanovenou dobu
neuchová.
(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) v rozporu s § 4 odst. 1 nemá instalován systém detekce úniků u zařízení obsahujícího
nejméně 300 kg regulovaných látek,
b) v rozporu s § 4 odst. 1 neprovede kontrolu systému detekce úniků alespoň jednou za 12
měsíců, nebo
c) v rozporu s § 4 odst. 2 nevede, neuchová nebo ke kontrole nepředloží evidenční knihu
zařízení.
(3) Dovozce nebo vývozce výrobků nebo zařízení, které obsahují regulované látky, se
dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 5 odst. 1 neuvede v kolonce 31
celní deklarace název nebo označení regulované látky nebo kód kombinované nomenklatury.
(4) Výrobce, dovozce, vývozce, prodejce nebo přepravce výrobků nebo zařízení, které
obsahují regulované látky, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 5
odst. 2 na vyžádání nepředloží dodací list nebo celní doklady k jejich kontrole.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která uvádí na území České republiky
na trh výrobky nebo zařízení, které obsahují regulované látky, u kterých přímo použitelný
předpis Evropské unie3) vyžaduje jejich označení, se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že v rozporu s § 5 odst. 3 nezajistí označení těchto výrobků nebo zařízení v českém
jazyce nebo slovenském jazyce.
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(6) Za správní delikt se uloží pokuta přestupek lze uložit pokutu do
a) 2 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavců 3 až 5,
b) 1 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 nebo 2.
§ 17
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) v rozporu s § 4 odst. 5 provede instalaci nehermeticky uzavřeného zařízení plněného
fluorovanými skleníkovými plyny bez certifikátu,
b) provádí činnost uvedenou v § 8 odst. 1 bez povolení,
c) provádí činnost uvedenou v § 9 odst. 1 bez povolení,
d) provádí činnost uvedenou v § 10 odst. 1 nebo 2 bez certifikátu, nebo
e) neoprávněně svěří provádění činnosti uvedené v § 10 odst. 1 nebo 2 na svém zařízení
právnické nebo fyzické osobě, která není držitelem certifikátu.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že nepodá ministerstvu zprávu podle § 11 odst. 1, jestliže
a) získá od osoby z jiného členského státu Evropské unie více než 200 tun ekvivalentu CO2
fluorovaných skleníkových plynů,
b) předá osobě do jiného členského státu Evropské unie více než 200 tun ekvivalentu CO2
fluorovaných skleníkových plynů,
c) zneškodní více než 200 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů, nebo
d) uvede poprvé na trh na území České republiky, znovuzíská, recykluje, regeneruje nebo
zneškodní regulované látky.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1,
b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2.
§ 17a
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která uchovává kopie záznamů podle čl.
6 odst. 2 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 4 odst. 4 neuchová tyto kopie v listinné
nebo elektronické podobě.
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(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která prodá nehermeticky uzavřené
zařízení plněné fluorovanými skleníkovými plyny konečnému uživateli, se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 4 odst. 5
a) prodá toto zařízení, aniž má doloženo písemnou smlouvou, že jeho instalace bude
provedena certifikovanou osobou, nebo
b) neuchová po dobu 5 let smlouvu o instalaci prodaného nehermeticky uzavřeného zařízení.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která uvádí na území České republiky
na trh výrobky nebo zařízení, které obsahují fluorované skleníkové plyny, u kterých přímo
použitelné předpisy Evropské unie2) vyžadují jejich označení, se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že v rozporu s § 7 nezajistí označení těchto výrobků nebo zařízení v českém
jazyce nebo slovenském jazyce.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která skladuje halony nebo vlastní
systém požární ochrany anebo hasicí přístroj s halony, se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že v rozporu s § 11 odst. 2 nepodá zprávu obsahující jeho typ a popis
instalace, počet a množství v něm obsažených halonů, množství použitých halonů, množství
skladovaných halonů, opatření ke snižování jejich emisí a odhad těchto emisí.
(5) Za správní delikt se uloží pokuta přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 nebo 3.
b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 nebo 4.
§ 17b
(1) Provozovatel zařízení, který vede a uchovává záznamy podle čl. 6 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že v rozporu s § 4 odst. 3 neuchová záznamy v místě provozu zařízení.
(2) Hodnotící subjekt se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nepostupuje v souladu se zkušebními materiály, které jsou součástí povolení, podle § 8
odst. 4 písm. a),
b) neprovede praktickou část zkoušky na přístrojovém vybavení uvedeném v povolení podle §
8 odst. 4 písm. b),
c) neuchová záznamy o teoretické a praktické části zkoušky uchazečů včetně jednotlivých a
celkových výsledků hodnocení po dobu 5 let podle § 8 odst. 4 písm. c),
d) v rozporu s § 8 odst. 4 písm. d) požaduje po uchazečích o složení teoretické a praktické
zkoušky povinné absolvování školení,
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e) nepošle ministerstvu jednou za měsíc elektronicky seznam osob, které v předchozím
kalendářním měsíci úspěšně složily teoretickou a praktickou zkoušku, podle § 8 odst. 4 písm.
e),
f) neinformuje ministerstvo a Českou inspekci životního prostředí 1 měsíc před konáním
zkoušky o místě a termínu konání zkoušky podle § 8 odst. 4 písm. f),
g) neuspořádá alespoň jednou za 3 roky školení, které splňuje podmínky stanovené v čl. 10
odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, podle § 8 odst. 4 písm. g),
h) v rozporu s § 8 odst. 4 písm. h) nezveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup
informace o technologiích nahrazování fluorovaných skleníkových plynů, o bezpečném
nakládání s těmito náhradami a o povinnostech při nakládání s nimi a se zařízeními, která jsou
jimi vybavena,
i) neprovede zkoušení uchazečů prostřednictvím zkušební komise podle § 8 odst. 5, nebo
j) neoznámí ministerstvu změnu údajů podle § 8 odst. 6 písm. a) nebo b).
(3) Atestační subjekt se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nepostupuje v souladu s výukovými materiály, které jsou součástí povolení, podle § 9 odst.
4 písm. a),
b) neuchová záznamy o školení a účastnících po dobu 5 let podle § 9 odst. 4 písm. b),
c) neoprávněně vydá osvědčení o školení osobě, která neabsolvovala školení zahrnující
požadavky stanovené v nařízení Komise (ES) č. 307/2008 zakončené zkouškou k ověření
získaných znalostí, podle § 9 odst. 4 písm. c),
d) neinformuje ministerstvo nebo Českou inspekci životního prostředí 1 měsíc před konáním
zkoušky o místě nebo termínu konání zkoušky podle § 9 odst. 4 písm. d),
e) nezašle ministerstvu elektronicky jednou za měsíc seznam osob, které v předchozím
kalendářním měsíci získaly osvědčení, podle § 9 odst. 4 písm. e), nebo
f) neoznámí ministerstvu změnu identifikačních nebo jiných údajů podle § 9 odst. 5.
(4) Certifikovaná osoba se dopustí správního deliktu přestupku tím, že nedodržuje
závazné postupy podle § 10 odst. 6.
(5) Provozovatel mobilní technologie znovuzískávání regulovaných látek
a fluorovaných skleníkových plynů při recyklaci výrobků domácího chlazení, se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že neoznámí České inspekci životního prostředí alespoň 14
dnů před zahájením provozu přistavení mobilní technologie podle § 10 odst. 10.
(6) Za správní delikt se uloží pokuta přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. a) až f) nebo
odstavce 3 písm. a) až e).
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b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1, odstavce 2 písm. g) až j),
odstavce 3 písm. f), odstavce 4 nebo 5.
§ 18
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) v rozporu s čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 provede
kontrolu těsnosti, znovuzískávání, instalaci, údržbu nebo servis bez certifikátu,
b) v rozporu s čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 neuchová
nejméně po dobu 5 let kopie záznamů o zařízeních s obsahem nejméně 5 tun ekvivalentu CO2
fluorovaných skleníkových plynů, na kterých provedla kontrolu těsnosti, znovuzískávání,
instalaci, údržbu nebo servis,
c) v rozporu s čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 nezajistí
1. při provádění likvidace silničních vozidel na konci jejich životnosti znovuzískání
fluorovaných skleníkových plynů osobou, která má osvědčení o školení,
2. při provádění opravy nebo likvidace klimatizací motorových vozidel s obsahem
fluorovaných skleníkových plynů znovuzískání fluorovaných skleníkových plynů nebo
jejich následnou recyklaci, regeneraci nebo zneškodnění,
3. provádění znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů pouze osobami, které mají
osvědčení o školení podle nařízení Komise (ES) č. 307/2008, nebo
d) v rozporu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 použije
1. při tlakovém odlévání hořčíku fluorid sírový v množství 850 kg ročně a vyšším,
2. při plnění pneumatik fluorid sírový nebo směs, která jej obsahuje,
3. fluorované skleníkové plyny s potenciálem globálního oteplování 2500 nebo vyšším
při servisu nebo údržbě chladicích zařízení s velikostí náplně 40 tun ekvivalentu CO2
nebo více.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že v rozporu s čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 uvede na
trh výrobky nebo zařízení s obsahem fluorovaných skleníkových plynů.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že v rozporu s čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 koupí
fluorované skleníkové plyny pro účely instalace, servisu, údržby nebo opravy zařízení, aniž
by měla příslušný certifikát nebo osvědčení.
(4) Za správní delikt se uloží pokuta přestupek lze uložit pokutu do
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a) 1 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo d) nebo
odstavce 2,
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) nebo
odstavce 3.
§ 18a
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která uvádí na trh fluorované skleníkové
plyny, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s čl. 7 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 neprokáže, že zneškodnila nebo znovuzískala pro další
použití trifluormethan vznikající jako vedlejší produkt při výrobě, včetně výroby vstupních
surovin, v souladu s nejlepšími technikami.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která uvádí na trh fluorované skleníkové
plyny, zařízení nebo výrobky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 517/2014, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s tímto nařízením
a) neoznačí výrobky nebo zařízení štítkem,
b) neuvede na štítku všechny požadované informace,
c) neuvede požadované informace v návodech k použití nebo v popisech používaných k
reklamě,
d) nevypracuje prohlášení o shodě dokládající zahrnutí obsažených fluorovaných plynů do
systému kvót,
e) nezajistí ověření správnosti dokumentace nebo prohlášení o shodě nezávislým auditorem
akreditovaným podle čl. 14 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014,
f) neuchová dokumentaci nebo prohlášení o shodě nejméně po dobu 5 let od uvedení zařízení
nebo výrobku na trh, nebo
g) překročí kvótu pro množství fluorovaných skleníkových plynů uváděných na trh, která jí
byla přidělena podle čl. 16 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014
nebo která jí byla převedena podle čl. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
517/2014.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která uvádí na trh chladicí
a klimatizační výrobky nebo zařízení nebo tepelná čerpadla, která jsou odizolována pěnou
s fluorovanými skleníkovými plyny, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu
s čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 neoznačí před uvedením na
trh tato zařízení štítkem s textem: „Pěna s fluorovanými skleníkovými plyny“.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která uvádí na trh nejméně 10 000 tun
ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů za rok, se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že v rozporu s čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 517/2014
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a) nezajistí ověření přesnosti údajů nezávislým auditorem,
b) neuchová ověřovací zprávu alespoň po dobu 5 let, nebo
c) nepředá na vyžádání ověřovací zprávu ministerstvu, České inspekci životního prostředí
nebo Komisi.
(5) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 až 4 se uloží pokuta lze uložit
pokutu do 1 000 000 Kč.
§ 18b
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která prodává fluorované skleníkové
plyny pro účely instalace, servisu, údržby nebo opravy zařízení, se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že v rozporu s čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014
a) nevede úplné záznamy o osobách nakupujících fluorované skleníkové plyny,
b) neuchová tyto záznamy po dobu 5 let, nebo
c) prodá fluorované skleníkové plyny osobě bez příslušného certifikátu nebo osvědčení.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která používá nádobu k přepravě nebo
skladování fluorovaných skleníkových plynů, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
v rozporu s čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 nezajistí po
uplynutí doby její životnosti znovuzískání v ní obsažených zbytků fluorovaných skleníkových
plynů.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která
a) vyrobí, doveze nebo vyveze fluorované skleníkové plyny v množství 100 tun ekvivalentu
CO2 nebo jedné metrické tuny za rok,
b) zneškodní fluorované skleníkové plyny v množství 1000 tun ekvivalentu CO2 nebo jedné
metrické tuny za rok,
c) použije jako vstupní surovinu fluorované skleníkové plyny v množství 1000 tun
ekvivalentu CO2 nebo jedné metrické tuny za rok, nebo
d) uvede na trh fluorované skleníkové plyny v množství 500 tun ekvivalentu CO2 za rok v
zařízeních nebo výrobcích,
se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 517/2014 neoznámí Evropské komisi údaje podle čl. 19 odst. 1 až 4 tohoto
nařízení.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vyrábí zařízení, do kterého se
fluorované skleníkové plyny doplňují mimo výrobní místo, se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že v rozporu s čl. 2 odst. 5 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2068
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neuvede doplněné množství nebo nenechá na štítku prostor pro označení množství
doplněného mimo výrobní závod nebo celkové množství fluorovaných skleníkových plynů.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která dováží zařízení přednaplněné
fluorovaným skleníkovým plynem, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu
s čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 nepředloží Evropské
komisi ověřovací dokument.
(6) Za správní delikt se uloží pokuta přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2,
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1, 3 až 5.
§ 18c
(1) Provozovatel zařízení, které obsahuje fluorované skleníkové plyny, se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 517/2014
a) nezajistí u zařízení s obsahem nejméně 5 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových
plynů kontrolu těsnosti certifikovanou osobou,
b) nezajistí u nově instalovaných zařízení s obsahem nejméně 5 tun ekvivalentu CO2
fluorovaných skleníkových plynů kontrolu těsnosti certifikovanou osobou bezprostředně po
jejich uvedení do provozu,
c) nemá instalován řádně fungující systém detekce úniků pro zařízení s obsahem nejméně 500
tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů,
d) nezajistí kontrolu systému detekce úniků alespoň jednou za 12 měsíců,
e) nezajistí bez zbytečného prodlení opravu zařízení, u kterého byl zjištěn únik fluorovaných
skleníkových plynů,
f) neprovede kontrolu těsnosti do 1 měsíce po opravě netěsnosti,
g) nevede záznamy o zařízeních s obsahem nejméně 5 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných
skleníkových plynů,
h) neuvede v záznamech podle písmene g) požadované údaje,
i) neuchová záznamy podle písmene g) nejméně po dobu 5 let,
j) nepředá záznamy podle písmene g) na vyžádání ministerstvu, České inspekci životního
prostředí nebo Komisi,
k) nezajistí znovuzískání fluorovaných skleníkových plynů ze zařízení na konci jejich
životnosti certifikovanou osobou, nebo
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l) nezajistí, aby kontrolu těsnosti zařízení, znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů,
instalaci, údržbu nebo servis zařízení provedla certifikovaná osoba.
(2) Certifikovaná osoba se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) provádí kontrolu těsnosti chladicího zařízení, klimatizačního zařízení nebo tepelného
čerpadla v rozporu s postupy stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie o
standardních požadavcích na kontrolu těsnosti stacionárních chladicích a klimatizačních
zařízení a tepelných čerpadel obsahujících fluorované skleníkové plyny,
b) provádí kontrolu těsnosti stacionárního systému požární ochrany v rozporu s postupy
stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie o standardních požadavcích na
kontrolu těsnosti stacionárních systémů požární ochrany obsahujících některé fluorované
skleníkové plyny, nebo
c) v rozporu s čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 nezajistí
recyklaci, regeneraci nebo zneškodnění znovuzískaných fluorovaných skleníkových plynů.
(3) Výrobce nebo dovozce fluorovaných skleníkových plynů, který získal kvótu
výhradně na základě prohlášení podle čl. 16 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 517/2014, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s čl. 18 tohoto
nařízení oprávní jiný podnik k použití jeho kvóty, aniž by dodal odpovídající množství
fluorovaných skleníkových plynů nebo aniž by na požádání Komisi předložil důkazy o aktivní
činnosti, pokud jde o dodávky fluorovaných skleníkových plynů.
(4) Hodnotící subjekt se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu
s přímo použitelným předpisem Evropské unie o
a) minimálních požadavcích a podmínkách pro vzájemné uznávání k certifikaci společností
a pracovníků, pokud jde o chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující
některé fluorované skleníkové plyny,
b) minimálních požadavcích a podmínkách pro vzájemné uznávání k certifikaci společností
a pracovníků, pokud jde o stacionární systémy požární ochrany a hasicí přístroje obsahující
některé fluorované skleníkové plyny,
c) minimálních požadavcích na certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání
některých fluorovaných skleníkových plynů z vysokonapěťových spínacích zařízení
a podmínkách pro vzájemné uznávání této kvalifikace, nebo
d) minimálních požadavcích na certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání
rozpouštědel na bázi některých fluorovaných skleníkových plynů ze zařízení a podmínkách
pro vzájemné uznávání této kvalifikace
1. nezahrne do zkoušek všechny stanovené minimální požadavky,
2. nepřijme postupy pro podávání zpráv nebo neuchovává záznamy umožňující
dokumentovat jednotlivé i celkové výsledky hodnocení,
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3. nezajistí, aby pro praktické zkoušky bylo k dispozici potřebné zařízení, nástroje nebo
materiály, nebo
4. zvýhodní nebo znevýhodní uchazeče anebo skupinu uchazečů.
(5) Atestační subjekt se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s přímo
použitelným předpisem Evropské unie o minimálních požadavcích na certifikaci pracovníků
provádějících znovuzískávání některých fluorovaných skleníkových plynů z klimatizačních
systémů motorových vozidel a podmínkách pro vzájemné uznávání této kvalifikace
a) nezahrne do školení všechny minimální požadavky dovedností a znalostí, nebo
b) nevydá osvědčení o školení se stanovenými údaji.
(6) Za správní delikt se uloží pokuta přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. k),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) až e) nebo g)
nebo odstavce 2 až 5,
c) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. f), h) až j) nebo l).
§ 19
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009
a) vyrobí nebo uvede na trh regulovanou látku,
b) použije regulovanou látku,
c) uvede na trh regulovanou látku v nádobě, kterou nelze opětovně naplnit,
d) uvede na trh výrobek nebo zařízení, které obsahuje regulovanou látku nebo je na
regulované látce závislé,
e) neoznačí regulovanou látku,
f) doveze regulovanou látku nebo výrobek nebo zařízení, které obsahuje regulovanou látku
nebo je na regulované látce závislé,
g) vyveze regulovanou látku nebo výrobek nebo zařízení, které obsahují regulovanou látku
nebo jsou na regulované látce závislé, nebo
h) vyrobí, doveze, vyveze, uvede na trh nebo použije novou látku uvedenou v části A přílohy
II tohoto nařízení.
(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která použije jiné regulované
látky než hydrochlorfluoruhlovodíky pro základní laboratorní a analytické použití, se dopustí
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správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie
o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu,
a) se nezaregistruje u Evropské komise, nebo
b) neuvede požadované údaje.
(3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která vyrobí nebo uvede na trh
regulované látky jako vstupní suroviny nebo jako technologická činidla, se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o látkách,
které poškozují ozonovou vrstvu, neopatří nádobu pro tyto látky zřetelným označením.
(4) Dovozce regulovaných látek se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009
a) nepředloží při dovozu dovozní licenci,
b) doveze regulovanou látku nebo výrobek nebo zařízení, které obsahují regulovanou látku
nebo jsou na regulované látce závislé, ze státu, který není smluvní stranou Montrealského
protokolu, nebo c) nepodá zprávu podle článku 27 tohoto nařízení.
(5) Vývozce regulovaných látek se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009
a) nepředloží při vývozu vývozní licenci,
b) vyveze regulovanou látku nebo výrobek nebo zařízení, které obsahují regulovanou látku
nebo jsou na regulované látce závislé, do státu, který není smluvní stranou Montrealského
protokolu, nebo
c) nepodá zprávu podle článku 27 tohoto nařízení.
(6) Výrobce regulovaných látek se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
nepodá zprávu podle článku 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009.
(7) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba provádějící opravu a údržbu,
demontáž nebo likvidaci zařízení s obsahem regulovaných látek se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o látkách, které
poškozují ozonovou vrstvu, neprovede znovuzískání regulované látky za účelem jejich
zneškodnění, recyklace nebo regenerace.
(8) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba zneškodňující regulované látky se
dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s nařízením Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1005/2009
a) nepoužívá některou z odpovídajících schválených technologií, nebo
b) nepodá zprávu podle článku 27 tohoto nařízení.
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(9) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba provozující chladicí, klimatizační
zařízení, tepelné čerpadlo nebo systém požární ochrany s obsahem regulované látky nejméně
3 kg se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009
a) nepřijme veškerá proveditelná preventivní opatření s cílem předejít jakýmkoliv únikům
a emisím regulovaných látek,
b) nezajistí pravidelnou kontrolu těsnosti,
c) neodstraní zjištěné netěsnosti do 14 dnů,
d) nezajistí následnou kontrolu do jednoho měsíce po opravě úniku, nebo
e) nevede záznamy podle článku 23 odst. 3 tohoto nařízení.
(10) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba používající regulované látky jako
vstupní surovinu, technologické činidlo nebo nezáměrně vyrábějící tyto látky při výrobě
jiných chemických látek se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s přímo
použitelným předpisem Evropské unie o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, nepřijme
veškerá použitelná opatření k předcházení emisím těchto látek nebo nepoužije technologie
a postupy předepsané Evropskou komisí.
(11) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba používající regulované látky jako
vstupní surovinu, technologické činidlo se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
nepodá zprávu podle článku 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009.
(12) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba uvádějící na trh regenerované
hydrochlorfluoruhlovodíky se dopustí správního deliktu přestupku tím, že neopatří nádobu
na tyto látky označením podle článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1005/2009.
(13) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba provádějící údržbu nebo opravu
stávajících chladicích nebo klimatizačních zařízení nebo tepelných čerpadel se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že neopatří tato zařízení označením podle článku 11
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009.
(14) Za správní delikt se uloží pokuta přestupek lze uložit pokutu do
a) 2 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), d), f) až h),
odstavce 4 písm. a) nebo b), odstavce 5 písm. a) nebo b), odstavce 7 nebo odstavce 8 písm. a),
b) 1 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo e),
odstavce 9 písm. b), c) nebo e) nebo odstavce 10 nebo 11,
c) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 nebo 3, odstavce 4 písm. c),
odstavce 5 písm. c), odstavce 6, odstavce 8 písm. b), odstavce 9 písm. a) nebo d) nebo
odstavce 12 nebo 13.
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§ 20
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona projednává v prvním stupni
Česká inspekce životního prostředí s výjimkou správních deliktů přestupků podle § 16
odst. 5, § 17a odst. 3 a § 18a odst. 2 písm. a) až c) a § 18a odst. 3, které projednává Česká
obchodní inspekce.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(6) (2) Pokuty uložené Českou obchodní inspekcí vybírá Česká obchodní inspekce
a vymáhá celní úřad. Příjem z pokut je příjmem Státního fondu životního prostředí České
republiky.
§ 23
Česká inspekce životního prostředí
a) dozírá na dodržování povinností uvedených v tomto zákoně, v přímo použitelných
předpisech Evropské unie1), 2) nebo rozhodnutích týkajících se ochrany ozonové vrstvy
a klimatického systému Země,
b) ukládá opatření k nápravě podle § 14,
c) projednává přestupky podle § 15 a správní delikty právnických a podnikajících fyzických
osob, s výjimkou správních deliktů přestupků právnických a podnikajících fyzických osob
podle § 20 odst. 4,
d) je příslušným orgánem pro předání záznamů podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 517/2014 a ověřovací zprávy podle čl. 19 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 517/2014.
§ 24
Česká obchodní inspekce
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a) kontroluje označování výrobků nebo zařízení uváděných na trh, které obsahují regulované
látky, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 a výrobků nebo
zařízení uváděných na trh, které obsahují fluorované skleníkové plyny, podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 a podle § 7,
b) ukládá opatření k nápravě podle § 14,
c) projednává správní delikty přestupky právnických a podnikajících fyzických osob podle
§ 16 odst. 5, § 17a odst. 3, § 18a odst. 2 písm. a) až c) a § 18a odst. 3.
___________________
1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2010 o látkách,
které poškozují ozonovou vrstvu, v platném znění.
2)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o
některých fluorovaných skleníkových plynech.
3)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o
klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a
1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

Část dvě stě dvanáctá
Zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 383/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb.
a zákona č. 193/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 20
Výkon veřejné správy
(1) Veřejnou správu podle tohoto zákona vykonávají
a) Ministerstvo životního prostředí,
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu,
c) Český báňský úřad,
d) obvodní báňské úřady.
(2) Ministerstvo životního prostředí
a) vykonává působnost ústředního správního úřadu v oblasti přepravy oxidu uhličitého za
účelem jeho uložení do přírodních horninových struktur,
b) kontroluje, jak fyzické a právnické osoby plní povinnosti týkající se přepravy oxidu
uhličitého vyplývající z tohoto zákona a z rozhodnutí vydaných na jeho základě,
c) koordinuje výzkum a sleduje technický rozvoj v rámci zachytávání, přepravy a ukládání
oxidu uhličitého,
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d) předává Komisi každé tři roky zprávu o provádění tohoto zákona vypracovanou na základě
požadavků Komise,
e) je příslušným orgánem v případech přeshraniční přepravy oxidu uhličitého.
(3) Ministerstvo průmyslu a obchodu vydává závazné stanovisko v řízení o povolení
provozu úložiště oxidu uhličitého v přírodních horninových strukturách po vytěžených
ložiscích ropy nebo hořlavého zemního plynu.
(4) Český báňský úřad vykonává působnost ústředního správního úřadu v oblasti
ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur v rozsahu stanoveném jiným
právním předpisem17) a dále
a) zjišťuje, jak obvodní báňské úřady plní povinnosti podle tohoto zákona,
b) vede souhrnnou evidenci vydaných povolení provozu úložišť oxidu uhličitého a evidenci
uzavřených úložišť oxidu uhličitého a okolních úložných komplexů, včetně map a řezů jejich
prostorového rozsahu a dostupných informací důležitých pro posouzení toho, zda bude
uložený oxid uhličitý zcela a trvale zadržen,
c) zpřístupňuje informace o úložištích oxidu uhličitého postupem podle jiného právního
předpisu18),
d) zasílá Komisi žádost o povolení provozu úložiště oxidu uhličitého a oznamuje jí
pravomocné rozhodnutí o povolení provozu úložiště oxidu uhličitého,
e) rozhoduje o pokračování v ukládání oxidu uhličitého,
f) zpřístupňuje Komisi zprávy a další související materiály,
g) oznamuje Komisi pravomocné rozhodnutí o schválení přechodu povinností,
h) zveřejňuje formu a strukturu poplatkového přiznání včetně předepsaných údajů způsobem
umožňujícím dálkový přístup,
i) pověřuje podnikající fyzickou nebo právnickou osobu, která má oprávnění k hornické
činnosti, k provádění činností vyplývajících z tohoto zákona.
(5) Obvodní báňské úřady kromě působnosti stanovené jiným právním předpisem17)
a) vydávají povolení provozu úložiště oxidu uhličitého,
b) spolupracují s příslušným orgánem jiného členského státu Evropské unie v řízení o
povolení provozu přeshraničního úložiště oxidu uhličitého,
c) přezkoumávají, mění a zrušují vydaná povolení provozu úložiště oxidu uhličitého,
d) rozhodují o uzavření úložiště oxidu uhličitého,
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e) nařizují provozovateli provedení nezbytných nápravných opatření a opatření vztahujících
se k ochraně lidského zdraví, popřípadě stanoví lhůty k jejich provedení nebo zajišťují jejich
provedení na náklady provozovatele,
f) zajišťují provedení nezbytných nápravných opatření na náklady provozovatele,
g) schvalují žádosti o uzavření úložiště oxidu uhličitého,
h) plní povinnosti při zrušení rozhodnutí o povolení provozu a po přechodu povinností,
i) vymáhají náklady prokazatelně vzniklé v souvislosti s prováděním nezbytných nápravných
opatření nebo s plněním povinností po uzavření úložiště,
j) vydávají rozhodnutí o schválení přechodu povinností,
k) vykonávají správu poplatku za ukládání oxidu uhličitého,
l) schvalují změny finančního zabezpečení rizik, včetně úprav jeho výše,
m) povolují sloučení více nástrojů finančního zabezpečení rizik,
n) schvalují čerpání peněžních prostředků z finanční rezervy,
o) vykonávají kontrolní činnost podle tohoto zákona,
p) ukládají pokuty za správní delikty přestupky podle tohoto zákona.
§ 22
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že v rozporu s § 3 odst. 1 provozuje úložiště oxidu uhličitého bez povolení.
(2) Žadatel o povolení provozu úložiště oxidu uhličitého se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že v žádosti uvede nepravdivé údaje v rozporu s § 5 odst. 1 a 2.
(3) Provozovatel se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) provozuje úložiště oxidu uhličitého v rozporu s povolením podle § 3 odst. 1,
b) nesplní oznamovací povinnost podle § 7 odst. 1,
c) provede podstatné změny v provozu úložiště oxidu uhličitého bez vydání nového nebo
změněného povolení provozu úložiště oxidu uhličitého v rozporu s § 7 odst. 2,
d) přijímá a ukládá oxid uhličitý v rozporu s § 8 odst. 1,
e) v rozporu s § 8 odst. 2 přidává do ukládaného oxidu uhličitého odpad nebo jiné látky za
účelem jejich odstranění,
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f) nevede evidenci množství a vlastností dodaného a vtláčeného oxidu uhličitého v rozporu
s § 8 odst. 5,
g) neprovádí monitorování podle § 9 odst. 1 a 2 nebo neprovede aktualizaci plánu
monitorování podle § 9 odst. 3,
h) v rozporu s § 10 nepodá obvodnímu báňskému úřadu zprávu v zákonem stanoveném
rozsahu,
i) v rozporu s § 11 odst. 1 neoznámí úniky oxidu uhličitého a závažné nesrovnalosti nebo
neprovede nezbytná nápravná opatření,
j) v rozporu s § 11 odst. 3 neprovede nezbytné nápravné opatření a opatření vztahující se
k ochraně lidského zdraví, pokud mu byla obvodním báňským úřadem nařízena,
k) v rozporu s § 12 odst. 1 uzavře úložiště oxidu uhličitého,
l) neplní povinnosti podle § 12 odst. 2,
m) po uzavření úložiště oxidu uhličitého neplní povinnosti podle § 12 odst. 6 a 7 nebo je plní
v rozporu s plánem činnosti po uzavření podle § 12 odst. 5,
n) uvede nepravdivé údaje ve zprávě podle § 13 odst. 3 v úmyslu předstírat, že splňuje
podmínky pro schválení přechodu povinností podle § 13,
o) v rozporu s § 17 odst. 1 nevytváří finanční rezervu,
p) v rozporu s § 18 odst. 2 neuloží finanční příspěvek na zvláštní vázaný účet v bance,
q) v rozporu s § 19 odst. 2 nezajistí přístup k úložišti oxidu uhličitého,
r) v rozporu s § 19 odst. 3 neprovede nezbytná zdokonalení úložiště oxidu uhličitého.
(4) Dodavatel oxidu uhličitého se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 8 odst. 2 přidává do zachyceného, přepravovaného a ukládaného oxidu
uhličitého odpad nebo jiné látky za účelem jejich odstranění,
b) v rozporu s § 8 odst. 3 nezajistí provedení analýzy předávaného oxidu uhličitého
a hodnocení rizik a nepředá jejich výsledky příjemci oxidu uhličitého nejpozději v okamžiku
převzetí oxidu uhličitého.
(5) Provozovatel přepravní sítě se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 8 odst. 2 přidává do zachyceného a přepravovaného oxidu uhličitého odpad
nebo jiné látky za účelem jejich odstranění,
b) v rozporu s § 19 odst. 2 nezajistí přístup k přepravní síti,
c) v rozporu s § 19 odst. 3 neprovede nezbytná zdokonalení úložiště oxidu uhličitého.
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(6) Za správní delikt přestupek podle odstavců 1 až 5 se uloží pokuta lze uložit
pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1, odstavce 2, odstavce 3
písm. e), i), l), m), n), o), p) a podle odstavce 4,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 3 písm. d), f), g), j), k),
c) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 3 písm. a), b), c), h), q), r)
a podle odstavce 5.
§ 23
Společná ustanovení ke správním deliktům k přestupkům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výše pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává
a pokuty za ně ukládá obvodní báňský úřad. Správní delikty Přestupky uvedené v § 22
odst. 5 projednává a pokuty za ně ukládá Ministerstvo životního prostředí.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby20) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(6) (2) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem
státního rozpočtu.
____________________
17)

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o Státní báňské správě, ve znění
pozdějších předpisů.
18)
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších
předpisů.
20)
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Část dvě stě třináctá
Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona
č. 131/2015 Sb. a zákona č. 107/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
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§ 49
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) jako provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy nesplní
povinnost podle § 7 odst. 1 nebo 2,
b) jako výrobce nesplní povinnosti podle § 7 odst. 4, 7 nebo 8,
c) jako výrobce paliva, dodavatel paliva nebo dovozce paliva z biomasy, biokapaliny nebo
bioplynu nesplní povinnosti podle § 7 odst. 5,
d) jako provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy nesplní
povinnost podle § 7 odst. 6,
e) jako vykupující nesplní povinnost podle § 9 odst. 2,
f) jako povinně vykupující nesplní některou z povinností podle § 10 odst. 2,
g) jako výrobce nesplní povinnost podle § 11 odst. 3,
h) jako výrobce nesplní povinnost podle § 11 odst. 4 nebo 8,
i) jako povinně vykupující nesplní povinnosti podle § 11 odst. 4, 5, 6 nebo 7,
j) jako vykupující nesplní povinnost podle § 11 odst. 5,
k) jako výrobce nesplní některou z povinností podle § 11a odst. 5 písm. a) nebo b) nebo
odst. 7 písm. b) nebo na vyžádání Úřadu nebo ministerstva nesplní povinnost podle § 11a
odst. 6,
l) jako provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy nesplní
povinnost podle § 11a odst. 9,
m) jako provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy nesplní
povinnost podle § 13 odst. 1,
n) jako plátce odvodu nesplní povinnost podle § 20 odst. 1 nebo 2,
o) jako výrobce tepla nesplní povinnost podle § 23 odst. 7,
p) jako výrobce tepla nesplní povinnost podle § 25 odst. 4,
q) jako držitel licence na rozvod tepelné energie nesplní povinnost podle § 27 odst. 1,
r) jako výrobce tepla nesplní povinnost podle § 27 odst. 4, 6, 7 nebo 8,
s) jako výrobce paliva z biomasy nebo dovozce paliva z biomasy nesplní povinnost podle § 27
odst. 5,
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t) jako obchodník s elektřinou poruší některou z povinností podle § 28a odst. 3 nebo 4,
u) jako výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo výrobce elektřiny z vysokoúčinné
kombinované výroby elektřiny a tepla žádající o vydání záruky původu nesplní povinnost
podle § 45 odst. 7,
v) jako držitel účtu nesplní některou z povinností podle § 45 odst. 10,
w) jako výrobce elektřiny z druhotných zdrojů nebo výrobce elektřiny z vysokoúčinné
kombinované výroby elektřiny a tepla žádající o vydání osvědčení o původu nesplní
povinnost podle § 47 odst. 3,
x) jako výrobce nesplní povinnost podle § 8 odst. 3,
y) jako operátor trhu nesplní některou z povinností podle § 45 odst. 1, 4 nebo 5.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50 000 000 Kč.
Jedná-li se o výrobce nebo výrobce tepla, uloží se pokuta maximálně do výše ročního nároku
výrobce nebo výrobce tepla na podporu. Současně s pokutou může Úřad rozhodnout o uložení
opatření k nápravě, jehož účelem je odstranění protiprávního stavu, a stanovit přiměřenou
lhůtu k jeho odstranění.
§ 50
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při stanovení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Úřad. O rozkladu
proti rozhodnutí o uložení pokuty rozhoduje Rada Úřadu.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby21) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
§ 50
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Promlčecí doba činí 5 let. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost
za přestupek zaniká nejpozději 8 let od jeho spáchání.
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(2) Přestupky podle tohoto zákona projednává Úřad.
§ 51
Neoprávněně čerpaná podpora
(1) Došlo-li k čerpání podpory elektřiny nebo provozní podpory tepla v souvislosti se
spácháním správního deliktu přestupku podle tohoto zákona ze strany výrobce, výrobce
elektřiny z decentrální výrobny elektřiny nebo výrobce tepla (dále jen „neoprávněné čerpání
podpory“), Úřad z moci úřední rozhodne o neoprávněném čerpání podpory a stanoví jeho
rozsah podle doby trvání neoprávněného čerpání podpory. Výrobce, výrobce elektřiny
z decentrální výrobny elektřiny nebo výrobce tepla je povinen neoprávněně čerpanou podporu
uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí Úřadu o neoprávněném čerpání
podpory do státního rozpočtu. Výrobce, výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny
nebo výrobce tepla je zároveň povinen uhradit penále za neoprávněné čerpání podpory ve výši
0,1 % denně z částky rovnající se neoprávněně čerpané podpoře za dobu, kdy výrobce,
výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny nebo výrobce tepla podporu elektřiny,
podporu decentrální výroby elektřiny nebo provozní podporu tepla neoprávněně čerpal do
doby, kdy ji uhradil do státního rozpočtu, maximálně však do výše neoprávněného čerpání
podpory.
____________________
21)

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

Část dvě stě čtrnáctá
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 64/2014 Sb., zákona
č. 87/2014 Sb., zákona č. 382/2015 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
ČÁST PÁTÁ
OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A SPRÁVNÍ DELIKTY PŘESTUPKY
…
§ 23
Přestupky fyzických osob
…
§ 24
Společná Společné ustanovení k přestupkům fyzických osob
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(1) Přestupky podle tohoto zákona § 23 projednává obecní úřad obce s rozšířenou
působností.
(2) Pokuty vybírá a vymáhá celní úřad. Příjem z pokuty uložené obecním úřadem obce
s rozšířenou působností je příjmem obce s rozšířenou působností.
§ 25
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) v rozporu s § 16 odst. 1
1. uvede na trh paliva nesplňující požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním
předpisem,
2. nepředá odběrateli doklad, který prokazuje splnění požadavků na kvalitu paliv způsobem
stanoveným prováděcím právním předpisem,
3. nepředloží na vyžádání kontrolního orgánu doklad, který prokazuje splnění požadavků na
kvalitu paliv způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, nebo
4. neohlásí ministerstvu ve stanovené lhůtě údaje stanovené prováděcím právním předpisem,
b) v rozporu s § 16 odst. 2 uvede na trh spalovací stacionární zdroj o jmenovitém tepelném
příkonu 300 kW a nižším sloužící jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění, který nesplňuje emisní požadavky stanovené v příloze č. 10 k tomuto zákonu, nebo
neprokáže splnění této povinnosti certifikátem podle jiného právního předpisu,
c) v rozporu s § 16 odst. 3 poskytne k dispozici jiné osobě anebo doveze výrobek používaný
při činnostech uvedených pod kódy 9.1. až 9.24. v příloze č. 2 k tomuto zákonu, který
obsahuje více než 3 % hmotnostní těkavých organických látek, a nezajistí jeho označení
způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,
d) v rozporu s § 16 odst. 4 spálí v otevřeném ohništi jiné materiály než suché rostlinné
materiály neznečištěné chemickými látkami,
e) v rozporu s § 16 odst. 6 tepelně zpracuje odpad ve stacionárním zdroji, ve kterém tepelné
zpracování odpadu není povoleno podle § 11 odst. 2 písm. d), nebo tepelně zpracuje odpad
bez dohledu osoby autorizované podle § 32 odst. 1 písm. c),
f) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. a) neuvede do
provozu nebo neprovozuje stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo
technologie související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají
vliv na úroveň znečištění, v souladu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje
stanovenými tímto zákonem nebo jeho prováděcími právními předpisy, výrobcem nebo
dodavatelem,
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g) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. a) neuvede do
provozu nebo neprovozuje stacionární zdroj neuvedený v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo
technologie související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají
vliv na úroveň znečištění, v souladu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje
stanovenými tímto zákonem nebo jeho prováděcími právními předpisy, výrobcem nebo
dodavatelem,
h) jako provozovatel stacionárního zdroje nedodržuje emisní limity, emisní stropy nebo
technické podmínky provozu podle § 17 odst. 1 písm. b),
i) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. c) spaluje ve
stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu větším než 300 kW paliva, která
nesplňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem, paliva
neurčená výrobcem stacionárního zdroje nebo paliva neuvedená v povolení provozu,
j) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. c) spaluje ve
stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším paliva, která nesplňují
požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem, nebo paliva neurčená
výrobcem stacionárního zdroje,
k) jako provozovatel stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu
nepředloží příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace podle § 17 odst. 1
písm. d),
l) jako provozovatel stacionárního zdroje neumožní osobám pověřeným ministerstvem nebo
obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji,
používaným palivům, surovinám nebo technologii související s provozem nebo zajištěním
provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění, za účelem zjištění úrovně
znečišťování podle § 17 odst. 1 písm. e),
m) jako provozovatel stacionárního zdroje neprovede ve stanovené lhůtě kompenzační
opatření podle § 17 odst. 1 písm. f),
n) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. g) provozuje
spalovací stacionární zdroj nesplňující požadavky podle přílohy č. 11 k tomuto zákonu,
o) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. h) neprovede jednou
za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a
provozu tohoto spalovacího stacionárního zdroje nebo nepředloží na vyžádání obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o provedení této kontroly,
p) jako provozovatel plavidla v rozporu s § 16 odst. 8 používá k pohonu plavidla paliva, která
nesplňují požadavky na kvalitu paliv stanovených prováděcím právním předpisem, nebo
q) vystaví doklad o neprovedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího
stacionárního zdroje na pevná paliva uvedený v § 17 odst. 1 písm. h), přestože není odborně
způsobilou osobou, nebo v tomto dokladu uvede nepravdivé údaje.
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(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která je provozovatelem
stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu, se kromě deliktů přestupků
uvedených v odstavci 1 dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 17 odst. 3 písm. a) provozuje stacionární zdroj bez povolení provozu nebo
v rozporu s ním,
b) v rozporu s § 17 odst. 3 písm. b) nezjistí úroveň znečišťování u znečišťujících látek,
u kterých tak stanoví tento zákon, prováděcí právní předpis nebo povolení provozu,
c) nevede nebo neuchovává po stanovenou dobu provozní evidenci nebo neohlásí údaje
souhrnné provozní evidence podle § 17 odst. 3 písm. c),
d) neodvádí znečišťující látky ze stacionárního zdroje do ovzduší podle § 17 odst. 3 písm. d),
e) bezodkladně neodstraňuje technické závady, které mají za následek vyšší úroveň
znečišťování a současně nedodržení podmínky pro provoz stacionárního zdroje, podle § 17
odst. 3 písm. e),
f) nepodá krajskému úřadu nebo inspekci zprávu o výskytu technické závady, která má za
následek vyšší úroveň znečišťování a současně nedodržení podmínky pro provoz
stacionárního zdroje, nejpozději do 48 hodin od jejího vzniku podle § 17 odst. 3 písm. e),
g) nepředloží příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace podle § 17 odst. 1
písm. d),
h) v rozporu s § 17 odst. 3 písm. f) neomezí provoz nebo neodstaví stacionární zdroj v případě
jeho odchylky od normálního provozu v důsledku technické závady na zdroji s následkem
nedodržení podmínky pro provoz stacionárního zdroje,
i) neodstaví spalovací stacionární zdroj o celkovém jmenovitém příkonu 50 MW a vyšším, u
kterého během uplynulých 12 měsíců překročila délka jeho provozu bez technologie ke
snižování emisí 120 hodin, podle § 17 odst. 3 písm. g),
j) nepředloží inspekci protokol o jednorázovém měření emisí do 90 dnů ode dne jeho
provedení podle § 17 odst. 3 písm. h),
k) průběžně nezaznamenává, nevyhodnocuje nebo neuchovává po stanovenou dobu výsledky
jednorázového nebo kontinuálního měření emisí v rozsahu a formě stanovené prováděcím
právním předpisem podle § 17 odst. 3 písm. i),
l) nezajistí nebo řádně neprovozuje technické prostředky pro kontinuální měření emisí podle §
17 odst. 3 písm. j), nebo
m) nepodá poplatkové přiznání prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích
povinností v oblasti životního prostředí ve stanovené lhůtě podle § 15 odst. 8.
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(3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která je provozovatelem
stacionárního zdroje, v němž je tepelně zpracováván odpad, se kromě deliktů přestupků
uvedených v odstavcích 1 a 2 dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) neprovede odběr vzorků přebíraného nebezpečného odpadu podle § 17 odst. 6 písm. a)
nebo odebrané vzorky neuchová po stanovenou dobu,
b) nezastaví bezodkladně tepelné zpracování odpadu při překročení specifických emisních
limitů nebo opětovně zahájí provoz před uplynutím lhůty podle § 17 odst. 6 písm. b), nebo
c) neoznámí překročení specifických emisních limitů bezodkladně inspekci podle § 17 odst. 6
písm. c).
(4) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) v rozporu s § 17 odst. 5 spaluje ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném
příkonu 300 kW a nižším hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly nebo proplástky,
b) provádí činnost, pro kterou je vyžadována autorizace podle § 32 odst. 1, bez platné
autorizace,
c) jako pověřená osoba podle § 35 odst. 1 nepředá informace podle § 35 odst. 3, nebo
d) jako provozovatel spalovacího stacionárního zdroje o jmenovitém elektrickém výkonu 300
MW a vyšším, pro který bylo vydáno první povolení provozu v období od 25. června 2009 do
nabytí účinnosti tohoto zákona, nesplní povinnost podle § 41 odst. 10.
(5) Autorizovaná osoba podle § 32 se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) provádí autorizovanou činnost v rozporu s § 34 odst. 1, nebo
b) provádí autorizovanou činnost v rozporu s § 34 odst. 2 nebo § 34 odst. 3.
(6) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) v rozporu s § 18 odst. 1 doveze nebo poskytne k dispozici jiné osobě výrobek pro opravu
nátěru silničních vozidel, barvu nebo lak uvedené v prováděcím právním předpisu a nezajistí,
aby obsah organických sloučenin nebo směsi organických sloučenin, nepřesahoval limitní
hodnoty pro obsah těchto látek ve výrobku stanovené prováděcím právním předpisem,
b) nevede evidenci o množství nebo druhu prodaných výrobků nebo o osobách, kterým byl
tento výrobek prodán, nebo neuchovává tuto evidenci po stanovenou dobu podle § 18 odst. 2,
c) v rozporu s § 18 odst. 3 doveze nebo poskytne k dispozici jiné osobě výrobek pro opravu
nátěru silničních vozidel, barvu nebo lak uvedené v prováděcím právním předpisu a nezajistí
označení tohoto výrobku způsobem stanoveným v prováděcím právním předpisu,
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d) jako dodavatel pohonných hmot v rozporu s § 19 odst. 4 nevede odděleně evidenci
o množství přijatého a vyrobeného benzinu, motorové nafty a jednotlivých druhů biopaliv
a směsných paliv a evidenci vyskladněných jednotlivých pohonných hmot,
e) jako dodavatel pohonných hmot v rozporu s § 19 odst. 7 dováží pohonné hmoty a uvádí je
do volného daňového oběhu pro dopravní účely na daňovém území České republiky nebo
dodává na daňové území České republiky pro dopravní účely pohonné hmoty uvedené do
volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie a nesdělí včas celnímu úřadu
místně příslušnému podle místa přijetí pohonných hmot místo, datum a čas přijetí a stočení
pohonných hmot,
f) jako dodavatel pohonných hmot v rozporu s § 19 odst. 10 neuvede v dokladu vydaném
podle zákona o spotřebních daních druh a obsah biopaliva v pohonné hmotě s přesností na
jedno desetinné místo,
g) jako dodavatel pohonných hmot nedosáhne požadovaného snížení emisí podle § 20 odst. 1,
h) jako dodavatel pohonných hmot nepodá zprávu o emisích podle § 20 odst. 4 nebo nepřiloží
k této zprávě protokol o jejím ověření ani v náhradním termínu podle § 20 odst. 5,
i) jako výrobce, dovozce nebo prodejce biopaliva nebo kapalných nebo plynných produktů k
výrobě biopaliv nebo jako prodejce nebo dovozce biomasy vydá prohlášení nebo dílčí
prohlášení v rozporu s § 21 odst. 7 nebo 11 nebo jako pěstitel biomasy vydá samostatné
prohlášení v rozporu s § 21 odst. 9, nebo
j) v rozporu s § 18 odst. 4 používá výrobky pro opravy nátěru silničních vozidel, barvy nebo
laky uvedené v prováděcím právním předpisu, ve kterých obsah organických sloučenin
přesahuje limitní hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem.
(7) Za správní delikt přestupek právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby se
uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), e), f), h), i)
nebo m), podle odstavce 2 písm. a), e), h) nebo i), podle odstavce 3 písm. b) nebo podle
odstavce 6 písm. g),
b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. l), podle odstavce 2
písm. b) nebo d), podle odstavce 4 písm. b), podle odstavce 5 písm. a) nebo podle odstavce 6
písm. a) a i),
c) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo p), odstavce 2
písm. c), f), g), j), k), l) nebo m), podle odstavce 3 písm. a) nebo c), podle odstavce 4 písm. c)
nebo d), podle odstavce 5 písm. b) nebo podle odstavce 6 písm. b), c), d), e), f) nebo j),
d) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. d), g), j), n), o) nebo
q), podle odstavce 4 písm. a) nebo podle odstavce 6 písm. h),
e) 20 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. k).
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§ 26
Společná ustanovení ke správním deliktům k přestupkům právnických a podnikajících
fyzických osob
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, době trvání protiprávního stavu
a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) (1) Správní delikty Přestupky uvedené v § 25, s výjimkou § 25 odst. 1 písm. a) až
c) a § 25 odst. 6 písm. a) až h), jsou-li spáchány v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů
uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu, projednává inspekce. Jsou-li spáchány
v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto
zákonu nebo nejsou spáchány v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů, projedná je
inspekce nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností. Správní delikt Přestupek projedná
ten z příslušných správních orgánů, který dříve zahájil řízení, nebo bylo-li řízení zahájeno
v týž den, tak obecní úřad obce s rozšířenou působností. O zahájení řízení o uložení pokuty se
inspekce a obecní úřad obce s rozšířenou působností vzájemně informují. Správní delikty
Přestupky uvedené v § 25 odst. 5 a v § 25 odst. 6 písm. i) projednává inspekce.
(5) (2) Rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt přestupek spáchaný
v souvislosti s provozem stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu
zasílá inspekce bez zbytečného odkladu na vědomí příslušnému krajskému úřadu.
(6) (3) Správní delikty Přestupky uvedené v § 25 odst. 6 písm. d) až h) projednává
celní úřad. Správní delikty Přestupky uvedené v § 25 odst. 1 písm. a) až c) a p) a v § 25 odst.
6 písm. a) až c) projednává Česká obchodní inspekce.
(7) (4) Pokuty vybírá a vymáhá celní úřad. Příjem z pokuty uložené obecním úřadem
obce s rozšířenou působností připadá do rozpočtu obce, jejíž úřad pokutu uložil. Polovina
příjmu z pokuty uložené inspekcí připadá do rozpočtu obce, na jejímž území je provozována
činnost pokutou postiženého provozovatele, přičemž tento příjem je účelově určen k ochraně
životního prostředí, a polovina je příjmem Státního fondu životního prostředí České
republiky. Příjmy z pokut uložených inspekcí obci a z pokut uložených celním úřadem
a Českou obchodní inspekcí jsou příjmem Státního fondu životního prostředí České
republiky.
(8) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
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§ 29
(1) Právnická osoba nebo organizační složka státu pověřená Ministerstvem
zemědělství podle § 36 (dále jen „osoba pověřená Ministerstvem zemědělství“) je povinna
provádět kontrolní činnost v souladu s tímto zákonem a jeho prováděcím právním předpisem
a poskytovat Ministerstvu zemědělství
a) seznam kontrolovaných osob a protokoly o kontrole, kdykoliv o to Ministerstvo
zemědělství požádá,
b) souhrnnou zprávu o provedených kontrolách a jejich výsledcích, a to v dohodnutém
rozsahu vždy k 31. lednu za uplynulý kalendářní rok.
(2) Protokol o kontrole obsahuje podrobné odůvodnění případné nesprávnosti údaje
obsaženého v prohlášení podle § 21 odst. 3 nebo 4.
(3) Osoba pověřená Ministerstvem zemědělství je povinna
a) předat protokol o kontrole inspekci,
b) oznámit Ministerstvu zemědělství kontrolovanou osobu, která vydala prohlášení podle § 21
odst. 3 nebo 4 obsahující nepřesný, neúplný nebo nepravdivý údaj,
c) v řízení o uložení sankce za správní delikt přestupek podle § 25 odst. 6 písm. i) poskytnout
inspekci na vyžádání nezbytnou součinnost.

Část dvě stě patnáctá
Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci),
s vyznačením navrhovaných změn:
HLAVA III
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 25
Přestupky
Přestupky fyzických osob
...
§ 26
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
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Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že v rozporu s § 11 použije označení „zapsaný mediátor“, „zapsaná mediátorka“ nebo z
nich odvozené tvary slov, přestože není zapsána v seznamu.
(2) Mediátor se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 9 odst. 1,
b) bez zbytečného odkladu neinformuje strany konfliktu o skutečnostech podle § 8 odst. 1
písm. c),
c) nestvrdí svým podpisem mediační dohodu podle § 8 odst. 1 písm. d),
d) nevydá stranám konfliktu na požádání potvrzení podle § 8 odst. 1 písm. e),
e) nevydá stranám konfliktu potvrzení podle § 8 odst. 1 písm. f),
f) nevydá stranám konfliktu při ukončení mediace na požádání potvrzení podle § 8 odst. 1
písm. g),
g) nedoručí ostatním stranám konfliktu písemné prohlášení podle § 8 odst. 1 písm. h),
h) v rozporu s § 8 odst. 2 poskytne právní služby ohledně konfliktu, ve kterém vede nebo vedl
mediaci nebo činil kroky k přípravě mediace,
i) provádí mediaci nebo obdobnou činnost v rozporu s § 8 odst. 3,
j) neoznámí stranám konfliktu, že mu bylo pozastaveno oprávnění k výkonu činnosti
mediátora podle § 3 odst. 2,
k) neoznámí ministerstvu skutečnosti podle § 18 odst. 1, nebo
l) neoznámí ministerstvu skutečnosti podle § 22 odst. 3.
(3) Za správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. e) až h) a k) až l) se uloží
pokuta lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
(4) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 nebo podle odstavce 2 písm. a) až d),
i) a j) se uloží pokuta lze uložit pokutu do 100 000 Kč.
§ 27
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
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(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává ministerstvo.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(6) Mediátor, který je advokátem, není odpovědný za správní delikty podle tohoto
zákona.
§ 27
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává ministerstvo.
(2) Mediátor, který je advokátem, není odpovědný za přestupky podle tohoto
zákona.

Část dvě stě šestnáctá
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), s vyznačením navrhovaných změn:
§ 15
Přestupky
Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že Fyzická, právnická nebo podnikající
fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) jako kontrolovaná osoba nesplní některou z povinností podle § 10 odst. 2,
b) jako povinná osoba nesplní povinnost podle § 10 odst. 3.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 500 000 Kč a za
přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do 200 000 Kč.
§ 16
Správní delikty
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(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím,
že
a) jako kontrolovaná osoba nesplní některou z povinností podle § 10 odst. 2,
b) jako povinná osoba nesplní povinnost podle § 10 odst. 3.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta do 500 000 Kč a za
správní delikt podle odstavce 1 písm. b) se uloží pokuta do 200 000 Kč.
§ 17
Společná ustanovení
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm správní
orgán nezahájil řízení do 6 měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 1 roku
ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se použijí ustanovení o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(5) Správní delikty podle § 15 a 16 pojednává v prvním stupni kontrolní orgán, který
je příslušný k provedení kontroly, v souvislosti s níž byl správní delikt spáchán.
§ 17
Společné ustanovení k přestupkům
Přestupky podle § 15 projednává kontrolní orgán, který je příslušný k provedení
kontroly, v souvislosti s níž byl přestupek spáchán.

Část dvě stě sedmnáctá
Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových
plynů, ve znění zákona č. 257/2014 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
ČÁST PÁTÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
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§ 18
(1) Provozovatel zařízení se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) provozuje zařízení bez povolení vydaného ministerstvem podle § 3 nebo v rozporu s ním,
b) v rozporu s § 4 odst. 1 neoznámí změnu
1. v užívání, způsobu provozu nebo kapacitě zařízení, nebo
2. údajů uvedených v povolení podle § 3,
c) jako provozovatel zařízení, u kterého došlo k rozsáhlému snížení kapacity nebo k
částečnému ukončení provozu zařízení, v rozporu s § 11 odst. 5 nepředá ministerstvu ověřené
údaje o zařízení podle § 11 odst. 4,
d) v rozporu s § 11 odst. 7 nevrátí bezplatné povolenky na účet Evropské unie,
e) uvede neprovedené investice ve zprávě podle § 12 odst. 2,
f) v rozporu s prohlášením podle § 12 odst. 5 do 2 let od navýšení výkonu nezajistí snížení
výkonu na zařízení,
g) v rozporu s § 12 odst. 5 do 1 roku od navýšení výkonu nezahájí snižování výkonu na
zařízení podle prohlášení podle § 12 odst. 5, nebo
h) zjišťuje nebo vykazuje množství emisí ze zařízení v rozporu s § 15 odst. 1.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu
a) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene a),
b) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene c) nebo h),
c) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene b) bodu 1,
d) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene b) bodu 2,
e) v částce, která odpovídá hodnotě neoprávněně nabytých bezplatně přidělených povolenek k
datu jejich přidělení zvýšené o meziroční úhrnný index cen průmyslových výrobců
vyhlašovaný Českým statistickým úřadem, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene
e), f) nebo g),
f) v částce 100 EUR zvýšené od roku 2013 o hodnotu harmonizovaného indexu
spotřebitelských cen (HICP) vyjádřenou jako průměrný roční index změny cen za každou
povolenku, kterou provozovatel nevrátil v rozporu s § 11 odst. 7, jde-li o správní delikt
přestupek podle písmene d); odpovídající výší pokuty se rozumí částka v korunách českých
vypočítaná podle kursu české koruny k euru vyhlášenému Českou národní bankou21) pro den
30. dubna běžného roku.
§ 19
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(1) Provozovatel letadla se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 15 odst. 2
1. nezjišťuje nebo nevykazuje množství emisí v rozsahu a postupem zjišťování a vykazování
množství emisí stanoveným přímo použitelným předpisem Evropské unie5) nebo schváleným
plánem pro monitorování a vykazování emisí, nebo
2. neoznámí ministerstvu každou podstatnou změnu plánu pro monitorování a vykazování
emisí,
b) jako provozovatel letadla, který žádá o přidělení povolenek zdarma podle § 13 odst. 2 nebo
5, v rozporu s § 15 odst. 3 nezjišťuje nebo nevykazuje údaje o tunokilometrech.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene a) bodu 1,
b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene a) bodu 2 nebo písmene b).
§ 20
(1) Provozovatel zařízení, provozovatel letadla nebo osoba, která byla v předchozím
roce provozovatelem zařízení nebo letadla, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
nevyřadí z obchodování povolenky podle § 9.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu ve
výši odpovídající částce 100 EUR zvýšené od roku 2013 o hodnotu harmonizovaného indexu
spotřebitelských cen (HICP) vyjádřenou jako průměrný roční index změny cen za každý
ekvivalent tuny oxidu uhličitého, pro který nebyly ve lhůtě podle § 9 odst. 1 povolenky
vyřazeny z obchodování; odpovídající výší pokuty se rozumí částka v korunách českých
vypočítaná podle kursu české koruny k euru vyhlášenému Českou národní bankou 21) pro den
30. dubna běžného roku. Uložení pokuty ani její zaplacení nezbavuje povinnosti vyřadit
povolenky.
§ 21
(1) Provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) v rozporu s § 6 odst. 3 nepožádá o zřízení účtu v rejstříku vedeném podle § 5,
b) v rozporu s § 15 odst. 4 nezajistí ověření vykázaného množství emisí akreditovanou
osobou, nebo
c) v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími rejstřík pro
obchodování s povolenkami a registr Unie pro obchodování s povolenkami12) neposkytne
správci rejstříku stanovené informace pro zřízení účtu v rejstříku nebo neoznámí správci
rejstříku změnu údajů, o kterých ho informoval.
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(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene b) nebo c),
b) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene a).
§ 22
(1) Provozovatel úložiště oxidu uhličitého se dopustí správního deliktu přestupku tím,
že v rozporu s § 15 odst. 6
a) nezjišťuje nebo nevykazuje množství emisí uložených a uvolněných v rámci zachytávání,
přenosu a ukládání oxidu uhličitého v rozsahu a postupem zjišťování a vykazování množství
emisí stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie, nebo
b) nezajistí ověření vykázaného množství emisí akreditovanou osobou.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
2 000 000 Kč.
§ 23
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v
rozporu s čl. 41 nařízení Komise o dražbách povolenek manipuluje s trhem s draženými
produkty.
(2) Zasvěcená osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s čl. 38 odst. 1 nebo 2 nařízení Komise o dražbách povolenek použije důvěrnou
informaci, když podává, upravuje nebo stahuje nabídku na dražený produkt, jehož se tato
informace týká, přímo nebo nepřímo na svůj vlastní účet nebo na účet třetí strany,
b) v rozporu s čl. 39 nařízení Komise o dražbách povolenek sdělí důvěrnou informaci jiné
osobě, pokud k tomuto sdělování nedochází při běžném výkonu jejího zaměstnání, povolání
nebo jejích povinností,
c) v rozporu s čl. 39 nařízení Komise o dražbách povolenek doporučí na základě důvěrné
informace jiné osobě, aby předložila, upravila nebo stáhla nabídku na dražený produkt, jehož
se tato informace týká, nebo ji k tomu navede.
(3) Dražitel se dopustí správního deliktu tím, že nevypracuje, neaktualizuje nebo
nezašle na vyžádání České národní bance seznam zasvěcených osob v rozporu s čl. 42 odst. 1
nařízení Komise o dražbách povolenek.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je osobou s řídící odpovědností
v rámci dražitele nebo osobou úzce propojenou s osobou s řídící odpovědností v rámci
dražitele, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s čl. 42 odst. 2 nařízení Komise o
dražbách povolenek neoznámí České národní bance existenci nabídek na dražené produkty
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nebo deriváty či jiné investiční nástroje s nimi spojené, jež byly podány, upraveny nebo
staženy na jejich vlastní účet.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vydává nebo rozšiřuje výzkumné
práce týkající se dražených produktů, nebo která vydává nebo rozšiřuje informace, které
nejsou výzkumnými prácemi týkajícími se dražených produktů, které doporučují nebo
navrhují investiční strategii, a které jsou určeny pro distribuční kanály nebo veřejnost, se
dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s čl. 42 odst. 3 nařízení Komise o dražbách
povolenek
a) nevěnuje přiměřenou péči tomu, aby tyto informace byly důkladně uváděny,
b) neinformuje o svých zájmech, nebo
c) neupozorní na střet zájmů týkající se dražených produktů.
(6) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2, 3, 4 nebo 5,
b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1.
§ 24
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
v rozporu s čl. 41 nařízení Komise o dražbách povolenek manipuluje s trhem s draženými
produkty.
(2) Zasvěcená osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s čl. 38 odst. 1 nebo 2 nařízení Komise o dražbách povolenek použije důvěrnou
informaci, když podává, upravuje nebo stahuje nabídku na dražený produkt, jehož se tato
informace týká, přímo nebo nepřímo na svůj vlastní účet nebo na účet třetí strany,
b) v rozporu s čl. 39 nařízení Komise o dražbách povolenek sdělí důvěrnou informaci jiné
osobě, pokud k tomuto sdělování nedochází při běžném výkonu jejího zaměstnání, povolání
nebo jejích povinností,
c) v rozporu s čl. 39 nařízení Komise o dražbách povolenek doporučí na základě důvěrné
informace jiné osobě, aby předložila, upravila nebo stáhla nabídku na dražený produkt, jehož
se tato informace týká, nebo ji k tomu navede.
(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je dražitelem, se
dopustí přestupku tím, že nevypracuje, neaktualizuje nebo nezašle na vyžádání České národní
bance seznam zasvěcených osob v rozporu s čl. 42 odst. 1 nařízení Komise o dražbách
povolenek.
(4) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je osobou s řídící
odpovědností v rámci dražitele nebo osobou úzce propojenou s osobou s řídící odpovědností v
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rámci dražitele, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s čl. 42 odst. 2 nařízení Komise
o dražbách povolenek neoznámí České národní bance existenci nabídek na dražené produkty
nebo deriváty či jiné finanční nástroje s nimi spojené, jež byly podány, upraveny nebo staženy
na jejich vlastní účet.
(5) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vydává nebo rozšiřuje
výzkumné práce týkající se dražených produktů, nebo která vydává nebo rozšiřuje informace,
které nejsou výzkumnými pracemi týkajícími se dražených produktů, které doporučují nebo
navrhují investiční strategii, a které jsou určeny pro distribuční kanály nebo veřejnost, se
dopustí přestupku tím, že v rozporu s čl. 42 odst. 3 nařízení Komise o dražbách povolenek
a) nevěnuje přiměřenou péči tomu, aby tyto informace byly důkladně uváděny,
b) neinformuje o svých zájmech, nebo
c) neupozorní na střet zájmů týkající se dražených produktů.
(6) Za přestupek se uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, 3, 4 nebo 5,
b) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1.
§ 25
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba neodpovídá za správní delikt,
jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby zabránila
porušení právní povinnosti.
(2) Při určení výše pokuty za správní delikt právnické osoby nebo podnikající fyzické
osoby se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho
následkům, době trvání protiprávního stavu a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost za správní delikt podle § 18 až 22 zaniká, jestliže o něm správní
orgán nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Odpovědnost za správní delikt podle § 23 zaniká a přestupek podle § 24 nelze
projednat, jestliže o něm správní orgán nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm
dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.
(5) (1) Správní delikty Přestupky podle § 18 odst. 1 písm. d) až f) a § 20 projednává
ministerstvo a správní delikty přestupky podle § 18 odst. 1 písm. a) až c) a g), § 19, 21 a § 22
projednává inspekce. Správní delikty Přestupky podle § 23 a přestupky podle § 24
projednává Česká národní banka.
(6) (2) Pokud provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla nesplní povinnost
předložit výkaz o množství emisí ze zařízení nebo z činnosti v oblasti letectví za předcházející
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kalendářní rok a doklady o jeho ověření podle § 15 odst. 5, vypočte ministerstvo množství
emisí, které je rozhodné pro uložení pokuty podle § 20 odst. 2, na základě dostupných údajů.
(7) (3) Pravomocné a vykonatelné rozhodnutí o uložení pokuty zašle ministerstvo
nebo inspekce příslušnému správci daně, v jehož územní působnosti má sídlo provozovatel
zařízení nebo provozovatel letadla, kterému byla uložena pokuta. Pokud provozovatel letadla
nemá sídlo na území České republiky, je příslušným správcem daně ten, v jehož obvodu
vykonává provozovatel letadla nejvíce vzletů a přistání. V případě provozovatele zařízení je
pokuta ze 70 % příjmem státního rozpočtu a z 30 % příjmem kraje, na jehož území se zařízení
nachází. V případě provozovatele letadla je pokuta příjmem státního rozpočtu.
(8) (4) Příjem z pokut uložených obchodníkům s cennými papíry podle § 23 24 je
příjmem Garančního fondu obchodníků s cennými papíry; na tyto příjmy se pro účely správy
jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu. Příjem z ostatních pokut
uložených podle § 23 a 24 je příjmem státního rozpočtu. Pokuty uložené obchodníkům
s cennými papíry podle § 24 vybírá a vymáhá celní úřad.
__________________
5)

Nařízení Komise (EU) č. 601/2012 ze dne 21. června 2012 o monitorování a vykazování
emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES.
12)
Nařízení Komise (EU) č. 1193/2011 ze dne 18. listopadu 2011 o vytvoření registru Unie
pro obchodovací období počínající dnem 1. ledna 2013 a následující obchodovací období
systému Unie pro obchodování s emisemi podle směrnice Evropského parlamentu a Rady
2003/87/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 280/2004/ES a o změně nařízení
(ES) č. 2216/2004 a (EU) č. 920/2010.
Nařízení Komise (EU) č. 920/2010 ze dne 7. října 2010 o standardizovaném a bezpečném
systému registrů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí
Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES, v platném znění.
21)
§ 35 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.

Část dvě stě osmnáctá
Zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně
některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
Díl 9
Správní delikty
Přestupky
§ 55
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která prodává, pronajímá
nebo půjčuje rozmnoženiny kinematografického díla označené klasifikací podle § 4 odst. 2
písm. c) nebo d), dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 5 odst. 6
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rozmnoženiny kinematografic-kého díla označené klasifikací prodá, pronajme nebo půjčí
osobě, na kterou se podle provedené klasifikace vztahuje omezení jeho přístupnosti.
(2) Výrobce nebo koproducent se sídlem, místem trvalého pobytu nebo místem
podnikání na území České republiky se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
neprovede klasifikaci českého kinematografického díla nebo neoznámí provedenou klasifikaci
jeho distributorovi podle § 5 odst. 1.
(3) Výrobce kinematografického díla nebo jeho koproducent se sídlem, místem
trvalého pobytu nebo místem podnikání na území České republiky se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že neoznámí kinematografické dílo Archivu podle § 7 odst. 1.
(4) Výrobce českého kinematografického díla nebo jeho koproducent se sídlem,
místem trvalého pobytu nebo místem podnikání na území České republiky se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že
a) nenabídne písemně návrhem smlouvy Archivu 2 nepoškozené rozmnoženiny českého
kinematografického díla v kvalitě rozmnoženiny určené pro kinematografická představení,
kopii literárního scénáře nebo propagační materiály k tomuto dílu podle § 6 odst. 1,
b) nenabídne Archivu návrhem smlouvy nepoškozenou rozmnoženinu českého
kinematografického díla v kvalitě vhodné pro výrobu rozmnoženin určených ke
zpřístupňování veřejnosti prostřednictvím kinematografických představení podle § 6 odst. 3,
nebo
c) nenabídne Archivu formou návrhu na uzavření darovací smlouvy ve prospěch České
republiky jednu nepoškozenou rozmnoženinu českého kinematografického díla v kvalitě
rozmnoženiny určené pro kinematografická představení, kopii literárního scénáře nebo
propagační materiály k dílu podle § 6 odst. 6.
(5) Pořadatel kinematografického představení se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) nezajistí zveřejnění distributorem sdělené klasifikace kinematografického díla v souvislosti
s oznámením o konání kinematografického představení nebo při konání kinematografického
představení nezajistí vyloučení účasti osob, na které se vztahuje omezení přístupnosti díla
podle § 5 odst. 5, nebo
b) v rozporu s § 5 odst. 8 zpřístupní veřejnosti před zahájením, v průběhu nebo bezprostředně
po skončení kinematografického představení audiovizuální upoutávky označené přísnějším
stupněm klasifikace, než má kinematografické dílo, které je hlavním programem
kinematografického představení.
(6) Distributor se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) neopatří rozmnoženiny českého audiovizuálního díla rozšiřované veřejnosti na území
České republiky titulky pro sluchově postižené nebo jejich obaly neopatří nápisem „Titulky
pro sluchově postižené“ podle § 3 odst. 2,
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b) neprovede klasifikaci jiného než českého kinematografického díla, které distribuuje na
území České republiky podle § 5 odst. 2,
c) neoznámí provedenou klasifikaci pořadateli kinematografického představení, poskytovateli
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání nebo ostatním osobám, jimž pro území České
republiky poskytne oprávnění k užití díla podle § 5 odst. 3,
d) jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. g) bodě 1 neoznačí obaly rozmnoženin
kinematografického díla označením jeho klasifikace nebo pro označení rozmnoženin
nepoužije klasifikace kinematografického díla s nejvyšším omezením přístupnosti, jestliže
tyto rozmnoženiny obsahují více kinematografických děl podle § 5 odst. 4,
e) nezajistí, aby audiovizuální upoutávky nebo jiné formy reklamy vztahující se k jím
distribuovanému kinematografickému dílu klasifikovanému podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo d)
obsahovaly označení klasifikace pro takové kinematografické dílo podle § 5 odst. 7, nebo
f) neoznámí Archivu kinematografické dílo, které bylo v jeho distribuci zpřístupněno
veřejnosti v České republice prostřednictvím kinematografických představení podle § 7 odst.
2.
(7) Za správní delikty se uloží pokuta do Za přestupky lze uložit pokutu do
a) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 6 písm. a) až e),
b) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavců 1 až 5 nebo odstavce 6 písm.
f).
§ 56
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno spravedlivě požadovat, aby porušení právní povinnosti
zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni v přenesené
působnosti krajský úřad.
(5) Odvolacím orgánem proti rozhodnutím o správních deliktech podle tohoto zákona
je ministerstvo.

1198

(6) Krajský úřad zašle Fondu opis rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o správním
deliktu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
(7) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(8) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu,
ze kterého je hrazena činnost správního orgánu, který pokutu uložil.
§ 56
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává krajský úřad.
(2) Odvolacím orgánem proti rozhodnutí o přestupku podle tohoto zákona je
ministerstvo.
(3) Krajský úřad zašle Fondu opis rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto
o přestupku, nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
(4) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.

Část dvě stě dvacátá
Zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití,
ve znění zákona č. …/2016 Sb., s označením navrhovaných změn:
§5
Působnost orgánů státní správy
(1) Státní správu podle tohoto zákona vykonávají
a) Český báňský úřad a
b) obvodní báňské úřady.
(2) Český báňský úřad
a) přiděluje trojmístný kód místu výroby podle tohoto zákona a
b) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím obvodních báňských úřadů vydaným podle
tohoto zákona.
(3) Obvodní báňské úřady
a) vykonávají dozor nad plněním povinností stanovených tímto zákonem,
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b) ukládají opatření k nápravě nedostatků týkajících se plnění povinností podle tohoto zákona,
c) vedou řízení o správních deliktech přestupcích a
d) uchovávají evidenci jim předanou v případech uvedených v § 4a odst. 4.
§6
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Organizace se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nevede evidenci výbušniny podle § 4 odst. 1,
b) vede evidenci výbušniny v rozporu s § 4 odst. 2, 3, 4 nebo 5,
c) v rozporu s § 4 odst. 6 nestanoví vnitřním předpisem způsob vedení evidence výbušnin
nebo takový vnitřní předpis nedodržuje,
d) nechrání evidenci před ztrátou, náhodným nebo svévolným poškozením nebo zničením
podle § 4a odst. 1 písm. a),
e) nesplní některou z povinností podle § 4a odst. 1 písm. b) nebo c),
f) neposkytne na žádost některou z informací podle § 4a odst. 2,
g) v rozporu s § 4a odst. 3 neohlásí Policii České republiky, že skutečný stav výbušnin
neodpovídá stavu podle evidence, nebo
h) nesplní opatření k nápravě uložené podle § 5 odst. 3 písm. b).
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
výše 1 000 000 Kč.
(3) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b) nebo h) lze spolu s pokutou uložit i
propadnutí výbušniny. Propadnutí výbušniny lze uložit, jestliže výbušnina náleží pachateli
správního deliktu a byla ke spáchání správního deliktu užita nebo určena, anebo byla
správním deliktem získána. Vlastníkem propadlé výbušniny se stává stát.
§7
Společná ustanovení ke správním deliktům k přestupkům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
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(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává
obvodní báňský úřad.
(5) (2) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(6) (3) (2) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem
státního rozpočtu.

Část dvě stě dvacátá první
Zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, s vyznačením
navrhovaných změn:
§1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1)
centrální evidenci systémů náležité péče za účelem kontroly uvádění nezákonně vytěženého
dřeva a dřevařských výrobků 2) vyrobených z tohoto dřeva (dále jen „centrální evidence“) na
trh hospodářskými subjekty3), stanoví působnost a pravomoc orgánů státní správy v oblasti
uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a sankce za správní delikty správní tresty za
přestupky v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.
§6
Krajské úřady
a) kontrolují na základě podnětu inspekce nebo pověřené osoby dodržování čl. 4 a 6 přímo
použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů
uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky a dodržování přímo použitelného předpisu
Evropské unie o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu
kontrol kontrolních organizací, s výjimkou hospodářských subjektů, které využívají systém
náležité péče zavedený kontrolní organizací19),
b) v rámci kontrol podle písmene a) mohou uložit zavedení nápravných opatření podle čl. 10
odst. 5 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti
hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky,
c) poskytují pověřené osobě informace o porušování čl. 4 a 6 přímo použitelného předpisu
Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo
a dřevařské výrobky, a o pravomocném uložení pokuty,
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d) projednávají správní delikty přestupky podle § 12 odst. 1.
§7
Inspekce 20)
a) je oprávněna vyzvat obchodníka21) k poskytnutí informací podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na
trh dřevo a dřevařské výrobky,
b) poskytuje krajským úřadům a pověřené osobě informace o porušení článku 5 tohoto přímo
použitelného předpisu Evropské unie, informace potřebné ke zjištění osob odpovědných za
uvedené porušování povinností a informace o pravomocném uložení pokuty,
c) projednává správní delikty přestupky podle § 12 odst. 2.
§ 12
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Hospodářský subjekt se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s
přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských
subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, a v rozporu s přímo použitelným
předpisem Evropské unie o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a
povahu kontrol kontrolních organizací
a) nepoužívá systém náležité péče nebo pravidelně neudržuje a nehodnotí svůj vlastní systém
náležité péče,
b) při kontrole nebo na vyžádání nepředloží požadované dokumenty nebo záznamy k systému
náležité péče, nebo je předloží neúplné, nebo
c) uvede na trh nezákonně vytěžené dřevo nebo dřevařské výrobky vyrobené z tohoto dřeva.
(2) Obchodník se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s čl. 5 přímo
použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů
uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, neposkytne při kontrole nebo na vyžádání
požadované informace.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2,
b) 200 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a),
c) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. c).
(4) Byl-li správní delikt přestupek podle odstavce 1 spáchán opakovaně, uloží se
pokuta do
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a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b),
b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a),
c) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. c).
(5) Správní delikt je spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí o
uložení pokuty za nesplnění téže povinnosti neuplynul 1 rok.
(5) Přestupek je spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí
o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho spáchání neuplynulo
12 měsíců.
§ 13
Společná ustanovení ke správním deliktům k přestupkům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona projednává
a) krajský úřad, jde-li o správní delikty přestupky podle § 12 odst. 1,
b) inspekce, jde-li o správní delikty přestupky podle § 12 odst. 2.
(4) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(6) (2) Pokuty uložené krajským úřadem vybírá a vymáhá krajský úřad; příjem z pokut
je příjmem rozpočtu kraje.
(7) (3) Pokuty uložené inspekcí vybírá inspekce a jsou příjmem státního rozpočtu.
(8) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní
moci.
___________________________
1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se
stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 363/2012 ze dne 23. února 2012
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o procedurálních pravidlech pro uznávání kontrolních organizací a odejímání takových uznání
stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, kterým se stanoví
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 607/2012 ze dne 6. července 2012 o prováděcích
pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti
hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.
2)
Příloha nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.
3)
Čl. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.
19)
Čl. 4 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.
20)
Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
21)
Čl. 2 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.

Část dvě stě dvacátá druhá
Zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným
a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním
materiálem), ve znění zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 266/2014 Sb. a zákona č. 229/2016
Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 16
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 3 odst. 2 nakládá s
bezpečnostním materiálem bez registrace.
(2) Fyzická osoba se jako osoba nakládající s bezpečnostním materiálem podle tohoto
zákona dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 6 písm. a) až g) a i) až
m).
(3) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
b) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1.
§ 17
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že v rozporu s § 3 odst. 2 nakládá s bezpečnostním materiálem bez registrace.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba nakládající s
bezpečnostním materiálem podle tohoto zákona dopustí správního deliktu přestupku tím, že
nesplní některou z povinností podle § 6.
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(3) Za správní delikt přestupek lze uložit propadnutí bezpečnostního materiálu nebo
pokutu
a) do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1,
b) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2.
§ 18
Propadnutí bezpečnostního materiálu
(1) Propadnutí bezpečnostního materiálu podle § 17 lze uložit, jestliže bezpečnostní
materiál náleží pachateli a byl
a) ke spáchání správního deliktu užit, nebo
b) správním deliktem získán nebo nabyt za věc správním deliktem získanou.
(2) Propadnutí bezpečnostního materiálu nelze uložit, je-li jeho hodnota v nápadném
nepoměru k povaze správního deliktu. Vlastníkem propadlého bezpečnostního materiálu se
stává stát.
§ 19
Zabrání bezpečnostního materiálu
(1) Nebylo-li uloženo propadnutí bezpečnostního materiálu podle § 17, lze
rozhodnout, že se bezpečnostní materiál zabírá, jestliže
a) náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt postihnout, nebo
b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela a vyžaduje-li to bezpečnost
osob nebo majetku nebo jiný obecný zájem.
(2) Rozhodnout o zabrání bezpečnostního materiálu nelze, jestliže je jeho hodnota v
nápadném nepoměru k povaze správního deliktu nebo jestliže od jednání majícího znaky
správního deliktu uplynuly 2 roky.
(3) Vlastníkem zabraného bezpečnostního materiálu se stává stát.
§ 20
Společná ustanovení
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
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(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) (1) Správní delikty a přestupky Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni
projednává kontrolní orgán příslušný k výkonu kontroly podle § 15 odst. 1.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby7) nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(6) (2) Pokuty vybírá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu,
ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.
____________________
7)

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.

Část dvě stě dvacátá třetí
Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění
zákona č. 336/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 148/2016 Sb. a zákona č. …/2016
Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
HLAVA III
DOHLED ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V PŘÍPADECH S PRVKY PRÁVA CIZÍHO
STÁTU
§ 569
(1) Neplní-li zahraniční osoba podle § 14 odst. 1, která v České republice
prostřednictvím pobočky nebo bez umístění pobočky obhospodařuje standardní fond,
některou z povinností stanovených v § 340, jejíž plnění podléhá dohledu České národní
banky, upozorní ji Česká národní banka na tuto skutečnost a požádá ji o zjednání nápravy a
současně o tom informuje orgán dohledu jiného členského státu, který této osobě udělil
povolení.
(2) Neplní-li zahraniční osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského
státu udělené v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující
koordinaci předpisů v oblasti kolektivního investování4), při nabízení investic do jí
obhospodařovaného zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem v
České republice některou z povinností podle § 305 až 307, jejíž plnění podléhá dohledu České
národní banky, upozorní ji Česká národní banka na tuto skutečnost a požádá ji o zjednání
nápravy a současně o tom informuje orgán dohledu jiného členského státu, který této osobě
udělil povolení.
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(3) Nevedla-li opatření přijatá ve vztahu k zahraniční osobě podle odstavce 1 nebo 2
orgánem dohledu jiného členského státu, který této osobě udělil povolení, k nápravě nebo
nebyla-li přijata v přiměřené lhůtě, může Česká národní banka
a) po informování orgánu dohledu jiného členského státu, který udělil této osobě povolení,
uložit zahraniční osobě podle odstavce 1 nebo 2 opatření k nápravě nebo jiné opatření nebo
sankci správní trest podle tohoto zákona s tím, že ustanovení § 538 odst. 2 se použije
obdobně, nebo
b) informovat evropský orgán dohledu o svých pochybnostech, že orgán dohledu jiného
členského státu, který udělil této osobě povolení, jednal na základě informace podle odstavce
1 nebo 2 odpovídajícím způsobem.
(4) Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může Česká národní banka k zajištění ochrany
investorů nebo zákazníků v České republice zahraniční osoby uvedené v § 14 odst. 1 uložit
této osobě opatření k nápravě nebo jiné opatření nebo sankci podle tohoto zákona bez
předchozího upozornění orgánu dohledu jiného členského státu, který této osobě udělil
povolení; § 538 odst. 2 se použije obdobně. Rozhodne-li Evropská komise po konzultaci s
příslušnými orgány dohledu jiných členských států, že uložené opatření k nápravě nebo jiné
opatření má být změněno nebo zrušeno, je Česká národní banka tímto rozhodnutím vázána.
§ 570
(1) Neplní-li zahraniční osoba podle § 14 odst. 2, která v České republice
prostřednictvím pobočky nebo bez umístění pobočky obhospodařuje speciální fond nebo fond
kvalifikovaných investorů, některou z povinností stanovených v § 344, jejíž plnění podléhá
dohledu České národní banky, upozorní ji Česká národní banka na tuto skutečnost a požádá ji
o zjednání nápravy a současně o tom informuje orgán dohledu jiného členského státu, který
této osobě udělil povolení.
(2) Neplní-li zahraniční osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského
státu udělené v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující
správce alternativních investičních fondů 5), při nabízení investic do jí obhospodařovaného
zahraničního investičního fondu srovnatelného se speciálním fondem nebo s fondem
kvalifikovaných investorů v České republice některou z povinností, jejíž plnění podléhá
dohledu České národní banky, upozorní ji Česká národní banka na tuto skutečnost a požádá ji
o zjednání nápravy a současně o tom informuje orgán dohledu jiného členského státu, který
této osobě udělil povolení.
(3) Nevedla-li opatření přijatá ve vztahu k zahraniční osobě podle odstavce 1 nebo 2
orgánem dohledu jiného členského státu, který této osobě udělil povolení, k nápravě nebo
nebyla-li přijata v přiměřené lhůtě, může Česká národní banka po informování orgánu
dohledu jiného členského státu, který udělil této osobě povolení, uložit opatření k nápravě
nebo jiné opatření nebo sankci správní trest podle tohoto zákona. Ustanovení § 538 odst. 2 se
použije obdobně.
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§ 580
(1) Česká národní banka poskytne prostřednictvím Ministerstva financí Evropské
komisi údaje o
a) počtu a druzích případů, ve kterých podle § 329 odst. 5 odmítla sdělit orgánu dohledu
jiného členského státu údaje uvedené v § 328 odst. 2,
b) počtu a druzích případů, ve kterých nepovolila, aby investiční společnost nebo zahraniční
osoba s povolením podle § 481 převedla podílový fond, který obhospodařuje, do
obhospodařování zahraniční osoby uvedené v § 14 odst. 1, a
c) opatřeních k nápravě nebo jiných opatřeních nebo sankcích správních trestech podle
tohoto zákona, které uložila zahraniční osobě uvedené v § 14 odst. 1 podle § 569 odst. 3 nebo
4.
(2) Česká národní banka poskytne prostřednictvím Ministerstva financí Evropské
komisi údaje o faktických i právních obtížích, s nimiž se obvykle setkávají ve státech, které
nejsou členskými státy,
a) obhospodařovatelé standardních fondů nebo srovnatelných zahraničních investičních fondů
při nabízení investic do těchto fondů, nebo
b) investiční společnosti při obhospodařování zahraničních investičních fondů, při nabízení
investic do jimi obhospodařovaných investičních fondů a zahraničních investičních fondů
nebo při poskytování investičních služeb.
(3) Česká národní banka poskytne prostřednictvím Ministerstva financí Evropské
komisi údaje o druzích dluhopisů a obdobných cenných papírů nebo zaknihovaných cenných
papírů představujících právo na splacení dlužné částky, do kterých lze investovat až 25%
hodnoty majetku standardního fondu, a o základních charakteristikách případných záruk za
tyto cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry.
(4) Česká národní banka informuje prostřednictvím Ministerstva financí Evropskou
komisi o změnách v údajích, které jí poskytla podle § 663.
(5) Česká národní banka poskytne prostřednictvím Ministerstva financí Evropské
komisi jednou ročně údaje o každém obhospodařovateli investičních fondů nebo zahraničních
investičních fondů, který je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, které nejsou srovnatelné se
standardním fondem, údaje o těchto fondech a údaje o zahraničních investičních fondech, do
nichž jsou nabízeny investice v České republice; a to v rozsahu informací uvedených v článku
69 odst. 2 písm. a) až f) směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující správce
alternativních investičních fondů5).
§ 592
Informační povinnost o opatření k nápravě
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Česká národní banka informuje orgán dohledu jiného členského státu, který udělil
povolení zahraniční osobě uvedené v § 14, bez zbytečného odkladu o povaze opatření k
nápravě nebo jiného opatření nebo sankce správního trestu uložené podle § 569 odst. 3 nebo
§ 570 odst. 3.
ČÁST PATNÁCTÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
HLAVA I
SPRÁVNÍ DELIKTY Přestupky PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH
OSOB
Díl 1
Správní delikty Přestupky obhospodařovatele
§ 599
(1) Obhospodařovatel investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu se
dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů stanovených přímo
použitelným předpisem Evropské unie v oblasti obhospodařování investičních fondů2) ve
vztahu k výkonu činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování investičního fondu nebo
zahraničního investičního fondu,
b) v rozporu s § 18 neobhospodařuje tento fond s odbornou péčí,
c) v rozporu s § 19 odst. 1 nevykonává činnost řádně nebo obezřetně,
d) v rozporu s § 19 odst. 2 nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje řídicí a kontrolní systém,
e) nezajistí, aby jeho řídicí a kontrolní systém splňoval požadavky plynoucí z § 20 odst. 1, 2
nebo 3,
f) nejedná podle § 20 odst. 4,
g) nezajistí, aby jeho personální vybavení splňovalo požadavky plynoucí z § 21,
h) poruší některé z pravidel jednání plynoucích z § 22,
i) pověří jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování tohoto fondu,
v rozporu s některou z podmínek uvedených v § 23 až 25,
j) při výkonu některé z činností uvedených v § 11 odst. 1 písm. c) až f) nesplní některou z
povinností plynoucích z § 33 odst. 1 nebo poruší zákaz podle § 33 odst. 2,
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k) nakládá s peněžními prostředky tohoto fondu v rozporu s § 74 odst. 2 nebo 3,
l) po zániku příslušné depozitářské smlouvy nesplní některou z povinností uvedených v § 76
nebo 673,
m) v rozporu s § 88 odst. 3 neinformuje příslušného depozitáře o vzniku nebo zániku závazku
ze smlouvy uvedené v § 88 odst. 1,
n) neposkytne České národní bance některý z dokumentů podle § 455 odst. 1, nebo
o) neoznámí České národní bance některý z údajů nebo některou ze skutečností podle § 458, §
459 odst. 1, § 460 odst. 1, § 461 odst. 3 nebo 4, § 462, 463, § 464 odst. 1, § 466, § 467 odst. 2
věty první, § 467 odst. 5, § 468, § 471 odst. 1, § 473 nebo § 475 odst. 1.
(2) Obhospodařovatel neoprávněný přesáhnout rozhodný limit, který obhospodařuje
pouze fondy kvalifikovaných investorů a srovnatelné zahraniční investiční fondy, se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 28, § 291 odst. 2 nebo § 293 odst. 2 nesplní
některou z povinností stanovených v článcích 7 až 10 nebo článcích 12 a 13 přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu7).
(3) Obhospodařovatel uvedený v § 34 odst. 1 se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) nezajistí zpřístupnění některého z údajů uvedených v § 34 odst. 1 a 2 a § 35 odst. 1 písm. a)
až e),
b) nepožádá statutární orgán kontrolované právnické osoby podle § 36 odst. 1, 3 nebo 4,
c) nezajistí zahrnutí údajů uvedených v § 34 odst. 2 do výroční zprávy jím
obhospodařovaného investičního fondu, postupuje-li podle § 234 odst. 2 písm. d), nebo
d) neoznámí České národní bance některý z údajů podle § 471 odst. 2.
(4) Obhospodařovatel uvedený v § 34 odst. 1 nebo § 35 odst. 3 se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že
a) nezajistí zpřístupnění některého z údajů uvedeného v § 35 odst. 1 písm. f) až h),
b) nepožádá statutární orgán kontrolované právnické osoby podle § 36 odst. 2,
c) nezabrání jednání nebo skutečnosti podle § 37 odst. 1, nebo
d) neoznámí České národní bance některý z údajů podle § 471 odst. 3.
(5) Obhospodařovatel investičního fondu se dopustí správního deliktu přestupku tím,
že
a) se v rozporu s § 61 stane depozitářem tohoto fondu,
b) v rozporu s § 189 nevydá nebo neaktualizuje statut tohoto fondu,
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c) oceňuje majetek nebo dluhy tohoto fondu, aniž má vytvořeny organizační předpoklady
podle § 195,
d) v rozporu s § 634 odst. 5 neuvede ve jméně tohoto fondu slovo „fond“, nebo
e) nezajistí, aby jeho jméno nebo jméno tohoto fondu splňovaly požadavky podle § 635.
(6) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. j), k), l), m), n) nebo o),
odstavce 3, 4 nebo 5 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 150000000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní
závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku
150000000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu
přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše
pokuty částku 150000000 Kč.
(7) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) nebo
i) nebo odstavce 2 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 300000000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní
závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku
300000000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu
přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše
pokuty částku 300000000 Kč.
(8) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1, 2, 3, 4 nebo 5 lze namísto pokuty
nebo spolu s pokutou nařídit uveřejnění informace o tom, jaká je povaha protiprávního
jednání a která osoba takto jednala.
§ 600
(1) Obhospodařovatel fondu kolektivního investování se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) změní investiční strategii tohoto fondu v rozporu s § 207,
b) neuveřejní skutečnost podle § 213,
c) nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje některé z pravidel, technik nebo limitů podle § 215
odst. 1, nebo
d) nezajistí, aby statut tohoto fondu obsahoval údaje podle § 219 nebo 220.
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(2) Obhospodařovatel fondu kolektivního správní delikt přestupek investování a
obhospodařovatel fondu kvalifikovaných investorů oprávněný přesáhnout rozhodný limit se
dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 68 nebo § 83 odst. 1 nezajistí pro
tento fond právě jednoho depozitáře.
(3) Obhospodařovatel fondu kvalifikovaných investorů neoprávněný přesáhnout
rozhodný limit se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 83 odst. 1
nezajistí pro tento fond alespoň jednoho depozitáře.
(4) Obhospodařovatel investičního fondu, pro který hlavní podpůrce provádí služby
nebo jehož majetek drží, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 89
nezajistí poskytování potřebných údajů nebo dokumentů příslušnému depozitáři hlavním
podpůrcem.
(5) Obhospodařovatel podílového fondu se dopustí správního deliktu přestupku tím,
že
a) nezajistí, aby označení podílového fondu splňovalo požadavky podle § 104, 129 nebo 143,
b) při změně druhu nebo formy podílových listů nebo vyřazení podílových listů z
obchodování na evropském regulovaném trhu jedná v rozporu s § 123 až 125,
c) v rozporu s § 134 odst. 3 nevypracuje zápis o svém rozhodnutí o pozastavení vydávání
nebo odkupování podílových listů,
d) nezpeněží majetek nebo nesplní dluhy podle § 376 odst. 1, nebo
e) neuvede ve statutu údaje podle § 428 odst. 1 nebo § 432 odst. 1.
(6) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo d), odstavce 2, 3, 4
nebo 5 se uloží pokuta lze uložit pokutu
a) 150000000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní
závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku
150000000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu
přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše
pokuty částku 150000000 Kč.
(7) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo c) se uloží pokuta lze
uložit pokutu do
a) 300000000 Kč,
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b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní
závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku
300000000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu
přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše
pokuty částku 300000000 Kč.
(8) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1, 2, 3, 4 nebo 5 lze namísto pokuty
nebo spolu s pokutou nařídit uveřejnění informace o tom, jaká je povaha protiprávního
jednání a která osoba takto jednala.
§ 601
(1) Obhospodařovatel investičního fondu jako svěřenského fondu se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že nezajistí, aby označení tohoto fondu splňovalo požadavky podle
§ 104 a obhospodařovatel investičního fondu, který je akciovou společností s proměnným
základním kapitálem, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že nezajistí, aby označení
jejích podfondů splňovalo požadavky podle § 166 odst. 1 nebo § 104.
(2) Obhospodařovatel speciálního fondu nebo srovnatelného zahraničního investičního
fondu, který využívá pákový efekt, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že neosvědčí
České národní bance na její žádost některou ze skutečností podle § 218.
(3) Obhospodařovatel podřízeného fondu se dopustí správního deliktu přestupku tím,
že
a) investuje v rozporu s § 248 odst. 1,
b) nekontroluje výkon činnosti obhospodařovatele řídícího fondu podle § 248 odst. 2, nebo
c) nepředá depozitáři tohoto fondu informaci podle § 256.
(4) Obhospodařovatel řídícího fondu se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v
rozporu s § 255 odst. 2 neinformuje obhospodařovatele podřízeného fondu, administrátora
podřízeného fondu, depozitáře podřízeného fondu, Českou národní banku nebo příslušný
orgán dohledu jiného členského státu.
(5) Obhospodařovatel fondu kolektivního investování, který podle svého statutu
investuje do nemovitostí nebo účastí v nemovitostní společnosti, se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že nezřídí výbor odborníků podle § 268.
(6) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 nebo 2, odstavce 3 písm. b) nebo c),
odstavce 4 nebo 5 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 150000000 Kč,
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b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní
závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku
150000000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu
přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše
pokuty částku 150000000 Kč.
(7) Za správní delikt přestupek podle odstavce 3 písm. a) se uloží pokuta lze uložit
pokutu do
a) 300000000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní
závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku
300000000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu
přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše
pokuty částku 300000000 Kč.
(8) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1, 2, 3, 4 nebo 5 lze namísto pokuty
nebo spolu s pokutou nařídit uveřejnění informace o tom, jaká je povaha protiprávního
jednání a která osoba takto jednala.
§ 602
(1) Obhospodařovatel fondu kvalifikovaných investorů se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje některé z pravidel, technik nebo
limitů podle § 284 odst. 1.
(2) Obhospodařovatel fondu kvalifikovaných investorů nebo srovnatelného
zahraničního investičního fondu oprávněný přesáhnout rozhodný limit, který využívá pákový
efekt, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že neosvědčí České národní bance
skutečnost podle § 287.
(3) Obhospodařovatel podílového fondu nebo zahraničního standardního fondu
srovnatelného s podílovým fondem, který splynutím vznikl, se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že neoznámí depozitáři tohoto fondu skutečnost podle § 393 odst. 1.
(4) Obhospodařovatel podílového fondu, popřípadě zahraničního investičního fondu
srovnatelného se standardním fondem, který splynutím vznikl, se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že neposkytne dorovnání v penězích podle § 396 odst. 1.
(5) Obhospodařovatel přejímajícího standardního fondu nebo přejímajícího
zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že neoznámí depozitáři tohoto fondu skutečnost podle § 409 odst. 1.
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(6) Za správní delikt přestupek podle odstavce 2, 3, 4 nebo 5 se uloží pokuta lze
uložit pokutu do
a) 150000000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní
závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku
150000000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu
přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše
pokuty částku 150000000 Kč.
(7) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 300000000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní
závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku
300000000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu
přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše
pokuty částku 300000000 Kč.
(8) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1, 2, 3, 4 nebo 5 lze namísto pokuty
nebo spolu s pokutou nařídit uveřejnění informace o tom, jaká je povaha protiprávního
jednání a která osoba takto jednala.
§ 603
(1) Obhospodařovatel přejímajícího podílového fondu nebo přejímajícího
zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že neposkytne dorovnání v penězích podle § 412 odst. 1.
(2) Obhospodařovatel akciové společnosti, na kterou se podílový fond přeměnil, se
dopustí správního deliktu přestupku tím, že neposkytne dorovnání v penězích podle § 423
odst. 1.
(3) Obhospodařovatel podřízeného fondu se dopustí správního deliktu přestupku tím,
že investuje prostředky tohoto fondu v rozporu s § 433 odst. 3.
(4) Ten, kdo vykonává pro přeměněný investičního fond bez právní osobnosti činnost
srovnatelnou s činností obhospodařovatele, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
neposkytne dorovnání v penězích podle § 453 odst. 1.
(5) Obhospodařovatel standardního fondu, který postupuje podle § 666 až 675 se
dopustí správního deliktu přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 671 odst.
1.
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(6) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1, 2, 4 nebo 5 se uloží pokuta lze
uložit pokutu do
a) 150000000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní
závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku
150000000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu
přestupku, je-li možno výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše
pokuty částku 150000000 Kč.
(7) Za správní delikt přestupek podle odstavce 3 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 300000000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní
závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku
300000000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu
přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše
pokuty částku 300000000 Kč.
(8) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1, 2, 3, 4 nebo 5 lze namísto pokuty
nebo spolu s pokutou nařídit uveřejnění informace o tom, jaká je povaha protiprávního
jednání a která osoba takto jednala.
Díl 2
Správní delikty Přestupky administrátora
§ 604
(1) Administrátor investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že
a) nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů stanovených přímo
použitelným předpisem Evropské unie v oblasti obhospodařování investičních fondů2) ve
vztahu k výkonu činnosti, kterou zahrnuje administrace investičního fondu nebo zahraničního
investičního fondu,
b) v rozporu s § 45 neprovádí administraci tohoto fondu s odbornou péčí,
c) v rozporu s § 46 odst. 1 nevykonává činnost řádně a obezřetně,
d) v rozporu s § 46 odst. 2 nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje řídicí a kontrolní systém,
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e) nezajistí, aby jeho řídicí a kontrolní systém splňoval požadavky plynoucí z § 47 odst. 1, 2
nebo 3,
f) nejedná podle § 47 odst. 4,
g) nezajistí, aby jeho personální vybavení splňovalo požadavky plynoucí z § 48,
h) poruší některé z pravidel jednání plynoucích z § 49,
i) pověří jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace tohoto fondu, v
rozporu s některou z podmínek uvedených v § 50 až 52,
j) nezajistí vedení evidence podle § 54,
k) neposkytne České národní bance některý z dokumentů podle § 455 odst. 2 nebo § 457,
l) neoznámí České národní bance některý z údajů nebo některou ze skutečností podle § 456,
457, § 459 odst. 2, § 460 odst. 2, § 467 odst. 2 věty druhé, § 467 odst. 3, § 469 nebo § 475
odst. 2, nebo
m) nesdělí spotřebiteli před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou
nabídku, v textové podobě skutečnosti podle § 1843 občanského zákoníku.
(2) Administrátor fondu kvalifikovaných investorů nebo srovnatelného zahraničního
investičního fondu obhospodařovaného obhospodařovatelem uvedeným v § 28 se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že v rozsahu administrace tohoto fondu v rozporu s § 56, §
291 odst. 2 nebo § 293 odst. 2 nesplní některou z povinností stanovených v článcích 7 až 13
přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího fondy rizikového kapitálu7).
(3) Administrátor podílového fondu se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nevede seznam podílníků podle § 109, § 110 odst. 2 nebo § 111,
b) vede účetnictví v rozporu s § 114,
c) nezajistí uveřejnění některého z dokumentů nebo skutečností podle § 137 odst. 1 nebo §
138,
d) nevyplatí podílníkům jejich podíly na likvidačním zůstatku podle § 376 odst. 2,
e) neuveřejní informaci podle § 428 odst. 3, nebo
f) nesestaví mimořádnou účetní závěrku podle § 434.
(4) Administrátor investičního fondu se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) pověří jiného oceňováním majetku nebo dluhů tohoto fondu v rozporu s § 197 odst. 1, §
198 odst. 1 nebo § 199,
b) neuveřejní informaci podle § 432 odst. 3,
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c) neoznámí České národní bance skutečnost podle § 465, nebo
d) nezajistí, aby jeho jméno splňovalo požadavky podle § 635.
(5) Administrátor fondu kolektivního investování se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) neuveřejní některý z dokumentů nebo údajů podle § 222, § 233 odst. 1 nebo § 237 odst. 1,
b) neposkytne investorovi některý z dokumentů nebo údajů podle § 224 odst. 1, § 225, 226,
231, 232 nebo § 233 odst. 3,
c) nevypracuje sdělení klíčových informací podle § 227 až 230, výroční zprávu tohoto fondu
podle § 234 nebo pololetní zprávu tohoto fondu podle § 238,
d) v rozporu s § 228 neaktualizuje některý z údajů uvedených ve sdělení klíčových informací,
nebo
e) neposkytne podílníkovi nebo akcionáři tohoto fondu některý z dokumentů podle § 233
odst. 2 nebo § 237 odst. 2.
(6) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. k), l) nebo m), odstavce 2, 3, 4
nebo 5 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 150000000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní
závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku
150000000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu
přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše
pokuty částku 150000000 Kč.
(7) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i)
nebo j) se uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 300000000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní
závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku
300000000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu
přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše
pokuty částku 300000000 Kč.
(8) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1, 2, 3, 4 nebo 5 lze namísto pokuty
nebo spolu s pokutou nařídit uveřejnění informace o tom, jaká je povaha protiprávního
jednání a která osoba takto jednala.
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§ 605
(1) Administrátor fondu kolektivního investování, který má právní formu akciové
společnosti, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 223 neuveřejní
stanovy tohoto fondu.
(2) Administrátor standardního fondu, speciálního fondu, který je otevřeným
podílovým fondem nebo akciovou společností s proměnným základním kapitálem, nebo
srovnatelného zahraničního investičního fondu, jsou-li investice do tohoto fondu nabízeny v
České republice, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že neuveřejní některý z údajů
podle § 239.
(3) Administrátor fondu kolektivního investování, který neodkupuje jím vydávané
cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry, nebo srovnatelného zahraničního investičního
fondu, jsou-li investice do tohoto fondu nabízeny v České republice, se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že neuveřejní některý z údajů podle § 240.
(4) Administrátor speciálního fondu, fondu kvalifikovaných investorů nebo
srovnatelného zahraničního investičního fondu, jehož obhospodařovatel je oprávněn
přesáhnout rozhodný limit, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nezpřístupní investorovi některý z údajů podle § 241 odst. 1, 3 nebo 4, nebo
b) v rozporu s § 241 odst. 2 neaktualizuje některý z údajů.
(5) Administrátor fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního
investičního fondu se dopustí správního deliktu přestupku tím, že vypracuje propagační
sdělení tohoto fondu v rozporu s § 242 nebo 243.
(6) Za správní delikt přestupek podle odstavců 1 až 5 se uloží pokuta lze uložit
pokutu do
a) 150000000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní
závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku
150000000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu
přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše
pokuty částku 150000000 Kč.
(7) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1, 2, 3, 4 nebo 5 lze namísto pokuty
nebo spolu s pokutou nařídit uveřejnění informace o tom, jaká je povaha protiprávního
jednání a která osoba takto jednala.
§ 606
(1) Administrátor podřízeného fondu se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
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a) neposkytne investorovi dokument podle § 224 odst. 2,
b) v propagačním sdělení tohoto fondu neuvede některý z údajů podle § 244,
c) neuveřejní oznámení podle § 249 odst. 1,
d) neposkytne podílníkovi nebo akcionáři tohoto fondu prohlášení nebo některý z údajů podle
§ 249 odst. 2,
e) srazí částku v rozporu s § 250 odst. 1, nebo
f) neposkytne podílníkovi nebo akcionáři tohoto fondu nebo osobě ve srovnatelném postavení
dokument podle § 251 odst. 3.
(2) Administrátor fondu kvalifikovaných investorů, jehož obhospodařovatel je
oprávněn přesáhnout rozhodný limit, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nevyhotoví výroční zprávu tohoto fondu podle § 290 odst. 1 nebo § 291,
b) neposkytne společníkovi nebo podílníkovi výroční zprávu tohoto fondu v rozporu s § 290
odst. 2, nebo
c) neposkytne investorovi na jeho žádost údaje podle § 290 odst. 3.
(3) Administrátor zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním
fondem, jsou-li investice do tohoto fondu nabízeny v České republice, se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že
a) neuveřejní některý z dokumentů nebo údajů podle § 307, nebo
b) neoznámí České národní bance některý z údajů nebo některou ze skutečností podle § 461
odst. 1 nebo 2.
(4) Administrátor standardního fondu, který má být splynutím nebo sloučením zrušen,
se dopustí správního deliktu přestupku tím, že nezpracuje, neuveřejní nebo neposkytne
sdělení podle § 388 nebo 404.
(5) Administrátor podílového fondu, který má být splynutím nebo sloučením zrušen,
se dopustí správního deliktu přestupku tím, že neuveřejní některý z dokumentů nebo
oznámení podle § 391 odst. 1 nebo § 407 odst. 1.
(6) Za správní delikt přestupek podle odstavců 1 až 5 se uloží pokuta lze uložit
pokutu do
a) 150000000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní
závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku
150000000 Kč, nebo
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c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu
přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše
pokuty částku 150000000 Kč.
(7) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1, 2, 3, 4 nebo 5 lze namísto pokuty
nebo spolu s pokutou nařídit uveřejnění informace o tom, jaká je povaha protiprávního
jednání a která osoba takto jednala.
§ 607
(1) Administrátor podílového fondu, který splynutím vznikl, se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že nezajistí výměnu podle § 395.
(2) Administrátor přejímajícího podílového fondu se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že nezajistí výměnu podle § 411.
(3) Administrátor přeměňovaného podílového fondu se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že neuveřejní některý z dokumentů podle § 420 odst. 1 nebo oznámení podle
§ 420 odst. 2 věty první.
(4) Administrátor akciové společnosti, na kterou byl podílový fond přeměněn, se
dopustí správního deliktu přestupku tím, že nezajistí výměnu podle § 422.
(5) Administrátor řídícího fondu se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nezašle oznámení podle § 435 odst. 2, nebo
b) neoznámí České národní bance některý z údajů nebo některou ze skutečností podle § 470
odst. 3.
(6) Za správní delikt přestupek podle odstavců 1 až 5 se uloží pokuta lze uložit
pokutu do
a) 150000000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní
závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku
150000000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu
přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše
pokuty částku 150000000 Kč.
(7) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1, 2, 3, 4 nebo 5 lze namísto pokuty
nebo spolu s pokutou nařídit uveřejnění informace o tom, jaká je povaha protiprávního
jednání a která osoba takto jednala.
§ 608
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(1) Administrátor přeměňovaného fondu kolektivního investování se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že neuveřejní některý z dokumentů podle § 450 odst. 1.
(2) Administrátor přeměňovaného fondu kvalifikovaných investorů se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že neuveřejní projekt přeměny podle § 450 odst. 2.
(3) Administrátor přeměňovaného podílového fondu se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že neuveřejní oznámení podle § 450 odst. 3.
(4) Administrátor podřízeného fondu, jehož řídícím fondem je zahraniční investiční
fond, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) neposkytne České národní bance některý z dokumentů podle § 455 odst. 3 nebo § 470 odst.
1 nebo 2, nebo
b) neoznámí České národní bance některý z údajů nebo některou ze skutečností podle § 470
odst. 1 nebo 2.
(5) Za správní delikt přestupek podle odstavců 1 až 4 se uloží pokuta lze uložit
pokutu do
a) 150000000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní
závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku
150000000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu
přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše
pokuty částku 150000000 Kč.
(6) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1, 2, 3 nebo 4 lze namísto pokuty nebo
spolu s pokutou nařídit uveřejnění informace o tom, jaká je povaha protiprávního jednání a
která osoba takto jednala.
Díl 3
Správní delikty Přestupky obhospodařovatele a administrátora
§ 609
(1) Obhospodařovatel řídícího fondu a administrátor řídícího fondu se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 253 odst. 2 uplatní srážku, přirážku nebo
poplatek.
(2) Obhospodařovatel podílového fondu a administrátor podílového fondu se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že nesplní některou z podmínek uložených Českou národní
bankou podle § 428 odst. 2 nebo podle § 432 odst. 2.
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(3) Za správní delikt přestupek podle odstavců 1 a 2 se uloží pokuta lze uložit
pokutu do
a) 150000000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní
závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku
150000000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu
přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše
pokuty částku 150000000 Kč.
(4) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze namísto pokuty nebo
spolu s pokutou nařídit uveřejnění informace o tom, jaká je povaha protiprávního jednání a
která osoba takto jednala.
Díl 4
Správní delikty Přestupky investičního fondu s právní osobností, investiční společnosti,
samosprávného investičního fondu, zahraniční osoby s povolením České národní banky a
hlavního administrátora
§ 610
(1) Investiční fond s právní osobností se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 8 odst. 3 obhospodařuje jiný investiční fond nebo zahraniční investiční fond,
nebo
b) v rozporu s § 40 odst. 3 provádí administraci jiného investičního fondu nebo zahraničního
investičního fondu.
(2) Investiční společnost uvedená v § 29 odst. 1 písm. a) nebo b) a zahraniční osoba s
povolením podle § 481 uvedená v § 29 odst. 1 písm. c) se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) neudrží kapitál ve výši podle § 30 odst. 1, nebo
b) nezvýší kapitál podle § 31 odst. 1.
(3) Investiční společnost, samosprávný investiční fond a zahraniční osoba s povolením
podle § 481 se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 30 odst. 3 nezajistí,
aby její nebo jeho kapitál neklesl pod minimální výši počátečního kapitálu.
(4) Investiční společnost uvedená v § 29 odst. 1 písm. b), samosprávný investiční fond
uvedený v § 29 odst. 2 písm. b) a zahraniční osoba s povolením podle § 481 uvedená v § 29
odst. 1 písm. c) nebo v § 29 odst. 2 písm. c) se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
nesplní povinnost podle § 31 odst. 5.
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(5) Za správní delikt přestupek podle odstavců 1 až 4 se uloží pokuta lze uložit
pokutu do
a) 150000000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní
závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku
150000000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu
přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše
pokuty částku 150000000 Kč.
(6) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1, 2, 3 nebo 4 lze namísto pokuty nebo
spolu s pokutou nařídit uveřejnění informace o tom, jaká je povaha protiprávního jednání a
která osoba takto jednala.
§ 611
(1) Investiční společnost oprávněná přesáhnout rozhodný limit a zahraniční osoba s
povolením podle § 481, která není srovnatelná se samosprávným investičním fondem, se
dopustí správního deliktu přestupku tím, že umístí kapitál v rozporu s § 32 odst. 1.
(2) Samosprávný investiční fond oprávněný přesáhnout rozhodný limit a zahraniční
osoba s povolením podle § 481, která je srovnatelná se samosprávným investičním fondem, se
dopustí správního deliktu přestupku tím, že umístí majetek, kterým byl kapitál zvýšen, v
rozporu s § 32 odst. 2.
(3) Hlavní administrátor se dopustí správního deliktu přestupku tím, že nezajistí, aby
jeho kapitál neklesl pod minimální výši počátečního kapitálu stanovenou v § 57.
(4) Investiční společnost oprávněná obhospodařovat standardní fondy a srovnatelné
zahraniční investiční fondy nebo oprávněná přesáhnout rozhodný limit a zahraniční osoba s
povolením podle § 481, která není srovnatelná se samosprávným investičním fondem, se
dopustí správního deliktu přestupku tím, že neoznámí České národní bance skutečnost podle
§ 331 odst. 1 nebo 2 nebo § 335 odst. 1 nebo 2.
(5) Za správní delikt přestupek podle odstavců 1 až 4 se uloží pokuta lze uložit
pokutu do
a) 150000000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní
závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku
150000000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu
přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše
pokuty částku 150000000 Kč.
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(6) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1, 2, 3 nebo 4 lze namísto pokuty nebo
spolu s pokutou nařídit uveřejnění informace o tom, jaká je povaha protiprávního jednání a
která osoba takto jednala.
Díl 5
Správní delikty Přestupky depozitáře a hlavního podpůrce
§ 612
(1) Depozitář investičního fondu se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) při výkonu činnosti depozitáře nejedná podle § 62,
b) poskytne investiční nástroj v rozporu s § 63,
c) nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje postupy podle § 64 odst. 1,
d) neoznámí skutečnost podle § 64 odst. 2,
e) vykonává činnost, z jejíhož výkonu může plynout střet zájmů, aniž má zavedeny
organizační předpoklady podle § 65 odst. 2,
f) oceňuje majetek a dluhy investičního fondu nebo provádí výpočet aktuální hodnoty
podílového listu nebo investiční akcie vydávané investičním fondem, aniž má zavedeny
organizační předpoklady podle § 65 odst. 3,
g) neprojedná s obhospodařovatelem tohoto fondu skutečnost podle § 66,
h) nemá vytvořeny předpoklady podle § 69 odst. 2,
i) nemá v opatrování zastupitelné investiční nástroje v majetku tohoto fondu podle § 71 odst.
1 písm. a),
j) nemá v úschově majetek tohoto fondu, jehož povaha to umožňuje, podle § 71 odst. 1 písm.
b),
k) nezajistí evidenci majetku tohoto fondu podle § 71 odst. 1 písm. c),
l) nezřídí, nevede nebo neeviduje peněžní účty, neukládá peněžní prostředky nebo
nekontroluje pohyb peněžních prostředků podle § 72,
m) neprovede kontrolu podle § 73 odst. 1 nebo 3,
n) neprovede příkaz podle § 73 odst. 2,
o) neinformuje nastupujícího depozitáře tohoto fondu, nepředá mu všechny doklady nebo mu
nevydá peněžní prostředky nebo majetek tohoto fondu podle § 75 odst. 1,
p) pověří jiného výkonem určité jednotlivé činnosti, kterou zahrnují činnosti uvedené v § 71
odst. 1, v rozporu s některým z předpokladů uvedených v § 77 nebo 78,
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q) v rozporu s § 510 odst. 2 není zapsán v seznamu depozitářů investičního fondu,
r) neoznámí České národní bance skutečnost podle § 474, nebo
s) nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů stanovených přímo
použitelným předpisem Evropské unie v oblasti obhospodařování investičních fondů2) ve
vztahu k výkonu činnosti depozitáře.
(2) Depozitář standardního fondu, který postupuje podle § 666 až 675, se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že
a) nemá v opatrování zastupitelné investiční nástroje v majetku tohoto fondu podle § 669
písm. a),
b) nemá v úschově majetek tohoto fondu, jehož povaha to umožňuje, podle § 669 písm. b),
c) nezajistí evidenci majetku tohoto fondu, jehož povaha to umožňuje, podle § 669 písm. c),
d) nezřídí nebo nevede pro tento fond peněžní účty podle § 669 písm. d),
e) neeviduje pohyb peněžních prostředků tohoto fondu podle § 669 písm. e),
f) nezajistí vypořádání obchodů s majetkem standardního fondu podle § 669 písm. f),
g) neprovede kontrolu podle § 670 odst. 1 nebo 3,
h) neprovede příkaz podle § 670 odst. 2,
i) neinformuje nastupujícího depozitáře tohoto fondu, nepředá mu všechny doklady nebo mu
nevydá peněžní prostředky nebo majetek tohoto fondu podle § 672 odst. 1, nebo
j) pověří jiného výkonem určité jednotlivé činnosti uvedené v § 669 písm. a) až c) v rozporu s
některým z předpokladů uvedených v § 77 odst. 1 nebo 2.
(3) Depozitář řídícího fondu se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) neinformuje obhospodařovatele podřízeného fondu, depozitáře podřízeného fondu, Českou
národní banku nebo příslušný orgán dohledu jiného členského státu podle § 260 odst. 1, nebo
b) neinformuje depozitáře podřízeného fondu podle § 260 odst. 2.
(4) Depozitář podílového fondu nebo zahraničního investičního fondu srovnatelného
se standardním fondem, který byl splynutím zrušen, se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) nezkontroluje některou ze skutečností podle § 393 odst. 2 věty první, nebo
b) nezpracuje zprávu nebo ji neposkytne podle § 393 odst. 2 věty druhé.
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(5) Depozitář podílového fondu nebo zahraničního investičního fondu srovnatelného
se standardním fondem, který byl splynutím zrušen nebo který splynutím vznikl, se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že nezkontroluje soulad údajů podle § 393 odst. 3.
(6) Za správní delikt přestupek podle odstavců 1 až 5 se uloží pokuta lze uložit
pokutu do
a) 150000000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní
závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku
150000000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu
přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše
pokuty částku 150000000 Kč.
(7) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1, 2, 3, 4 nebo 5 lze namísto pokuty
nebo spolu s pokutou nařídit uveřejnění informace o tom, jaká je povaha protiprávního
jednání a která osoba takto jednala.
§ 613
(1) Depozitář podílového fondu, který byl sloučením zrušen, se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že
a) nezkontroluje některou ze skutečností podle § 409 odst. 2 věty první, nebo
b) nezpracuje zprávu nebo ji neposkytne podle § 409 odst. 2 věty druhé.
(2) Depozitář podílového fondu nebo zahraničního investičního fondu srovnatelného
se standardním fondem, který se sloučení účastní, se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že nezkontroluje soulad údajů podle § 409 odst. 3.
(3) Hlavní podpůrce investičního fondu se dopustí správního deliktu přestupku tím,
že
a) poskytne investiční nástroj v rozporu s § 90,
b) vykonává činnost depozitáře tohoto fondu, aniž jsou splněny předpoklady podle § 91 odst.
1, nebo
c) neoznámí skutečnost podle § 91 odst. 2.
(4) Za správní delikt přestupek podle odstavců 1 až 3 se uloží pokuta lze uložit
pokutu do
a) 150000000 Kč,
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b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní
závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku
150000000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu
přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše
pokuty částku 150000000 Kč.
(5) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1, 2 nebo 3 lze namísto pokuty nebo
spolu s pokutou nařídit uveřejnění informace o tom, jaká je povaha protiprávního jednání a
která osoba takto jednala.
Díl 6
Správní delikty dalších osob
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
§ 614
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) neoprávněně vykonává nebo nabízí činnost podle tohoto zákona, ke které je třeba povolení
České národní banky, zápis do seznamu vedeného Českou národní bankou, souhlas České
národní banky nebo sdělení orgánu dohledu členského státu,
b) uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost v souvislosti se žádostí o rozhodnutí,
jmenování, udělení povolení, udělení souhlasu, povolení k označení, zápis do seznamu,
změnu údajů zapsaných v seznamech nebo odnětí povolení podle tohoto zákona,
c) shromažďuje nebo se pokusí shromažďovat peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci
v rozporu s § 98 nebo 205,
d) v rozporu s § 99 umožní nebo usnadní jinému zakázanou činnost,
e) nabídne investici do fondu kvalifikovaných investorů v rozporu s § 272 odst. 1 nebo 4,
článkem 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013, článkem 6 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 nebo článkem 30 odst. 3 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760 nebo aniž jsou splněny požadavky podle
článku 28 odst. 2 nebo článku 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/760,
f) nabídne investici do speciálního fondu, do fondu kvalifikovaných investorů nebo do
srovnatelného zahraničního investičního fondu dříve, než nastane některá ze skutečností podle
§ 309, 311, § 315 odst. 1, § 316 odst. 1, § 317 odst. 1, 2 nebo 3, § 318 odst. 1, § 319 odst. 1, §
320 odst. 1, § 320 odst. 2 písm. c), § 324 odst. 1 nebo § 325 odst. 1 nebo 3, v rozporu se
zákazem podle § 314 odst. 3 větou druhou, § 316 odst. 5 nebo § 319 odst. 5 nebo aniž
zpřístupní nebo aktualizuje údaje podle § 241,
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g) veřejně nabídne investici do investičního fondu nebo do zahraničního investičního fondu
dříve, než nastane některá ze skutečností podle § 300 odst. 1, § 301 odst. 1, § 305 odst. 1, §
308, 310, § 315 odst. 2, § 317 odst. 4, § 322 odst. 3, § 323, § 325 odst. 4 nebo § 325a, nebo v
rozporu se zákazem podle § 300 odst. 2 nebo § 305 odst. 2,
h) v rozporu s § 353 neposkytne součinnost likvidátorovi,
i) vykonává funkci vedoucí osoby v rozporu s § 515,
j) neoznámí České národní bance některou ze skutečností podle § 524 odst. 1,
k) v rozporu s § 634 odst. 1 užije ve svém jméně slova „investiční společnost“,
l) v rozporu s § 634 odst. 2 užije ve svém jméně slova „hlavní administrátor“,
m) v rozporu s § 634 odst. 3 užije ve svém jméně slova „investiční fond“,
n) v rozporu s § 634 odst. 4 užije ve svém jméně slova „podílový fond“, nebo
o) v rozporu s § 636 odst. 1 nebo 3 užije při svém podnikání označení „podílový fond“,
„standardní fond“, „speciální fond“, „fond kolektivního investování“, „fond peněžního trhu“,
„krátkodobý fond peněžního trhu, „ETF“, „EuVECA“, „EuSEF“, „ELTIF“, „evropský fond
dlouhodobých investic“ nebo „fond kvalifikovaných investorů“ anebo tvar odvozený od
některého z těchto označení, jakož i označení způsobilé vyvolat nebezpečí záměny s některým
z těchto označení.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která byla pověřena
výkonem jednotlivé činnosti, nebo jako osoba, která byla pověřena výkonem některého úkonu
nebo některých úkonů z této činnosti, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) pověří výkonem některého úkonu nebo některých úkonů dalšího v rozporu s některou z
podmínek uvedených v § 26 odst. 1 nebo § 53 odst. 1, nebo
b) nezkontroluje výkon úkonu nebo úkonů, jehož nebo jejichž výkonem pověřila dalšího,
podle § 26 odst. 2 nebo § 53 odst. 2.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zahraniční osoba uvedená v § 14
odst. 1 dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 44 odst. 1 provádí administraci standardního fondu, který neobhospodařuje,
b) obhospodařuje standardní fond, aniž je splněna některá z podmínek podle § 338 odst. 2
nebo § 339, nebo
c) nesplní některou z povinností uvedených v § 340.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zahraniční osoba uvedená v § 14
odst. 2 dopustí správního deliktu přestupku tím, že
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a) v rozporu s § 44 odst. 2 provádí administraci speciálního fondu nebo fondu
kvalifikovaných investorů, který neobhospodařuje,
b) obhospodařuje speciální fond nebo fond kvalifikovaných investorů, aniž je splněna
podmínka podle § 342 nebo 343, nebo
c) nesplní některou z povinností uvedených v § 344.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která není uvedena v § 69
nebo § 666, dopustí správního deliktu přestupku tím, že se v rozporu s § 69 nebo § 666 stane
depozitářem investičního fondu.
(6) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1, 2, 3, 4 nebo 5 se uloží pokuta lze
uložit pokutu do
a) 150000000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní
závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku
150000000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu
přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše
pokuty částku 150000000 Kč.
(7) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1, 2, 3, 4 nebo 5 lze namísto pokuty
nebo spolu s pokutou
a) nařídit uveřejnění informace o tom, jaká je povaha protiprávního jednání a která osoba
takto jednala, nebo
b) uložit namísto uveřejnění informace podle písmene a) nebo spolu s uveřejněním informace
podle písmene a) zákaz činnosti, a to až na dobu 5 let, jde-li o správní delikt podle odstavce 1
písm. b) nebo i).
§ 615
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která není uvedena v § 86,
dopustí správního deliktu přestupku tím, že se v rozporu s § 86 stane hlavním podpůrcem.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která oceňuje majetek a
dluhy investičního fondu, dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nepoužívá postupy podle § 194 písm. a), nebo
b) v rozporu s § 194 písm. b) ocení majetek a dluhy investičního fondu, aniž je nestranná nebo
nezávislá na tom, pro koho se oceňuje.
(3) Podnikající fyzická osoba se jako člen výboru odborníků dopustí správního deliktu
přestupku tím, že postupuje při výkonu své funkce v rozporu s § 269 odst. 2.
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(4) Podnikající fyzická osoba se jako likvidátor investiční společnosti dopustí
správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 348 nevykonává svou funkci s odbornou
péčí.
(5) Podnikající fyzická osoba se jako osoba uvedená v § 515 dopustí správního deliktu
přestupku tím, že neoznámí České národní bance skutečnost podle § 476.
(6) Za správní delikt přestupek podle odstavců 1 až 5 se uloží pokuta lze uložit
pokutu do
a) 150000000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní
závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku
150000000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu
přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše
pokuty částku 150000000 Kč.
(7) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1, 2, 3, 4 nebo 5 lze namísto pokuty
nebo spolu s pokutou nařídit uveřejnění informace o tom, jaká je povaha protiprávního
jednání a která osoba takto jednala.
§ 616
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která bez předchozího
souhlasu České národní banky nabude nebo zvýší kvalifikovanou účast na investiční
společnosti, samosprávném investičním fondu nebo hlavním administrátorovi, nebo je
ovládne, dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 521 odst. 2 neoznámí tuto
skutečnost České národní bance nebo ji nepožádá o souhlas.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, které bylo uloženo
opatření k nápravě, dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 538 odst. 2
neoznámí České národní bance způsob odstranění nedostatků nebo zjednání nápravy.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako nucený správce investiční
společnosti nebo investičního fondu dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 563 odst. 1 nevykonává svou funkci s odbornou péčí, nebo
b) provede některý z úkonů uvedených v § 565 odst. 1 bez předchozího souhlasu České
národní banky.
(4) Právnická osoba se jako osoba uvedená v § 15 odst. 1 dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) v rozporu s § 15 odst. 1 větou třetí přesáhne rozhodný limit, aniž splní některou z
povinností stanovených v § 17 odst. 1 až 4,
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b) neoznámí České národní bance některý z údajů nebo některou ze skutečností podle § 462, §
463 odst. 2 písm. b) nebo § 475,
c) jedná v rozporu se zákazem podle § 637 odst. 1, nebo
d) nesplní povinnost stanovenou v § 637 odst. 2.
(5) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1, 2 nebo 3 nebo odstavce 4 písm. a)
nebo b) se uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 150000000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní
závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku
150000000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto dopustí
správního deliktu přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li
takto určená výše pokuty částku 150000000 Kč.
(6) Za správní delikt přestupek podle odstavce 4 písm. c) nebo d) se uloží pokuta lze
uložit pokutu do
a) 300000000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní
závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku
300000000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto dopustí
správního deliktu přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li
takto určená výše pokuty částku 300000000 Kč.
(7) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1, 2, 3, 4 nebo 5 lze namísto pokuty
nebo spolu s pokutou nařídit uveřejnění informace o tom, jaká je povaha protiprávního
jednání a která osoba takto jednala.
§ 617
(1) Podnikající fyzická osoba se jako osoba uvedená v § 639 dopustí správního deliktu
přestupku tím, že v rozporu s § 639 nezachová mlčenlivost.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 150000000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní
závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku
150000000 Kč, nebo
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c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu
přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše
pokuty částku 150000000 Kč.
(3) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 lze namísto pokuty nebo spolu s
pokutou nařídit uveřejnění informace o tom, jaká je povaha protiprávního jednání a která
osoba takto jednala.
HLAVA II
PŘESTUPKY FYZICKÝCH OSOB
§ 618
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) neoprávněně vykonává nebo nabízí činnost podle tohoto zákona, ke které je třeba povolení
České národní banky, zápis do seznamu vedeného Českou národní bankou, souhlas České
národní banky nebo sdělení orgánu dohledu členského státu,
b) uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost v souvislosti se žádostí o rozhodnutí,
jmenování, udělení povolení, udělení souhlasu, povolení k označení, zápis do seznamu,
změnu údajů zapsaných v seznamech, vyjádření nebo odnětí povolení podle tohoto zákona,
c) shromažďuje nebo se pokusí shromažďovat peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci
v rozporu s § 98 nebo 205,
d) v rozporu s § 99 umožní nebo usnadní jinému zakázanou činnost,
e) nabídne investici do fondu kvalifikovaných investorů v rozporu s § 272 odst. 1 nebo 4,
článkem 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013, článkem 6 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 nebo článkem 30 odst. 3 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760 nebo aniž jsou splněny požadavky podle
článku 28 odst. 2 nebo článku 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/760,
f) nabídne investici do speciálního fondu, do fondu kvalifikovaných investorů nebo do
srovnatelného zahraničního investičního fondu dříve, než nastane některá ze skutečností podle
§ 309, 311, § 315 odst. 1, § 316 odst. 1, § 317 odst. 1, 2 nebo 3, § 318 odst. 1, § 319 odst. 1, §
320 odst. 1, § 320 odst. 2 písm. c), § 324 odst. 1 nebo § 325 odst. 1 nebo 3, v rozporu se
zákazem podle § 314 odst. 3 větou druhou, § 316 odst. 5 nebo § 319 odst. 5 nebo aniž
zpřístupní nebo aktualizuje údaje podle § 241,
g) veřejně nabídne investici do investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu
dříve, než nastane některá ze skutečností podle § 300 odst. 1, § 301 odst. 1, § 305 odst. 1, §
308, 310, § 315 odst. 2, § 317 odst. 4, § 322 odst. 3, § 323, § 325 odst. 4 nebo § 325a, nebo v
rozporu se zákazem podle § 300 odst. 2 nebo § 305 odst. 2,
h) v rozporu s § 353 neposkytne součinnost likvidátorovi,
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i) vykonává funkci vedoucí osoby v rozporu s § 515,
j) neoznámí České národní bance některou ze skutečností podle § 524 odst. 1,
k) v rozporu s § 634 odst. 1 užije ve svém jméně slova „investiční společnost“,
l) v rozporu s § 634 odst. 2 užije ve svém jméně slova „hlavní administrátor“,
m) v rozporu s § 634 odst. 3 užije ve svém jméně slova „investiční fond“,
n) v rozporu s § 634 odst. 4 užije ve svém jméně slova „podílový fond“, nebo
o) v rozporu s § 636 odst. 1 nebo 3 užije při svém podnikání označení „podílový fond“,
„standardní fond“, „speciální fond“, „fond kolektivního investování“, „fond peněžního trhu“,
„krátkodobý fond peněžního trhu“, „ETF“, „EuVECA“, „EuSEF“, „ELTIF“, „evropský fond
dlouhodobých investic“ nebo „fond kvalifikovaných investorů“ anebo tvar odvozený od
některého z těchto označení, jakož i označení způsobilé vyvolat nebezpečí záměny s některým
z těchto označení.
(2) Fyzická osoba se jako osoba, která byla pověřena výkonem jednotlivé činnosti,
nebo jako osoba, která byla pověřena výkonem některého úkonu nebo některých úkonů z této
činnosti, dopustí přestupku tím, že
a) pověří výkonem některého úkonu nebo některých úkonů dalšího v rozporu s některou z
podmínek uvedených v § 26 odst. 1 nebo § 53 odst. 1, nebo
b) nezkontroluje výkon úkonu nebo úkonů, jehož nebo jejichž výkonem pověřila dalšího,
podle § 26 odst. 2 nebo § 53 odst. 2.
(3) Fyzická osoba se jako zahraniční osoba uvedená v § 14 odst. 1 dopustí přestupku
tím, že
a) v rozporu s § 44 odst. 1 provádí administraci standardního fondu, který neobhospodařuje,
b) obhospodařuje standardní fond, aniž je splněna některá z podmínek podle § 338 odst. 2
nebo § 339, nebo
c) nesplní některou z povinností uvedených v § 340.
(4) Fyzická osoba se jako zahraniční osoba uvedená v § 14 odst. 2 dopustí přestupku
tím, že
a) v rozporu s § 44 odst. 2 provádí administraci speciálního fondu nebo fondu
kvalifikovaných investorů, který neobhospodařuje,
b) obhospodařuje speciální fond nebo fond kvalifikovaných investorů, aniž je splněna
podmínka podle § 342 nebo 343, nebo
c) nesplní některou z povinností uvedených v § 344.
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(5) Fyzická osoba se jako osoba, která není uvedena v § 69 nebo 666, dopustí
přestupku tím, že se v rozporu s § 69 nebo 666 stane depozitářem investičního fondu.
(6) Za přestupek podle odstavce 1, 2, 3, 4 nebo 5 lze uložit pokutu do
a) 150000000 Kč, nebo
b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li
možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku
150000000 Kč.
(7) Za přestupek podle odstavce 1, 2, 3, 4 nebo 5 lze namísto pokuty nebo spolu s
pokutou
a) nařídit uveřejnění informace o tom, jaká je povaha protiprávního jednání a která osoba
takto jednala, nebo
b) uložit namísto uveřejnění informace podle písmene a) nebo spolu s uveřejněním informace
podle písmene a) zákaz činnosti, a to až na dobu 5 let, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. b) nebo i).
…
HLAVA III
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 622
(1) Právnická osoba neodpovídá za správní delikt, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby zabránila porušení právní povinnosti.
Právnická osoba uvedená v § 17 odst. 2 větě druhé nebo v § 17 odst. 3 odpovídá za správní
delikt přestupek podle tohoto zákona jako obhospodařovatel investičního fondu oprávněný
přesáhnout rozhodný limit.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k povaze a závažnosti
správního deliktu, k majetkovým poměrům právnické osoby, zejména k jejímu ročnímu
obratu, a popřípadě též ke správním deliktům, za jejichž spáchání byla právnická osoba již
dříve Českou národní bankou nebo jiným orgánem dohledu potrestána; dále se přihlédne k
tomu, zda právnická osoba svým jednáním přispěla k objasnění skutečností důležitých pro
odhalení správního deliktu. Povaha a závažnost správního deliktu jsou určovány zejména
významem chráněného zájmu, který byl správním deliktem dotčen, způsobem spáchání
správního deliktu a jeho následky, délkou jeho trvání, okolnostmi, za nichž byl spáchán, a
výší neoprávněného prospěchu získaného jeho spácháním.
(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže o něm Česká národní banka
nezahájila řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do 5 let ode dne,
kdy byl spáchán.
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(4) (2) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává
Česká národní banka.
(5) (3) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(6) (4) (3) Příjem z pokut uložených obhospodařovateli při výkonu činností uvedených
v § 11 odst. 1 písm. c) až f) je příjmem Garančního fondu obchodníků s cennými papíry; tyto
příjmy se pro účely správy jejich placení považují za prostředky veřejného rozpočtu. Příjem z
ostatních pokut uložených podle tohoto zákona je příjmem státního rozpočtu. Pokuty uložené
obhospodařovateli při výkonu činností uvedených v § 11 odst. 1 písm. c) až f) vybírá a
vymáhá celní úřad.
§ 622a
(1) Uloží-li Česká národní banka sankci podle tohoto zákona správní trest spočívající
v nařízení uveřejnění informace o tom, jaká je povaha protiprávního jednání a která osoba
takto jednala, určí v rozhodnutí o uložení této sankce tohoto správního trestu
a) druh veřejného sdělovacího prostředku, ve kterém má být tato informace uveřejněna,
b) obsah informace, která má být takto uveřejněna, a
c) lhůtu, ve které má být informace uveřejněna.
(2) Sankce Správní trest uveřejnění informace podle odstavce 1 spočívá v tom, že
osoba, které byla tato sankce byl tento správní trest uložen uložena, nechá na své náklady
uveřejnit informaci podle odstavce 1 písm. b) v druhu veřejného sdělovacího prostředku
určeném podle odstavce 1 písm. a) ve lhůtě podle odstavce 1 písm. c), a to s uvedením svého
jména nebo názvu a bydliště nebo sídla. Údaje umožňující identifikaci fyzické nebo právnické
osoby, která je odlišná od osoby, které byla sankce uložena byl správní trest uložen, a od
České národní banky, uvedené v uveřejňované informaci musí být před uveřejněním
anonymizovány.
____________________
2)

Nařízení Komise (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o klíčové informace pro investory a
podmínky, které je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory nebo
prospektu na jiném trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek.
Nařízení Komise (EU) č. 584/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o formu a obsah standardního
oznámení a osvědčení SKIPCP, využívání elektronické komunikace mezi příslušnými orgány
pro účely oznamování a postupy pro ověřování na místě a šetření a výměnu informací mezi
příslušnými orgány.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým
se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky,
obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled.
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o
evropských fondech rizikového kapitálu.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o
evropských fondech sociálního podnikání.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 447/2013 ze dne 15. května 2013, kterým se stanoví
postup pro správce alternativních investičních fondů, kteří se rozhodnou, že se na ně bude
vztahovat směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 448/2013 ze dne 15. května 2013, kterým se stanoví
postup pro určení referenčního členského státu mimounijního správce alternativních
investičních fondů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU.
Nařízení Komise (EU), kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady
2009/65/ES, pokud jde o depozitáře SKIPCP.
5)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU.
7)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013.

Část dvě stě dvacátá čtvrtá
Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění zákona
č. 86/2015 Sb., zákona č. 139/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb. a zákona č. 106/2016 Sb.,
s vyznačením navrhovaných změn:
ČÁST ČTVRTÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 57
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) užije údaje katastru v rozporu s § 1 odst. 2, nebo
b) v rozporu s § 53 šíří údaje katastru bez souhlasu Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního.
(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo jiný
oprávněný dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 37 odst. 1 písm. a) se na výzvu katastrálního úřadu nezúčastní jednání nebo
na toto jednání nevyšle svého zástupce,
b) neoznačí ve stanovené lhůtě trvalým způsobem a na vlastní náklad nesporné hranice svého
pozemku podle § 37 odst. 1 písm. b),
c) v rozporu s § 37 odst. 1 písm. c) nedoplní ve stanovené lhůtě od doručení výzvy chybějící
údaje nebo neodstraní chyby ve vyhotovených listinách, které předkládá k zápisu do katastru,
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d) neohlásí katastrálnímu úřadu ve stanovené lhůtě změny údajů katastru týkající se jeho
nemovitosti podle § 37 odst. 1 písm. d).
(3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 50 000 Kč. Je-li přestupek
podle odstavců 1 a 2 spáchán právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, lze uložit
pokutu do 100 000 Kč.
(4) Přestupek nelze projednat, jestliže uplynuly 3 roky od jeho spáchání.
§ 58
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) užije údaje katastru v rozporu s § 1 odst. 2, nebo
b) v rozporu s § 53 šíří údaje katastru bez souhlasu Českého úřadu zeměměřického a
katastrálního.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo jiný oprávněný
dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 37 odst. 1 písm. a) se na výzvu katastrálního úřadu nezúčastní jednání nebo
na toto jednání nevyšle svého zástupce,
b) neoznačí ve stanovené lhůtě trvalým způsobem a na vlastní náklad nesporné hranice svého
pozemku podle § 37 odst. 1 písm. b),
c) v rozporu s § 37 odst. 1 písm. c) nedoplní ve stanovené lhůtě od doručení výzvy chybějící
údaje nebo neodstraní chyby ve vyhotovených listinách, které předkládá k zápisu do katastru,
d) neohlásí katastrálnímu úřadu ve stanovené lhůtě změny údajů katastru týkající se jeho
nemovitosti podle § 37 odst. 1 písm. d).
(3) Za správní delikt podle odstavců 1 a 2 se uloží pokuta do 100 000 Kč.
§ 59
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do jednoho roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3
let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(5) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává
katastrální úřad.
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(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla
uložena, a je příjmem státního rozpočtu České republiky.

Část dvě stě dvacátá pátá
Zákon č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog, s vyznačením navrhovaných změn:
§1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1)
a) některé povinnosti podnikajících fyzických osob, právnických osob a orgánů státní správy,
které se zabývají nebo se hodlají zabývat činností s uvedenou látkou kategorie 1, 2 nebo 3, s
neuvedenou látkou nebo s výchozí nebo pomocnou látkou (dále jen „prekursor drog“),
b) působnost správních orgánů při výkonu státní správy podle přímo použitelných předpisů
Evropské unie upravujících prekursory drog1) a tohoto zákona,
c) provádění kontroly dodržování povinností stanovených přímo použitelnými předpisy
Evropské unie upravujícími prekursory drog1) a tímto zákonem a
d) sankce správní tresty za porušení povinností stanovených přímo použitelnými předpisy
Evropské unie upravujícími prekursory drog1) a tímto zákonem.
ČÁST DEVÁTÁ
KONTROLA A SPRÁVNÍ DELIKTY PŘESTUPKY
…
HLAVA II
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 40
(1) Podnikající fyzická osoba, právnická osoba nebo orgán státní správy se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie
upravujícími prekursory drog28)
a) vykonává činnost, k níž se vyžaduje licence nebo zvláštní licence, bez platné licence nebo
zvláštní licence,
b) vykonává činnost, k níž se vyžaduje registrace nebo zvláštní registrace, bez registrace nebo
zvláštní registrace, nebo
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c) vyveze nebo doveze uvedenou látku bez platného vývozního nebo dovozního povolení.
(2) Podnikající fyzická osoba, právnická osoba nebo orgán státní správy se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie
upravujícími prekursory drog1)
a) dodá uvedenou látku kategorie 1 odběrateli, který není držitelem licence nebo zvláštní
licence,
b) dodá uvedenou látku kategorie 1 odběrateli a nepřiloží k zásilce s touto látkou opis
prohlášení odběratele opatřený razítkem a datem, které osvědčují shodu s původním zněním,
c) dodá uvedenou látku kategorie 1 nebo 2 odběrateli a nepřijme od odběratele řádně
vyplněné prohlášení odběratele,
d) nedokumentuje řádně veškeré operace, které vedou k uvedení uvedené látky kategorie 1
nebo 2 na trh, nebo nedokumentuje řádně veškerý vývoz nebo dovoz uvedené látky nebo s tím
spojenou zprostředkovatelskou činnost,
e) nezajistí, aby uvedená látka kategorie 1 nebo 2 byla před dodáním řádně opatřena štítkem,
nebo že balení obsahující uvedenou látku je opatřeno označením obsahujícím název uvedené
látky,
f) neposkytne včas a řádně ministerstvu souhrnné informace o svých činnostech s uvedenou
látkou nebo souhrnné údaje o vývozu nebo dovozu uvedené látky nebo s tím spojené
zprostředkovatelské činnosti,
g) neprokáže na žádost celního úřadu dovolené účely obchodu, nepředloží celnímu úřadu
vývozní nebo dovozní povolení v případě, kdy tak stanoví přímo použitelný předpis Evropské
unie7), nebo nezajistí, že vývozní povolení doprovází zásilku do země vývozu nebo dovozní
povolení doprovází zásilku na celní území Evropské unie,
h) neuvede podrobné údaje o každé vývozní operaci na zadní straně vyhotovení č. 2
vývozního povolení uděleného zjednodušeným postupem, nebo neuvede na celním prohlášení
nebo dokladech doprovázejících vývozní zásilku pro každou vývozní operaci číslo povolení a
slova „zjednodušený postup vývozního povolení“, nebo
i) nevrátí vyhotovení č. 2 vývozního povolení uděleného zjednodušeným postupem
ministerstvu do 10 pracovních dnů od skončení platnosti tohoto povolení.
(3) Podnikající fyzická osoba, právnická osoba nebo orgán státní správy se dále
dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 3 odst. 2 nebo § 14 odst. 2 nepodá včas žádost o změnu licence nebo zvláštní
licence nebo k této žádosti nepřiloží přílohy podle § 3 odst. 2 písm. a) až c),
b) v rozporu s § 4 odst. 4 nevrátí včas ministerstvu neplatnou licenci nebo zvláštní licenci,
c) v rozporu s § 6 neoznámí řádně ministerstvu změnu v registračních údajích,
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d) v rozporu s § 7 odst. 1 neinformuje včas ministerstvo o tom, zda pokračuje v činnostech,
pro které byla tato osoba zaregistrována nebo pro které byl tento orgán zaregistrován,
e) v rozporu s § 8 odst. 3 nebo § 14 odst. 3 nevrátí včas ministerstvu neplatné osvědčení o
registraci nebo zvláštní registraci,
f) v rozporu s § 13 odst. 1 nejmenuje včas zástupce odpovědné osoby,
g) v rozporu s § 13 odst. 3 nepředloží včas ministerstvu doklad podle § 13 odst. 3 písm. a) až
d) nebo v rozporu s § 13 odst. 3 nebo 5 neoznámí včas písemně ministerstvu počátek nebo
ukončení dočasné neschopnosti odpovědné osoby vykonávat svoji funkci,
h) v rozporu s § 14 odst. 1 nebo 3 nejmenuje včas novou odpovědnou nebo kontaktní osobu,
je-li odpovědná nebo kontaktní osoba trvale neschopna vykonávat svoji funkci,
i) v rozporu s § 14 odst. 2 neprodleně neinformuje ministerstvo o jmenování nové odpovědné
osoby nebo v rozporu s § 14 odst. 3 neoznámí včas ministerstvu změnu odpovědné osoby
nebo kontaktní osoby,
j) v rozporu s § 15 odst. 1 nezajistí účinným způsobem, že činnost, k níž se vyžaduje licence
nebo zvláštní licence, nebude prováděna bez souhlasu odpovědné osoby,
k) v rozporu s § 18 neoznámí včas ministerstvu neuskutečnění vývozu nebo dovozu nebo
nesdělí včas ministerstvu důvod, proč se vývoz nebo dovoz neuskutečnil, nebo nevrátí včas
ministerstvu vývozní nebo dovozní povolení,
l) nepředá včas a řádně ministerstvu souhrnné hlášení o vývozu nebo dovozu podle § 19,
m) nesdělí včas ministerstvu odhad dovozu podle § 20 nebo odhad výroby podle § 29,
n) skladuje uvedenou látku kategorie 1 v rozporu s § 21 nebo skladuje uvedenou látku
kategorie 2 v rozporu s § 22,
o) nakládá, přepravuje nebo vykládá uvedenou látku kategorie 1 v rozporu s § 23 nebo
nakládá, přepravuje nebo vykládá uvedenou látku kategorie 2 v rozporu s § 24,
p) v rozporu s § 25 dodá uvedenou látku kategorie 2 neregistrovanému odběrateli,
q) nezneškodní uvedenou látku kategorie 1, s kterou již nehodlá nebo nemůže vykonat činnost
podle přímo použitelných předpisů Evropské unie1) nebo odpad uvedenou látku kategorie 1
obsahující, podle § 26,
r) nepředá včas ministerstvu hlášení o nadlimitních množstvích podle § 27 odst. 1,
s) neuchovává záznamy o činnosti s uvedenou látkou kategorie 1 podle § 30 odst. 2 nebo
neuchovává dokumentaci činnosti s uvedenou látkou kategorie 1 nebo 2 nebo doklad o
činnosti s uvedenou látkou kategorie 1, 2 nebo 3 podle § 33,
t) neuchovává doklady o činnosti s uvedenou látkou kategorie 1 uvedené v § 31 nebo
neuchovává doklady o činnosti s uvedenou látkou kategorie 2 nebo 3 uvedené v § 32,
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u) v rozporu s § 36 odst. 1 písm. a) dodá výchozí nebo pomocnou látku na trh v množství, jež
ve svém součtu během jednoho roku pro jednu výchozí nebo pomocnou látku přesáhne
množstevní limit stanovený prováděcím právním předpisem, bez registrace nebo zvláštní
registrace,
v) v rozporu s § 36 odst. 1 písm. b) nejmenuje kontaktní osobu pro činnosti s výchozími a
pomocnými látkami a dodá výchozí nebo pomocnou látku na trh v množství, jež ve svém
součtu během jednoho roku pro jednu výchozí nebo pomocnou látku přesáhne množstevní
limit stanovený prováděcím právním předpisem,
w) neohlásí včas a řádně ministerstvu množství dodaných výchozích a pomocných látek s
uvedením odběratele podle § 37 odst. 1 písm. a),
x) neuchovává doklady o příjmu a výdeji výchozích a pomocných látek podle § 37 odst. 1
písm. b), nebo
y) v rozporu s § 37 odst. 2 dodá výchozí nebo pomocnou látku fyzické osobě, která není
podnikatelem, nebo dodá výchozí nebo pomocnou látku jiné osobě a neobdrží od ní před
uskutečněním dodávky vyplněné prohlášení odběratele.
§ 41
Pokuta
(1) Za správní delikt přestupek podle § 40 odst. 1 lze uložit pokutu do
a) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene a) nebo b),
b) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene c).
(2) Za správní delikt přestupek podle § 40 odst. 2 lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene a), c) nebo d),
b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene b), e) nebo g),
c) 250 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene f), h) nebo i).
(3) Za správní delikt přestupek podle § 40 odst. 3 lze uložit pokutu do
a) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene n) až q), u) nebo y),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene s), t), v) nebo x),
c) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene f), h), j) nebo w),
d) 250 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene a) až c), e), g), i), k) až m)
nebo r).
§ 42
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Odnětí licence a zrušení registrace
Za správní delikt přestupek podle § 40 odst. 1 písm. c), § 40 odst. 2 nebo § 40 odst. 3
písm. a) až t) nebo v) až y) lze spolu s uložením pokuty odejmout licenci nebo zvláštní licenci
nebo zrušit registraci nebo zvláštní registraci.
§ 43
Propadnutí věci
Za správní delikt podle § 40 lze spolu s jiným trestem uložit trest propadnutí
prekursoru drog a zařízení a materiálů potřebných k jeho výrobě, jestliže náleží pachateli
správního deliktu a byly
a) ke spáchání správního deliktu určeny,
b) ke spáchání správního deliktu použity,
c) spácháním správního deliktu získány, nebo
d) nabyty za věc správním deliktem získanou.
§ 44
Zabrání věci
Pokud nebyl uložen trest propadnutí věci podle § 43, lze rozhodnout, že se věc zabírá,
jestliže
a) náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat, nebo
b) nenáleží pachateli správního deliktu anebo mu nenáleží zcela, vyžaduje-li to bezpečnost
osob nebo majetku nebo jiný obecný zájem.
§ 45
Společná ustanovení
(1) Za správní delikt přestupek podle § 40 odst. 3 písm. d) nelze uložit jinou sankci
jiný správní trest než zrušení registrace.
(2) Při stanovení výše pokuty, jakož i druhu sankce, se přihlédne k závažnosti
správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, a k okolnostem, za
nichž byl správní delikt spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže příslušný správní
orgán o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let
ode dne, kdy byl správní delikt spáchán.
(4) (2) Správní delikty Přestupky podle § 40 projednává v prvním stupni ministerstvo,
s výjimkou správních deliktů přestupků
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a) spáchaných poskytovatelem lékárenské péče podle § 40 odst. 1 písm. a) a b), § 40 odst. 2
písm. a), c) a d) a § 40 odst. 3 písm. a) až c), e) až j), n), q), s) a t),
b) spáchaných při přepravě podle § 40 odst. 2 písm. b) a e) a § 40 odst. 3 písm. o) a
c) podle § 40 odst. 2 písm. g) a h).
(5) (3) Správní delikty Přestupky podle § 40 odst. 1 písm. a) a b), § 40 odst. 2 písm.
a), c) a d) a § 40 odst. 3 písm. a) až c), e) až j), n), q), s) a t), spáchané poskytovatelem
lékárenské péče, projednává v prvním stupni Státní ústav pro kontrolu léčiv.
(6) (4) Správní delikty Přestupky podle § 40 odst. 2 písm. b) a e) a § 40 odst. 3 písm.
o) spáchané při přepravě a podle § 40 odst. 2 písm. g) a h) projednává v prvním stupni celní
úřad.
(7) (5) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž
byla uložena. Pokutu vybírá a vymáhá správní orgán, který ji uložil. Příjem z pokut je
příjmem státního rozpočtu. Rozhodnutí o uložení pokuty lze vykonat do 5 let ode dne uplynutí
lhůty pro její zaplacení.
(8) Vlastníkem propadlé nebo zabrané věci podle § 43 nebo 44 se stává stát.
§ 46
Ministerstvo
Ministerstvo vedle činností stanovených tímto zákonem a přímo použitelnými
předpisy Evropské unie1)
a) je příslušným orgánem pro jednání s Evropskou komisí v oblasti legálních činností s
uvedenými látkami kategorie 1, 2 a 3 a výchozími a pomocnými látkami,
b) kontroluje dodržování tohoto zákona a dodržování přímo použitelných předpisů Evropské
unie1) v rámci své působnosti,
c) ukládá sankce správní tresty,
d) rozhoduje o vydání licence a zvláštní licence a registruje podle přímo použitelných
předpisů Evropské unie29),
e) rozhoduje o vydání vývozního a dovozního povolení podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie30),
f) rozhoduje o vydání souhlasného stanoviska k vývozu a dovozu látek pod kontrolním
režimem ve státech vývozu a dovozu a podle požadavků Organizace spojených národů,
g) zpracovává předběžné oznámení o vývozu uvedených látek podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie31),
h) zpracovává a vyhodnocuje hlášení o nadlimitních množstvích podle § 27,
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i) zpracovává a vyhodnocuje souhrnné údaje o činnosti s uvedenými látkami kategorie 1, 2 a 3
podle přímo použitelných předpisů Evropské unie16),
j) poskytuje Evropské komisi informace o prekursorech drog v rámci působnosti stanovené
přímo použitelnými předpisy Evropské unie32),
k) poskytuje Evropské komisi, Organizaci spojených národů, orgánům státní správy a
příslušným orgánům cizích států informace na základě jejich žádosti,
l) informuje Ministerstvo zahraničních věcí, Evropskou komisi a v případě potřeby i členské
státy Evropské unie o legislativních změnách a působnosti státních orgánů podle přímo
použitelných předpisů Evropské unie33),
m) spolupracuje s příslušnými orgány států vývozu a dovozu uvedených látek kategorie 1, 2 a
3,
n) spolupracuje s Mezinárodním úřadem pro kontrolu omamných látek34),
o) vede evidenci podnikajících fyzických osob, právnických osob a orgánů státní správy,
kterým byla vydána licence nebo zvláštní licence a které byly zaregistrovány,
p) vede evidenci cizích států, které mají pod kontrolním režimem látky, jež nejsou uvedenými
látkami kategorie 1, 2 nebo 3, a evidenci těchto látek,
q) potvrzuje vývozní povolení vydaná příslušným orgánem státu vývozu a
r) zveřejňuje vzory formulářů podle tohoto zákona způsobem umožňujícím dálkový přístup.
§ 49
Celní úřady
Celní úřady
a) doplňují údaje na vývozním povolení a dovozním povolení a kontrolují, zda je zásilka v
souladu s vydaným vývozním nebo dovozním povolením, včetně kontroly zásilek uložených
v celních skladech podle přímo použitelného předpisu Evropské unie37),
b) kontrolují, zda jsou podnikající fyzické osoby, právnické osoby a orgány státní správy,
které hodlají vyvézt uvedenou látku kategorie 1, 2 nebo 3 nebo dovézt uvedenou látku
kategorie 1 nebo 2 pro tuto činnost oprávněny; nejsou-li podnikající fyzické osoby, právnické
osoby nebo orgány státní správy pro tuto činnost oprávněny, nepovolí vývoz nebo dovoz a
neprodleně informují ministerstvo38),
c) kontrolují, zda vyvezená množství uvedených látek kategorie 3 nepřesahují limity
stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie39),
d) kontrolují dodržování povinností vyplývajících z § 23, 24 a 32 a z přímo použitelného
předpisu Evropské unie37) při přepravě,
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e) neprodleně informují ministerstvo o zjištěných rozdílech nebo o dalších důležitých
skutečnostech týkajících se pokusů o nelegální vývoz nebo dovoz uvedené látky kategorie 1,
2 nebo 3,
f) kontrolují dodržování tohoto zákona a dodržování přímo použitelných předpisů Evropské
unie1) v rámci své působnosti a
g) ukládají sankce správní tresty.
§ 50
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Státní ústav pro kontrolu léčiv
a) v rámci své působnosti kontroluje dodržování tohoto zákona a dodržování přímo
použitelných předpisů Evropské unie1) poskytovateli lékárenské péče,
b) ukládá sankce správní tresty a informuje ministerstvo o uložených sankcích správních
trestech a
c) informuje Policii České republiky a ministerstvo o zjištěných porušeních přímo
použitelných předpisů Evropské unie1) a tohoto zákona.
____________________
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 zeměmi.
Nařízení Komise (ES) č. 1277/2005 ze dne 27. července 2005, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a k
nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s
prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi.
7)
Nařízení Rady (ES) č. 111/2005.
16)
Čl. 8 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004. Čl. 9 odst. 2
nařízení Rady (ES) č. 111/2005.
Čl. 17 až 19 nařízení Komise (ES) č. 1277/2005.
29)
Čl. 3 odst. 2 a 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004. Čl. 6 a 7
nařízení Rady (ES) č. 111/2005.
30)
Čl. 12 až 25 nařízení Rady (ES) č. 111/2005.
31)
Čl. 11 nařízení Rady (ES) č. 111/2005.
32)
Čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004. Čl. 32 nařízení Rady (ES)
č. 111/2005.
33)
Čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004. Čl. 27 nařízení Rady (ES)
č. 111/2005.
34)
Čl. 12 Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a
psychotropními látkami z roku 1988.
36)
Čl. 29 nařízení Komise (ES) č. 1277/2005.
37)
Čl. 3, 14, 22 a 26 nařízení Rady (ES) č. 111/2005.
38)
Čl. 8 a 12 nařízení Rady (ES) č. 111/2005.
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39)

Čl. 14 nařízení Komise (ES) č. 1277/2005.

Část dvě stě dvacátá šestá
Zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, s vyznačením navrhovaných změn:
ČÁST PÁTÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 20
Přestupky fyzických a právnických osob
(1) Fyzická nebo právnická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost v žádosti o udělení povolení k
činnosti směnárníka podané podle § 6 odst. 6,
b) jako právní nástupce provozovatele nebo ten, jehož povolení k činnosti směnárníka zaniklo
nebo bylo odňato, v rozporu s § 16 odst. 3 neuchovává dokumenty nebo záznamy po
stanovenou dobu,
c) provozuje směnárenskou činnost, aniž je k tomu oprávněna, nebo
d) jako osoba, která je důvodně podezřelá z neoprávněného provozování směnárenské
činnosti, poruší povinnost poskytnout požadované informace nebo potřebná vysvětlení podle
§ 17 odst. 2.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a) nebo d),
b) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b) nebo c).
§ 21
Správní delikt směnárníka
Směnárníkovi, který v rozporu s § 8 odst. 1 neoznámí změnu údajů uvedených v
žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka nebo v jejích přílohách, se uloží pokuta do 1
000 000 Kč.
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§ 21
Přestupek směnárníka
(1) Směnárník se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 8 odst. 1 neoznámí
změnu údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka nebo v jejích
přílohách.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
§ 22
Správní delikty Přestupky provozovatele
(1) Provozovatel se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 10 odst. 2 provozuje směnárenskou činnost mimo provozovnu,
b) poruší oznamovací povinnost podle § 10 odst. 4,
c) v rozporu s § 11 neuveřejní kurzovní lístek,
d) poruší zákaz podle § 12 odst. 1,
e) poruší zákaz podle § 12 odst. 2 věty první,
f) v rozporu s § 12 odst. 2 větou druhou neuveřejní informaci o podmínkách, při jejichž
splnění platí nabídka výhodnějšího směnného kurzu nebo výhodnější úplaty,
g) v rozporu s § 13 odst. 1 nesdělí zájemci stanovené informace nebo nedodrží formu jejich
sdělení,
h) v rozporu s § 14 nevydá doklad tomu, s kým provedl směnárenský obchod,
i) nesplní informační povinnost podle § 15 odst. 1,
j) v rozporu s § 16 odst. 1 nepořizuje dokumenty nebo záznamy,
k) v rozporu s § 16 odst. 2 neuchovává dokumenty nebo záznamy po stanovenou dobu,
l) poruší povinnost poskytnout při výkonu dohledu požadované informace nebo potřebná
vysvětlení podle § 17 odst. 2,
m) neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě podle § 18 odst. 1 písm. b), nebo
n) v rozporu s § 18 odst. 2 vykonává směnárenskou činnost.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do Za přestupek podle
odstavce 1 lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene a), b), g) až j) nebo l) až n),
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b) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene c) až f) nebo k).
§ 23
Další správní delikty
(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost v žádosti o udělení povolení k
činnosti směnárníka podané podle § 6 odst. 6,
b) jako právní nástupce provozovatele nebo ten, jehož povolení k činnosti směnárníka zaniklo
nebo bylo odňato, v rozporu s § 16 odst. 3 neuchovává dokumenty nebo záznamy po
stanovenou dobu,
c) provozuje směnárenskou činnost, aniž je k tomu oprávněna, nebo
d) jako osoba, která je důvodně podezřelá z neoprávněného provozování směnárenské
činnosti, poruší povinnost poskytnout požadované informace nebo potřebná vysvětlení podle
§ 17 odst. 2.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a) nebo d),
b) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b) nebo c).
§ 24
Společná ustanovení
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výše pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání, k jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Česká národní
banka o něm nezahájila řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do
5 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Česká národní
banka.
(5) Na odpovědnost za správní delikt, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
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(7) Pravomocné rozhodnutí České národní banky o uložení sankce a pravomocné
rozhodnutí soudu o zrušení této sankce uveřejní Česká národní banka na svých internetových
stránkách.
§ 24
Společná ustanovení
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká národní banka.
(2) Pravomocné rozhodnutí České národní banky o uložení správního trestu
a pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení tohoto správního trestu uveřejní Česká
národní banka na svých internetových stránkách.

Část dvě stě dvacátá sedmá
Zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon
o Vojenské policii), ve znění zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 45/2016 Sb. a zákona
č. 47/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
Díl 4
Oprávnění vojenského policisty
§ 26
Oprávnění požadovat vysvětlení
(1) Vojenský policista je oprávněn požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která
může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení trestného činu nebo přestupku a
jeho pachatele, vypátrání hledaného nebo pohřešovaného vojáka anebo věci, nebo zajištění
bezpečnosti chráněné osoby, a v případě potřeby osobu vyzvat, aby se ve stanovenou dobu
dostavila na určené místo k sepsání úředního záznamu o podání vysvětlení. Každý je povinen
požadavku nebo výzvě vyhovět.
(2) Vysvětlení může odepřít pouze osoba, která by tím sobě, svému příbuznému v
pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželovi, partnerovi nebo
druhovi, jakož i jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem
pociťovala jako újmu vlastní, způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za
správní delikt přestupek.
(3) Vysvětlení se nesmí požadovat od osoby, která by tím porušila státem uloženou
nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by ji této povinnosti zprostil příslušný orgán
nebo ten, v jehož zájmu tuto povinnost má.
(4) Vojenský policista je povinen předem osobu poučit o možnosti odepřít vysvětlení a
o zákazu požadovat vysvětlení podle odstavců 2 a 3.
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(5) Kdo se dostaví na výzvu podle odstavce 1, má nárok na náhradu nutných výdajů a
na náhradu ušlého výdělku10). Náhradu poskytuje Vojenská policie. Nárok na náhradu nemá
ten, kdo se dostavil jen ve vlastním zájmu nebo pro své protiprávní jednání. Nárok na náhradu
zaniká, jestliže jej osoba neuplatní do 7 dnů ode dne, kdy se na výzvu podle odstavce 1
dostavila; o tom musí být osoba poučena.
(6) Nevyhoví-li osoba bez dostatečné omluvy nebo bez závažných důvodů výzvě
podle odstavce 1, může být vojenským policistou předvedena k sepsání úředního záznamu o
podání vysvětlení.
(7) Úřední záznam o podání vysvětlení je vojenský policista povinen sepsat bez
zbytečného odkladu poté, co se osoba dostaví na výzvu, nebo je předvedena. Po sepsání
tohoto záznamu vojenský policista osobu propustí, pokud tomu nebrání zákonné důvody.
(8) O předvedení sepíše vojenský policista úřední záznam.
Oprávnění požadovat prokázání totožnosti
§ 27
(1) Prokázání totožnosti znamená prokázání jména, popřípadě jmen, příjmení, data
narození, rodného čísla, bylo-li přiděleno, a adresy bydliště, a nemá-li ho, adresy místa
pobytu, a u vojáka také prokázání příslušnosti k vojenskému útvaru. Rozsah a způsob
zjišťování osobních údajů musí být přiměřené účelu zjišťování totožnosti.
(2) Vojenský policista je oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu
a) podezřelou ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu přestupku,
b) od níž je požadováno vysvětlení,
c) odpovídající popisu hledaného nebo pohřešovaného vojáka,
d) zdržující se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu nebo správního deliktu
přestupku,
e) která má být předvedena na žádost příslušného orgánu podle jiného právního předpisu,
f) která je oznamovatelem podezření ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu
přestupku,
g) při plnění jiného úkonu, je-li to nezbytné k zajištění bezpečnosti chráněné osoby nebo
majetku anebo pro předcházení trestné činnosti.
(3) Vojenský policista je oprávněn vyzvat osobu, která se zdržuje v bezprostřední
blízkosti chráněného objektu, aby prokázala svoji totožnost, pokud
a) je důvodná obava, že tato osoba ohrozí bezpečnost chráněného objektu anebo bezpečnost
osob, které se v něm nacházejí,
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b) se chová způsobem, který narušuje anebo ohrožuje bezpečnost chráněného objektu, nebo
c) vstupuje do chráněného objektu nebo do místa, kam je vojenským policistou zakázán vstup,
nebo z tohoto chráněného objektu nebo místa vychází.
HLAVA VI
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 51
Přestupky
Přestupky fyzických osob
…
§ 52
Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) v rozporu s § 50 odst. 1 použije slova „vojenská policie“ anebo slova od nich odvozená
nebo symboly nebo znak Vojenské policie ve svém názvu nebo obchodní firmě,
b) na místě veřejnosti přístupném neoprávněně užívá na vozidle, plavidle nebo letadle zvláštní
barevné provedení a označení používané na služebních vozidlech, plavidlech a letadlech
Vojenské policie anebo zvláštní barevné provedení a označení s ním zřejmě zaměnitelné,
nebo
c) odmítne na výzvu vojenského policisty bez zbytečného odkladu a bezúplatně poskytnout
požadované podklady a informace, pokud jí v tom nebrání jiný právní předpis (§ 56 odst. 1).
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) a c) se uloží lze uložit
pokuta pokutu do 20 000 Kč a za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokuta
pokutu do 100 000 Kč.
§ 53
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
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(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává obecní úřad obce
s rozšířenou působností v přenesené působnosti.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní
moci.
(7) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu
obce.
§ 53
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává obecní úřad obce s rozšířenou
působností.
(2) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.
____________________
1)

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní
orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení.
10)

Část dvě stě dvacátá osmá
Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění zákonného opatření Senátu
č. 344/2013 Sb., zákona č. 331/2014 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
§2
Výkon působnosti
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(1) Působnost podle tohoto zákona vykonává správce spotřební daně z lihu (dále jen
„správce daně“).
(2) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona se postupuje podle daňového řádu s
výjimkou řízení o správních deliktech přestupcích.
ČÁST ŠESTÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY
HLAVA I
SPRÁVNÍ DELIKTY PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB
§ 59
Správní delikty na úseku nakládání s lihem
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 15 odst. 1 nakládá s neznačeným lihem, nebo
b) v rozporu s § 12 odst. 1 označí líh ve spotřebitelském balení, který nesmí být značen.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), nebo
b) od částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající
fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh označený v
rozporu s § 12 odst. 1, do desetinásobku této částky, jde-li o správní delikt podle odstavce 1
písm. b).
(3) Za správní delikt podle odstavce 1 lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti.
§ 60
Správní delikty na úseku nakládání s kontrolními páskami
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) nakládá s kontrolními páskami v rozporu s § 32 odst. 2,
b) nakládá s padělky kontrolních pásek, nebo
c) v rozporu s § 39 odst. 4 nevrátí kontrolní pásky.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), nebo
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b) od částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající
fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh označený
kontrolní páskou,
1. s níž v rozporu s § 32 odst. 2 nakládala, do desetinásobku této částky, jde-li o správní delikt
podle odstavce 1 písm. a), nebo
2. kterou v rozporu s § 39 odst. 4 nevrátila, do desetinásobku této částky, jde-li o správní
delikt podle odstavce 1 písm. c).
(3) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b) lze spolu s pokutou uložit
zákaz činnosti.
§ 61
Správní delikty na úseku značení lihu a prvotního prodeje nebo jiného převodu lihu
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba povinná značit líh dopustí
správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 10 odst. 1 neoznačí líh ve spotřebitelském balení kontrolní páskou,
b) v přihlášce k registraci uvede nesprávné údaje,
c) nepodá oznámení o změně registračních údajů,
d) v rozporu s § 10 odst. 3 značí líh
1. na jiném místě, než které je uvedeno v rozhodnutí o registraci, nebo
2. na místě, které není vybaveno sledovacím zařízením v rozsahu a způsobem uvedeným v
rozhodnutí o registraci,
e) značí líh v rozporu s podmínkou, která je uvedena v rozhodnutí o registraci,
f) v rozporu s § 42 líh
1. prodá nebo jinak převede, nebo
2. nakoupí nebo sobě nechá jinak převést, nebo
g) neoznámí správci daně údaje podle § 12a.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta
a) od částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající
fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh neoznačený
v rozporu s § 10 odst. 1, do desetinásobku této částky, nejméně však do 5 000 000 Kč, jde-li o
správní delikt podle odstavce 1 písm. a),
b) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f) nebo g),
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c) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), d) nebo e), nebo
d) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c).
(3) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a), d), f) nebo g) lze spolu s pokutou
uložit zákaz činnosti.
§ 62
Správní delikty na úseku držení kontrolních pásek
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel dopustí správního deliktu
tím, že
a) umístí kontrolní pásku na spotřebitelské balení v rozporu s § 14,
b) v rozporu s § 32 odst. 1 předá kontrolní pásky jiné osobě,
c) v rozporu s § 33 odst. 1 nezajistí, aby bylo dovezeno spotřebitelské balení lihu označené
zahraničním dodavatelem,
d) v rozporu s § 33 odst. 2 nezaznamená evidenční označení kontrolních pásek,
e) nesplní některou z povinností při přepravě kontrolních pásek nebo při jejich předání
zahraničnímu dodavateli podle § 34,
f) v rozporu s § 36 odst. 1
1. nevede evidenci kontrolních pásek, nebo
2. ji vede v neúplném rozsahu,
g) v rozporu s § 36 odst. 2 neuchovává zápis v evidenci kontrolních pásek nebo jej
neuchovává po stanovenou dobu,
h) v rozporu s § 36 odst. 3 nezajistí, aby se evidence kontrolních pásek nacházela na místě
značení lihu,
i) v rozporu s § 36 odst. 4 nezajistí, aby se evidence kontrolních pásek nacházela v sídle
držitele,
j) v rozporu s § 37
1. neprovede inventuru kontrolních pásek nebo nepředá záznam o výsledku inventury, nebo
2. neuchová záznam o výsledku inventury a doklady, na jejichž základě byla inventura
provedena, anebo je neuchová po stanovenou dobu,
k) neoznámí správci daně údaje podle § 38,
l) v rozporu s § 39 odst. 1 nebo 3 nevrátí kontrolní pásky, nebo
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m) v rozporu s § 39 odst. 2 nevrátí kontrolní pásky.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c), d), e), f), g), h), i)
nebo j),
b) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. k),
c) od částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající
fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh označený
kontrolní páskou
1. předanou v rozporu s § 32 odst. 1 jiné osobě, do desetinásobku této částky, jde-li o správní
delikt podle odstavce 1 písm. b), nebo
2. kterou v rozporu s § 39 odst. 1 nebo 3 nevrátila, do desetinásobku této částky, jde-li o
správní delikt podle odstavce 1 písm. l),
d) do desetinásobku částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo
podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh
označený kontrolní páskou, kterou v rozporu s § 39 odst. 2 nevrátila, jde-li o správní delikt
podle odstavce 1 písm. m).
(3) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až c) nebo k) lze spolu s pokutou uložit
zákaz činnosti.
§ 63
Správní delikty na úseku ochrany kontrolních pásek
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel dopustí správního deliktu
tím, že
a) v rozporu s § 35 odst. 1 nezajistí ochranu kontrolních pásek,
b) skladuje kontrolní pásky v rozporu s § 35 odst. 1,
c) zničí nebo ztratí kontrolní pásky v celkovém množství přesahujícím 0,1 % z každé
jednotlivě uskutečněné objednávky kontrolních pásek zaevidovaných na tuto osobu, nebo
d) v rozporu s § 35 odst. 2 neoznámí zničení, ztrátu nebo odcizení kontrolních pásek.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b) nebo d), nebo
b) ve výši odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající
fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh označený
zničenou nebo ztracenou kontrolní páskou, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c).
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(3) Měl-li správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b) za následek zničení, ztrátu,
zneužití nebo odcizení kontrolní pásky nebo k tomuto následku podstatným způsobem přispěl,
uloží se za tento správní delikt pokuta od částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by
byla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného
daňového oběhu líh označený zničenou, ztracenou, zneužitou nebo odcizenou kontrolní
páskou, do desetinásobku této částky, nejméně však do 1 000 000 Kč.
(4) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b) lze spolu s pokutou uložit
zákaz činnosti.
§ 64
Správní delikty na úseku distribuce a konečného prodeje lihu
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako distributor lihu, insolvenční
správce podle § 41 odst. 2 písm. c) nebo konečný prodejce lihu dopustí správního deliktu tím,
že
a) prodá nebo jinak převede anebo nakoupí nebo sobě nechá jinak převést líh v rozporu s §
42,
b) neoznámí správci daně údaje podle § 43,
c) v přihlášce k registraci uvede nesprávné údaje, nebo
d) nepodá oznámení o změně registračních údajů.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d),
b) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), nebo
c) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b).
(3) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b) lze spolu s pokutou uložit
zákaz činnosti.
§ 65
Zákaz činnosti
Zákaz činnosti lze uložit nejdéle na 2 roky, pokud byl správní delikt spáchán touto
činností nebo v souvislosti s ní.
HLAVA II
PŘESTUPKY
§ 66
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Přestupky na úseku nakládání s lihem
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 15 odst. 1 nakládá s
neznačeným lihem.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.
§ 67
Přestupky na úseku nakládání s kontrolními páskami
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nakládá s kontrolními páskami v rozporu s § 32 odst. 2,
b) nakládá s padělky kontrolních pásek, nebo
c) v rozporu s § 39 odst. 4 nevrátí kontrolní pásky.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.
HLAVA III
PROPADNUTÍ A ZABRÁNÍ VĚCI
§ 68
Propadnutí věci
(1) Správní orgán uloží propadnutí
a) neznačeného lihu,
b) kontrolní pásky,
c) padělku kontrolní pásky nebo
d) jiné věci.
(2) Propadnutí věci se uloží, pokud
a) náleží pachateli správního deliktu a
b) byla ke spáchání správního deliktu užita nebo byla správním deliktem získána nebo nabyta
za věc správním deliktem získanou.
(3) Propadnutí věci podle odstavce 1 písm. d) nelze uložit, je-li hodnota věci v
nápadném nepoměru k povaze správního deliktu.
§ 69
Zabrání věci
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(1) Pokud správní orgán neuložil propadnutí věci podle § 68 odst. 1, rozhodne o jejím
zabrání.
(2) O zabrání věci se rozhodne, pokud
a) náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat,
b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela, nejedná-li se o neznačený líh
podle § 15 odst. 2 písm. f), nebo
c) vlastník není znám.
(3) Zabrání věci podle § 68 odst. 1 písm. d) nelze uložit, je-li hodnota věci v
nápadném nepoměru k povaze správního deliktu. O zabrání této věci nelze rozhodnout,
jestliže od jednání majícího znaky správního deliktu uplynuly 2 roky.
§ 70
Společná ustanovení o propadlých a zabraných věcech
(1) Propadlá nebo zabraná věc připadá státu. Věc, o jejímž propadnutí nebo zabrání
rozhodl jiný správní orgán než správce daně, předá tento správní orgán správci daně.
(2) Správce daně propadlou nebo zabranou kontrolní pásku nebo její padělek zničí.
Jinou propadlou nebo zabranou věc správce daně může zničit podle povahy této věci.
(3) Na zničení věci dohlíží tříčlenná komise složená z úředních osob správce daně. O
zničení věci správce daně sepíše protokol.
(4) Pachateli správního deliktu, kterému bylo uloženo propadnutí věci, nebo osobě, u
které byla zabraná věc zajištěna, správce daně uloží povinnost nahradit státu náklady spojené
se správou a zničením věci.
(5) Nepropadne-li nebo nebude-li věc zabrána, musí být bez zbytečného odkladu
vrácena tomu, komu nepochybně patří, jinak tomu, u koho byla zajištěna.
HLAVA IV
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE SPRÁVNÍM DELIKTŮM
§ 71
Odpovědnost právnické a podnikající fyzické osoby
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, k jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
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(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
§ 72
Příslušnost k projednání správního deliktu
(1) Správní delikty podle tohoto zákona projednává správní orgán, který je správcem
daně.
(2) Správní delikty podle § 59 odst. 1 písm. a), § 60 odst. 1 písm. a) a b), § 61 odst. 1
písm. a), § 62 odst. 1 písm. a), § 63 odst. 1 písm. a), § 64 odst. 1 písm. a), § 66 odst. 1 a § 67
odst. 1 písm. a) a b), jejichž spáchání zjistí při výkonu své působnosti podle jiného zákona,
dále projednává
a) Česká obchodní inspekce,
b) Státní zemědělská a potravinářská inspekce,
c) obecní živnostenský úřad,
d) orgán Celní správy České republiky,
e) orgán Finanční správy České republiky.
§ 73
Výše a splatnost pokuty
(1) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla
uložena.
(2) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil.
(3) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
ČÁST ŠESTÁ
PŘESTUPKY
HLAVA I
PŘESTUPKY NA ÚSEKU POVINNÉHO ZNAČENÍ LIHU
§ 59
Přestupky na úseku nakládání s lihem
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(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že v rozporu s § 15 odst. 1 nakládá s neznačeným lihem.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v
rozporu s § 12 odst. 1 označí líh ve spotřebitelském balení, který nesmí být značen.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, nebo
b) od částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo
podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu
líh označený v rozporu s § 12 odst. 1, do desetinásobku této částky, jde-li o přestupek
podle odstavce 2.
(4) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze právnické nebo podnikající fyzické
osobě uložit zákaz činnosti.
§ 60
Přestupky na úseku nakládání s kontrolními páskami
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nakládá s kontrolními páskami v rozporu s § 32 odst. 2,
b) nakládá s padělky kontrolních pásek, nebo
c) v rozporu s § 39 odst. 4 nevrátí kontrolní pásky.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze fyzické osobě uložit pokutu do 5 000 000 Kč.
(3) Za přestupek lze právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu
a) do 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), nebo
b) od částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo
podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu
líh označený kontrolní páskou,
1. s níž v rozporu s § 32 odst. 2 nakládala, do desetinásobku této částky, jde-li
o přestupek podle odstavce 1 písm. a), nebo
2. kterou v rozporu s § 39 odst. 4 nevrátila, do desetinásobku této částky, jde-li
o přestupek podle odstavce 1 písm. c).
(4) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) lze právnické nebo podnikající
fyzické osobě uložit zákaz činnosti.
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§ 61
Přestupky na úseku značení lihu a prvotního prodeje nebo jiného převodu lihu
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba povinná značit líh
dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 10 odst. 1 neoznačí líh ve spotřebitelském balení kontrolní páskou,
b) v přihlášce k registraci uvede nesprávné údaje,
c) nepodá oznámení o změně registračních údajů,
d) v rozporu s § 10 odst. 3 značí líh
1. na jiném místě, než které je uvedeno v rozhodnutí o registraci, nebo
2. na místě, které není vybaveno sledovacím zařízením v rozsahu a způsobem uvedeným
v rozhodnutí o registraci,
e) značí líh v rozporu s podmínkou, která je uvedena v rozhodnutí o registraci,
f) v rozporu s § 42 líh
1. prodá nebo jinak převede, nebo
2. nakoupí nebo sobě nechá jinak převést, nebo
g) neoznámí správci daně údaje podle § 12a.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu
a) od částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo
podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu
líh neoznačený v rozporu s § 10 odst. 1, do desetinásobku této částky, jde-li o přestupek
podle odstavce 1 písm. a),
b) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c),
c) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), d) nebo e), nebo
d) do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) nebo g).
(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), d), f) nebo g) lze uložit zákaz činnosti.
(4) V případě, že desetinásobek částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou
by byla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do
volného daňového prostoru oběhu líh neoznačený v rozporu s § 10 odst. 1, nepřesáhne
5 000 000 Kč, použije se pro účely uložení pokuty podle odstavce 2 písm. a) částka
5 000 000 Kč namísto tohoto desetinásobku.
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§ 62
Přestupky na úseku držení kontrolních pásek
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel dopustí přestupku
tím, že
a) umístí kontrolní pásku na spotřebitelské balení v rozporu s § 14,
b) v rozporu s § 32 odst. 1 předá kontrolní pásky jiné osobě,
c) v rozporu s § 33 odst. 1 nezajistí, aby bylo dovezeno spotřebitelské balení lihu
označené zahraničním dodavatelem,
d) v rozporu s § 33 odst. 2 nezaznamená evidenční označení kontrolních pásek,
e) nesplní některou z povinností při přepravě kontrolních pásek nebo při jejich předání
zahraničnímu dodavateli podle § 34,
f) v rozporu s § 36 odst. 1
1. nevede evidenci kontrolních pásek, nebo
2. ji vede v neúplném rozsahu,
g) v rozporu s § 36 odst. 2 neuchovává zápis v evidenci kontrolních pásek nebo jej
neuchovává po stanovenou dobu,
h) v rozporu s § 36 odst. 3 nezajistí, aby se evidence kontrolních pásek nacházela na
místě značení lihu,
i) v rozporu s § 36 odst. 4 nezajistí, aby se evidence kontrolních pásek nacházela v sídle
držitele,
j) v rozporu s § 37
1. neprovede inventuru kontrolních pásek nebo nepředá záznam o výsledku inventury,
nebo
2. neuchová záznam o výsledku inventury a doklady, na jejichž základě byla inventura
provedena, anebo je neuchová po stanovenou dobu,
k) neoznámí správci daně údaje podle § 38,
l) v rozporu s § 39 odst. 1 nebo 3 nevrátí kontrolní pásky, nebo
m) v rozporu s § 39 odst. 2 nevrátí kontrolní pásky.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), d), e), f), g), h), i)
nebo j),
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b) do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k),
c) od částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo
podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu
líh označený kontrolní páskou
1. předanou v rozporu s § 32 odst. 1 jiné osobě, do desetinásobku této částky, jde-li
o přestupek podle odstavce 1 písm. b), nebo
2. kterou v rozporu s § 39 odst. 1 nebo 3 nevrátila, do desetinásobku této částky, jde-li o
přestupek podle odstavce 1 písm. l), nebo
d) do desetinásobku částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická
nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového
oběhu líh označený kontrolní páskou, kterou v rozporu s § 39 odst. 2 nevrátila, jde-li o
přestupek podle odstavce 1 písm. m).
(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c) nebo k) lze uložit zákaz činnosti.
§ 63
Přestupky na úseku ochrany kontrolních pásek
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel dopustí přestupku
tím, že
a) v rozporu s § 35 odst. 1 nezajistí ochranu kontrolních pásek,
b) skladuje kontrolní pásky v rozporu s § 35 odst. 1,
c) zničí nebo ztratí kontrolní pásky v celkovém množství přesahujícím 0,1 % z každé
jednotlivě uskutečněné objednávky kontrolních pásek zaevidovaných na tuto osobu,
nebo
d) v rozporu s § 35 odst. 2 neoznámí zničení, ztrátu nebo odcizení kontrolních pásek.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo d), nebo
b) ve výši odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající
fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh
označený zničenou nebo ztracenou kontrolní páskou, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. c).
(3) Měl-li přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) za následek zničení, ztrátu,
zneužití nebo odcizení kontrolní pásky nebo k tomuto následku podstatným způsobem
přispěl, lze za tento přestupek uložit pokutu od částky odpovídající spotřební dani z
lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud
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by uvedla do volného daňového oběhu líh označený zničenou, ztracenou, zneužitou nebo
odcizenou kontrolní páskou, do desetinásobku této částky.
(4) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) lze uložit zákaz činnosti.
„5) V případě, že desetinásobek částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou
by byla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do
volného daňového oběhu líh označený zničenou, ztracenou, zneužitou nebo odcizenou
kontrolní páskou, nepřesáhne 1 000 000 Kč, použije se pro účely uložení pokuty podle
odstavce 3 částka 1 000 000 Kč, namísto tohoto desetinásobku.
§ 64
Přestupky na úseku distribuce a konečného prodeje lihu
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako distributor lihu, insolvenční
správce podle § 41 odst. 2 písm. c) nebo konečný prodejce lihu dopustí přestupku tím, že
a) prodá nebo jinak převede anebo nakoupí nebo sobě nechá jinak převést líh v rozporu
s § 42,
b) neoznámí správci daně údaje podle § 43,
c) v přihlášce k registraci uvede nesprávné údaje, nebo
d) nepodá oznámení o změně registračních údajů.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), nebo
c) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b).
(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) lze uložit zákaz činnosti.

HLAVA II
PROPADNUTÍ A ZABRÁNÍ NEZNAČENÉHO LIHU, KONTROLNÍCH PÁSEK
A PADĚLKŮ KONTROLNÍCH PÁSEK
§ 65
Propadnutí neznačeného lihu, kontrolních pásek a padělků kontrolních pásek
Jsou-li splněny podmínky pro uložení propadnutí věci, která je neznačeným
lihem, kontrolní páskou nebo padělkem kontrolní pásky, její propadnutí se uloží, a to i
v případě, že její hodnota je v nápadném nepoměru k povaze přestupku.
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§ 66
Zabrání neznačeného lihu, kontrolních pásek a padělků kontrolních pásek
Jsou-li splněny podmínky pro rozhodnutí o zabrání věci, která je neznačeným
lihem, kontrolní páskou nebo padělkem kontrolní pásky, rozhodne se o jejím zabrání, a
to i v případě, že její hodnota je v nápadném nepoměru k povaze přestupku.
§ 67
Společná ustanovení o propadnutí a zabrání
(1) Neznačený líh, kontrolní pásku nebo padělek kontrolní pásky, o jejichž
propadnutí nebo zabrání rozhodl jiný správní orgán než správce daně, předá tento
správní orgán správci daně.
(2) Generální ředitelství cel propadlou nebo zabranou kontrolní pásku nebo její
padělek zničí. Jinou propadlou nebo zabranou věc Generální ředitelství cel může zničit
podle povahy této věci.
(3) Na zničení dohlíží tříčlenná komise složená z úředních osob správce daně.
O zničení věci se sepíše protokol.
(4) Pachateli přestupku, kterému bylo uloženo propadnutí věci, nebo osobě,
u které byla zabraná věc zajištěna, správce daně uloží povinnost nahradit státu náklady
spojené se správou a zničením věci.

HLAVA III
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 68
Promlčecí doba
(1) Promlčecí doba činí 5 let.
(2) Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká
nejpozději do 8 let od jeho spáchání.
§ 69
Příslušnost
(1) K řízení o přestupcích podle tohoto zákona je příslušný správce daně.
(2) Pokud jde o přestupky podle § 59 odst. 1, § 60 odst. 1 písm. a) a b), § 61 odst. 1
písm. a), § 62 odst. 1 písm. a), § 63 odst. 1 písm. a) a § 64 odst. 1 písm. a), o jejichž
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spáchání se dozví při výkonu své působnosti podle jiného zákona, jsou k řízení o nich
příslušné
a) Česká obchodní inspekce,
b) Státní zemědělská a potravinářská inspekce,
c) obecní živnostenský úřad,
d) orgán Celní správy České republiky,
e) orgán Finanční správy České republiky.
(3) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil.

Část dvě stě dvacátá devátá
Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů
(zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
§ 22
(1) Státní správu v oblasti kybernetické bezpečnosti vykonává Úřad, nestanoví-li
zákon jinak.
(2) Úřad
a) stanoví bezpečnostní opatření,
b) vydává opatření,
c) zajišťuje činnost Národního centra kybernetické bezpečnosti,
d) vede evidence podle tohoto zákona,
e) ukládá pokuty za správní delikty podle tohoto zákona,
e) ukládá sankce za nedodržení povinností stanovených tímto zákonem,
f) působí jako koordinační orgán ve stavu kybernetického nebezpečí,
g) spolupracuje s orgány a osobami, které působí v oblasti kybernetické bezpečnosti, zejména
s veřejnoprávními korporacemi, výzkumnými a vývojovými pracovišti a s ostatními pracovišti
typu CERT,
h) zajišťuje mezinárodní spolupráci,
i) sjednává a uzavírá smlouvy o mezinárodní spolupráci,
j) zajišťuje prevenci, vzdělávání a metodickou podporu v oblasti kybernetické bezpečnosti,
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k) zajišťuje výzkum a vývoj v oblasti kybernetické bezpečnosti,
l) uzavírá veřejnoprávní smlouvu s provozovatelem národního CERT,
m) zasílá podle krizového zákona Ministerstvu vnitra návrh prvků kritické infrastruktury v
odvětví komunikační a informační systémy v oblasti kybernetické bezpečnosti, jejichž
provozovatelem je organizační složka státu,
n) určuje podle krizového zákona prvky kritické infrastruktury v odvětví komunikační a
informační systémy v oblasti kybernetické bezpečnosti, pokud nejde o prvky uvedené v
písmeni m), a
o) plní další úkoly v oblasti kybernetické bezpečnosti stanovené tímto zákonem.
HLAVA V
KONTROLA, NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ A SPRÁVNÍ DELIKTY
KONTROLA, NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ A PŘESTUPKY
§ 23
…
Správní delikty
Přestupky
§ 25
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba uvedené v § 3 písm. a) nebo b) se
dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nesplní za stavu kybernetického nebezpečí povinnost uloženou Úřadem v rozhodnutí nebo
v opatření obecné povahy podle § 13, nebo
b) nesplní některou z povinností uloženou nápravným opatřením podle § 24.
(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba uvedené v § 3 písm. c) až e) se
dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 4 odst. 2 nezavede nebo neprovádí bezpečnostní opatření anebo nevede
bezpečnostní dokumentaci,
b) neohlásí kybernetický bezpečnostní incident podle § 8 odst. 1 a 3,
c) nesplní povinnost uloženou Úřadem v rozhodnutí nebo v opatření obecné povahy podle §
13 nebo 14,
d) neoznámí kontaktní údaje nebo jejich změnu Úřadu podle § 16 odst. 2 písm. b) nebo
e) nesplní některou z povinností uloženou nápravným opatřením podle § 24.
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(3) Za správní delikt přestupek se uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) anebo
odstavce 2 písm. a) až c) nebo e),
b) 10 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. d).
§ 27
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm
nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne,
kdy byl správní delikt spáchán.
(3) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává Úřad.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(6) Pokuty vybírá Úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
(7) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o jejím uložení.
§ 27
Společné ustanovení k přestupkům
Přestupky podle tohoto zákona projednává a pokuty vybírá Úřad.

Část dvě stě třicátá
Zákon č. 247/2014 Sb., poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 127/2015 Sb. a zákona č. …/2016 Sb.,
s vyznačením navrhovaných změn:
§ 19
(1) Oprávnění zaniká
a) smrtí poskytovatele,
b) zánikem právnické osoby, která je poskytovatelem, nebo organizační složky státu, která
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jménem České republiky jedná a vykonává práva a povinnosti z právních vztahů vznikajících
v souvislosti s poskytováním služby péče o dítě v dětské skupině, nebo
c) zrušením.
(2) Ministerstvo zruší oprávnění, jestliže
a) poskytovatel přestane splňovat podmínky pro zápis fyzické osoby nebo právnické osoby do
evidence poskytovatelů podle § 5 odst. 1,
b) poskytovateli byla uložena sankce za správní delikt byl uložen správní trest za přestupek
v případě zvlášť závažného porušení povinnosti stanovené tímto zákonem poskytovateli;
zvlášť závažným porušením se pro účely tohoto zákona rozumí takové porušení povinnosti,
které je způsobilé vyvolat újmu na zdraví a zdravém vývoji dítěte nebo opakované porušení
podmínek stanovených tímto zákonem,
c) poskytovatel neodstranil nedostatky, pro které mu bylo pozastaveno oprávnění podle
odstavce 3 ve lhůtě stanovené podle odstavce 4, nebo
d) poskytovatel o to požádá; tato žádost musí být podána nejméně 3 měsíce před dnem
ukončením činnosti.
HLAVA VI
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 22
Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku, jestliže
označuje svou činnost jako službu péče o dítě v dětské skupině, ačkoliv není zapsaná do
evidence poskytovatelů ve smyslu § 4.
(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel dopustí
přestupku tím, že
a) poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině v rozporu s § 5 odst. 2 nebo § 7,
b) v rozporu s § 10 odst. 1 nezpracuje nebo nedodržuje vnitřní pravidla,
c) v rozporu s § 10 odst. 2 nezpracuje nebo nedodržuje plán výchovy a péče,
d) nevede evidenci dětí podle § 11 odst. 1,
e) v rozporu s § 12 poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině bez pojištění odpovědnosti
za újmu,
f) neuzavře s rodičem dítěte písemnou smlouvu o poskytování služby péče o dítě v dětské
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skupině podle § 13 odst. 1,
g) poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině v rozporu s § 8 odst. 2 nebo 3 nebo s § 15
odst. 1 nebo 2,
h) v rozporu s § 18
1. neoznámí všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o
zápis, nebo
2. do 15 dnů ode dne vzniku změn týkajících se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro
žádost o zápis, nepředloží doklady o těchto změnách.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c), d) nebo f),
b) 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), b), e), g) nebo h),
c) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1.
§ 23
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu, jestliže
označuje svou činnost jako službu péče o dítě v dětské skupině, ačkoliv není zapsaná do
evidence poskytovatelů ve smyslu § 4.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel dopustí správního
deliktu tím, že
a) poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině v rozporu s § 5 odst. 2 nebo § 7,
b) v rozporu s § 10 odst. 1 nezpracuje nebo nedodržuje vnitřní pravidla,
c) v rozporu s § 10 odst. 2 nezpracuje nebo nedodržuje plán výchovy a péče,
d) nevede evidenci dětí podle § 11 odst. 1,
e) v rozporu s § 12 poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině bez pojištění odpovědnosti
za újmu,
f) neuzavře s rodičem dítěte písemnou smlouvu o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině podle § 13 odst. 1,
g) poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině v rozporu s § 8 odst. 2 nebo 3 nebo s § 15
odst. 1 nebo 2,
h) v rozporu s § 18
1. neoznámí všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o
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zápis, nebo
2. do 15 dnů ode dne vzniku změn týkajících se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro
žádost o zápis, nepředloží doklady o těchto změnách.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c), d) nebo f),
b) 30 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a), b), e), g) nebo h),
c) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1.
§ 23
Společné ustanovení k přestupkům
Přestupky podle tohoto zákona projednává oblastní inspektorát práce nebo
Státní úřad inspekce práce. To neplatí, jde-li o přestupky podle § 22 odst. 2 písm. g),
které projednává příslušná krajská hygienická stanice.
§ 24
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm správní
orgán nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(5) Správní delikty podle tohoto zákona projednává oblastní inspektorát práce nebo
Státní úřad inspekce práce. To neplatí, jde-li o správní delikty podle § 22 odst. 2 písm. g) a
§ 23 odst. 2 písm. g), které projednává příslušná krajská hygienická stanice.
(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
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Část dvě stě třicátá první
Zákon č. 259/2014 Sb., o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin),
s vyznačením navrhovaných změn:
§ 11
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se jako osoba z řad široké veřejnosti dopustí přestupku tím, že
a) drží nebo používá prekurzor výbušnin podléhající omezení na území České republiky
v rozporu s § 2 odst. 1, nebo nemá doklad o provedené registraci podle § 6 odst. 7,
b) uvede nepravdivý údaj v žádosti o povolení podle § 3, nebo neoznámí podstatnou změnu
některé ze skutečností podle § 4 odst. 4,
c) jako držitel povolení nesplní některou z podmínek uvedenou v povolení.
(2) Za přestupek se uloží pokuta podle odstavce 1 lze uložit pokutu do výše 50 000
Kč, v blokovém řízení do 5 000 Kč.
§ 12
Správní delikty Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba se jako hospodářský subjekt dopustí
správního deliktu přestupku tím, že
a) umožní zpřístupnění prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení bez platného povolení
nebo bez registrace, nebo umožní zpřístupnění prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení
osobě z řad široké veřejnosti mladší 18 let,
b) v rozporu s § 6 odst. 1 písm. a) nesplní povinnost podle čl. 5 nařízení,
c) v rozporu s § 6 odst. 1 písm. b) neověří podle čl. 4 odst. 6 a 7 nařízení platnost povolení, s
výjimkou prekurzorů výbušnin, které podléhají registraci,
d) v rozporu s § 6 odst. 1 písm. c) neprovede registraci transakce nebo v rozporu s § 8 odst. 3
nevede údaje o ní podle čl. 8 nařízení, nebo je vede neúplně,
e) v rozporu s § 6 odst. 1 písm. d) neeviduje zpřístupnění prekurzorů podléhajících omezení
osobám z řad široké veřejnosti uskutečněné na základě povolení, nebo je vede neúplně,
f) v rozporu s § 6 odst. 1 písm. e) nevydá doklad o registraci transakce,
g) v rozporu s § 6 odst. 4 neoznámí uvedení nového typu výrobku, obsahujícího prekurzory
výbušnin podléhající omezení na trh, nebo neuvede jeho chemické složení,
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h) v rozporu s § 6 odst. 5 neoznámí bez zbytečného odkladu podezřelou transakci nebo pokus
o ni podle čl. 9 odst. 1 nařízení, anebo významnou ztrátu nebo krádež prekurzoru výbušnin
podle čl. 9 odst. 4 nařízení,
i) v rozporu s § 8 odst. 3 nezpracovává údaje o registrovaných transakcích podle čl. 8 odst. 2
až 4 nařízení, nebo
j) v rozporu s § 14 odst. 2 nepředá Českému báňskému úřadu seznam typů výrobků, které jsou
na trhu a obsahují prekurzory výbušnin podléhající omezení.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu
do výše 100 000 Kč.
§ 13
Společná ustanovení ke správním deliktům k přestupkům
(1) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba jako hospodářský subjekt za správní
delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat,
aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výše pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(5) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká obchodní
inspekce, s výjimkou správních deliktů přestupků podle § 12 odst. 1 písm. d), f) a h), které
projednává Český báňský úřad a přestupků podle § 11 a správních deliktů podle § 12 odst. 1
písm. b), které projednávají obvodní báňské úřady.
(6) (2) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Výnos z pokut je příjmem
státního rozpočtu.
(7) (3) Za správní delikt podle § 11 odst. 1 písm. a) nebo § 12 odst. 1 písm. a) lze
spolu s pokutou uložit i propadnutí prekurzoru výbušnin. Propadnutí prekurzoru výbušnin lze
uložit, jestliže prekurzor výbušnin náležel pachateli správního deliktu a byl ke spáchání
správního deliktu užit nebo určen, anebo byl správním deliktem získán. Vlastníkem
propadlého prekurzoru výbušnin se stává stát, provedení likvidace propadlého prekurzoru
výbušnin se provede na náklady pachatele.
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(3) Je-li uložen správní trest propadnutí prekurzoru výbušnin, provede
se likvidace propadlého prekurzoru na náklady pachatele; výši skutečných nákladů
stanoví rozhodnutím orgán, který správní trest propadnutí prekurzoru uložil.

Část dvě stě třicátá druhá
Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných
změn:
§9
Ústav
Ústav v oblasti zdravotnických prostředků
a) rozhoduje, zda jde o zdravotnický prostředek, a o zatřídění zdravotnického prostředku, a to
na žádost nebo z moci úřední,
b) registruje výrobce, zplnomocněné zástupce, dovozce, distributory, osoby provádějící
servis, zadavatele klinických zkoušek a notifikované osoby,
c) notifikuje zdravotnické prostředky,
d) spravuje Národní informační systém zdravotnických prostředků,
e) zveřejňuje prostřednictvím Registru zdravotnických prostředků způsobem umožňujícím
dálkový přístup
1. informace o registrovaných osobách zacházejících se zdravotnickými prostředky,
2. informace o notifikovaných zdravotnických prostředcích a
3. informace poskytnuté výrobcem, zplnomocněným zástupcem nebo distributorem v
souvislosti s opatřeními s cílem minimalizovat opakování nežádoucích příhod podle § 74 odst.
2,
f) zajišťuje předávání údajů do Evropské databanky zdravotnických prostředků (dále jen
„Eudamed“),
g) vede a zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam poskytovatelů
zdravotních služeb, kteří ustavili etickou komisi podle § 16,
h) povoluje provedení klinické zkoušky zdravotnického prostředku a vydává souhlas se
změnami v dokumentaci klinické zkoušky zdravotnického prostředku,
i) rozhoduje o přerušení nebo zastavení klinické zkoušky,
j) provádí
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1. monitorování průběhu šetření nežádoucích příhod prováděných výrobci a v případě potřeby
zasahuje do jejich šetření a činí včas nezbytná opatření,
2. v případě potřeby vlastní šetření nežádoucích příhod; při této činnosti spolupracuje s
Evropskou komisí (dále jen „Komise“), ostatními členskými státy a příslušnými orgány cizích
států,
3. monitorování účinnosti provádění bezpečnostních nápravných opatření,
k) rozhoduje o stažení zdravotnického prostředku z trhu nebo z oběhu v případě
neoprávněného připojení označení CE2),
l) rozhoduje o stažení zdravotnického prostředku z trhu nebo z oběhu z technického nebo
zdravotního důvodu, který souvisí s vlastnostmi nebo účinností zdravotnického prostředku,
m) je kontrolním orgánem podle tohoto zákona a podle zákona upravujícího technické
požadavky na výrobky,
n) vydává certifikáty volného prodeje podle § 38 odst. 2,
o) rozhoduje v prvním stupni v oblasti zdravotnických prostředků o správních deliktech
přestupcích a o přerušení nebo ukončení používání zdravotnického prostředku,
p) v rozsahu své působnosti spolupracuje s příslušnými orgány cizích států a Unie,
q) informuje Komisi a příslušné orgány členských států o rozhodnutích podle § 39 spolu s
uvedením důvodů, které vedly k vydání těchto rozhodnutí, a
r) informuje Komisi a příslušné orgány členských států o opatřeních přijatých nebo
zvažovaných s cílem minimalizovat opakování nežádoucích příhod, včetně informací o těchto
nežádoucích příhodách.
HLAVA XIV
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 81
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku klinických
zkoušek a hodnocení funkční způsobilosti
(1) Zadavatel klinické zkoušky se dopustí správního deliktu přestupku tím, že zahájí
klinickou zkoušku v rozporu s § 15 odst. 1 nebo provede změny podmínek klinické zkoušky v
rozporu s § 15 odst. 4.
(2) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
provede klinickou zkoušku pro osobu, která nesplňuje podmínky podle § 13 odst. 1 písm. a).
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(3) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
provede klinickou zkoušku v rozporu s § 15 odst. 1.
(4) Zadavatel klinické zkoušky se dopustí správního deliktu přestupku tím, že nesplní
některou z povinností podle § 19.
(5) Podnikající fyzická osoba jako zkoušející nebo hlavní zkoušející se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 20.
(6) Zadavatel hodnocení funkční způsobilosti se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že nesplní povinnost podle § 24.
(7) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavců 1 až 4,
b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavců 5 a 6.
§ 82
Přestupek fyzických osob na úseku klinických zkoušek
(1) Fyzická osoba jako zkoušející nebo hlavní zkoušející se dopustí přestupku tím, že
nesplní některou z povinností podle § 20.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 500 000 Kč.
§ 83
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob při plnění ohlašovací
povinnosti
(1) Výrobce nebo zplnomocněný zástupce usazený v České republice, dovozce,
distributor, osoba provádějící servis nebo zadavatel klinické zkoušky působící na území
České republiky se dopustí správního deliktu přestupku tím, že vykonává příslušnou činnost
bez splnění ohlašovací povinnosti podle § 26.
(2) Výrobce nebo zplnomocněný zástupce usazený v České republice, dovozce,
distributor, osoba provádějící servis, zadavatel klinické zkoušky, nebo notifikovaná osoba se
dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) při plnění ohlašovací povinnosti podle § 26 uvede nepravdivé údaje,
b) při změně údajů neohlásí tuto změnu Ústavu ve lhůtě podle § 29 odst. 3.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1,
b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. a),
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c) 200 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. b).
§ 84
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob při notifikaci
zdravotnického prostředku podle § 31
(1) Výrobce nebo zplnomocněný zástupce usazený v České republice se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že
a) nepodá Ústavu žádost o notifikaci zdravotnického prostředku ve lhůtě podle § 31 odst. 1,
b) uvede nepravdivé údaje v žádosti o notifikaci zdravotnického prostředku podané podle § 32
odst. 2, nebo
c) při změně údajů uvedených v notifikaci nepodá Ústavu ve lhůtě žádost podle § 35 odst. 4.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a),
b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b),
c) 200 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. c).
§ 85
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob při notifikaci
zdravotnického prostředku podle § 33
(1) Distributor nebo dovozce zdravotnického prostředku uváděného na trh České
republiky se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nepodá Ústavu žádost o notifikaci zdravotnického prostředku ve lhůtě podle § 33 odst. 1,
b) neohlásí Ústavu skutečnost podle § 33 odst. 2,
c) uvede nepravdivé údaje v žádosti o notifikaci zdravotnického prostředku podané podle § 34
odst. 2, nebo
d) při změně údajů uvedených v notifikaci nepodá Ústavu ve lhůtě žádost podle § 35 odst. 4.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b),
b) 200 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. c) a d).
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§ 86
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku distribuce,
dovozu, výdeje a prodeje
(1) Distributor se dopustí správního deliktu přestupku tím, že distribuuje
zdravotnický prostředek v rozporu s § 43 písm. a), b), c) nebo d).
(2) Distributor nebo dovozce se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) distribuuje nebo dováží zdravotnický prostředek v rozporu s § 45 odst. 1, nebo
b) poruší některé z pravidel správné distribuční a dovozní praxe podle § 45 odst. 2.
(3) Výdejce se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) poruší některou z povinností podle § 49,
b) při zásilkovém výdeji zdravotnického prostředku poruší povinnost podle § 50 odst. 3,
c) poruší některou z povinností podle § 54,
d) vydá zdravotnický prostředek v rozporu s § 55 odst. 1 písm. a), b), c) nebo d), nebo
e) nezajistí podle § 55 odst. 2, aby zdravotnické prostředky, které byly vyřazeny z výdeje,
byly uloženy odděleně od zdravotnických prostředků, které lze vydávat.
(4) Prodávající se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) prodá zdravotnický prostředek v rozporu s § 56 odst. 1,
b) nesplní některou z povinností podle § 56 odst. 2,
c) prodá zdravotnický prostředek v rozporu s § 57 odst. 1 písm. a), b), c) nebo d), nebo
d) nezajistí podle § 57 odst. 2, aby zdravotnické prostředky, které byly vyřazeny z prodeje,
byly uloženy odděleně od zdravotnických prostředků, které lze prodávat.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) poskytne spotřebiteli zdravotnický prostředek uvedený v § 46 odst. 2 bez poukazu,
b) poskytne spotřebiteli zdravotnický prostředek uvedený v § 46 odst. 2, aniž by splnil
požadavky stanovené v § 49 odst. 2, nebo
c) při zásilkovém výdeji zdravotnického prostředku poruší povinnost podle § 50 odst. 2 nebo
3.
(6) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
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a) 200 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. a), odstavce 3 písm.
e) a odstavce 4 písm. d),
b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1, odstavce 2 písm. b),
odstavce 3 písm. a), c) nebo d) a odstavce 4 písm. a), b) nebo c),
c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 3 písm. b) nebo odstavce 5.
§ 87
Přestupek fyzických osob na úseku předepisování
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že vystaví lékařský předpis, kterým je
poukaz, aniž je osobou uvedenou v § 46 odst. 1.
(2) Fyzická osoba se jako zaměstnanec, který vykonává zdravotnické povolání lékaře,
dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 47 odst. 1 nebo 2 nebo § 48
odst. 1.
(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že padělá lékařský předpis, kterým je
poukaz, nebo pozmění jeho obsah v úmyslu, aby ho bylo použito jako pravého, nebo
užije takového předpisu jako pravého nebo poskytne jeho tiskopis jinému v úmyslu, aby
ho bylo použito k padělání, nebo v témže úmyslu odcizí či jinak neoprávněně získá
takový tiskopis.
(3) (4) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.,
c) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3.
§ 88
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku
předepisování
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že vystaví lékařský předpis, kterým je poukaz, aniž je osobou uvedenou v § 46 odst. 1.
(2) Podnikající fyzická osoba, která vykonává zdravotnické povolání lékaře, se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 47 odst. 1 nebo 2
nebo § 48 odst. 1.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1,
b) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2.
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§ 89
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku používání
(1) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) použije zdravotnický prostředek v rozporu s § 58,
b) nesplní některou z povinností podle § 59 odst. 1, 3 nebo 4,
c) nezajistí, aby byl uživateli dostupný návod k použití podle § 60,
d) použije při poskytování zdravotních služeb zdravotnický prostředek v rozporu s § 59 odst.
2, nebo
e) nezajistí, aby
1. osoba, která obsluhuje zdravotnický prostředek, absolvovala instruktáž podle § 61 odst. 1,
2. instruktáž prováděla osoba splňující požadavky podle § 61 odst. 2, nebo
3. byly vedeny a uchovávány informace o všech provedených instruktážích podle § 61 odst. 3.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo d),
b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b),
c) 200 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo e).
§ 90
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku servisu
(1) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
nezajistí provádění odborné údržby zdravotnického prostředku v rozsahu a četnosti podle § 65
odst. 3.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba provádějící servis dopustí
správního deliktu přestupku tím, že nezajistí splnění některé z povinností podle § 65 odst. 4.
(3) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí správního deliktu přestupku tím, že v
rozporu s § 65 odst. 5 nevede nebo neuchovává evidenci provedeného servisu po zákonem
stanovenou dobu.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba provádějící servis dopustí
správního deliktu přestupku tím, že nezajistí splnění některé z povinností podle § 66 odst. 2
nebo 3.
(5) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
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a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1, 3 nebo 4,
b) 300 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2.
§ 91
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku nežádoucích
příhod
(1) Výrobce, zplnomocněný zástupce, distributor, dovozce, poskytovatel zdravotních
služeb, osoba provádějící servis, výdejce nebo prodávající se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že Ústavu písemně neoznámí skutečnosti ve lhůtě podle § 70 odst. 1 nebo 2.
(2) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
nesplní povinnost podle § 72 odst. 1.
(3) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
nesplní povinnost podle § 73 písm. b).
(4) Výrobce nebo zplnomocněný zástupce se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že nesplní povinnost podle § 74 odst. 2.
(5) Výrobce se dopustí správního deliktu přestupku tím, že nesplní povinnost podle §
74 odst. 4.
(6) Dovozce, distributor nebo osoba provádějící servis se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 75.
(7) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1, 3 nebo 6,
b) 200 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2, 4 nebo 5.
§ 92
Společná ustanovení ke správním deliktům k přestupkům
(1) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže
prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní
povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě a podnikající fyzické osobě se přihlédne
k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a
okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby a podnikající fyzické osoby za správní delikt zaniká,
jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl,
nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.
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(4) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona projednává Ústav.
(5) (2) Pokuty vybírá orgán, který je uložil.
(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

Část dvě stě třicátá třetí
Zákon č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti
s vymáháním práv duševního vlastnictví, ve znění zákona č. …/2016 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn:
ČÁST ČTVRTÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY
HLAVA I
PŘESTUPKY
§ 31
Přestupky na úseku dozoru nad dodržováním povinností a zákazů v souvislosti s vymáháním
práv duševního vlastnictví
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 5 odst. 1 nakládá se zbožím porušujícím právo duševního vlastnictví,
b) jako osoba, které bylo celním úřadem pozastaveno propuštění zboží nebo ponecháno
zadržené zboží, které je podezřelé z porušení práva duševního vlastnictví, v rozporu s § 14
odst. 1 nebo § 22 odst. 3 nebo 4 s tímto zbožím nakládá,
c) jako osoba, která poskytla jistotu bankovní zárukou, neposkytne novou jistotu podle § 25,
nebo
d) nakládá se zbožím v rozporu s podmínkami jeho bezúplatného převodu k humanitárním
účelům.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce
1 písm. a), b) nebo d).
(3) Za přestupek se uloží pokuta ve výši neposkytnuté jistoty, jde-li o přestupek podle
odstavce 1 písm. c).
§ 32
Přestupky na úseku opatření v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví v
součinnosti s držitelem rozhodnutí pro vnitrostátní trh nebo s držitelem rozhodnutí
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(1) Fyzická osoba se jako držitel rozhodnutí pro vnitrostátní trh dopustí přestupku tím,
že
a) v rozporu s § 12 odst. 1 neoznámí určenému celnímu úřadu skutečnost, která může být
důvodem zrušení rozhodnutí pro vnitrostátní trh, nebo změnu údajů uvedených v tomto
rozhodnutí, nebo tuto skutečnost nebo změnu údajů neoznámí ve stanovené lhůtě nebo
stanoveným způsobem,
b) použije informace poskytnuté celním úřadem v rozporu s § 12 odst. 3, nebo
c) v rozporu s § 17 odst. 3 nevrátí celnímu úřadu vzorky zboží nebo neprokáže celnímu úřadu
jejich zničení nebo poškození.
(2) Fyzická osoba se jako držitel rozhodnutí dopustí přestupku tím, že v rozporu s
nařízením Evropské unie
a) neoznámí určenému celnímu úřadu skutečnost, která může být důvodem zrušení
rozhodnutí, nebo změnu údajů uvedených v rozhodnutí,
b) použije informace poskytnuté celním úřadem, nebo
c) nevrátí celnímu úřadu vzorky zboží.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 500 000 Kč.
HLAVA II
SPRÁVNÍ DELIKTY PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB
§ 33
Správní delikty na úseku dozoru nad dodržováním povinností a zákazů v souvislosti s
vymáháním práv duševního vlastnictví
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 5 odst. 1 nakládá se zbožím porušujícím právo duševního vlastnictví,
b) jako osoba, které bylo celním úřadem pozastaveno propuštění zboží nebo ponecháno
zadržené zboží, které je podezřelé z porušení práva duševního vlastnictví, v rozporu s § 14
odst. 1 nebo § 22 odst. 3 nebo 4 s tímto zbožím nakládá, nebo
c) jako osoba, která poskytla jistotu bankovní zárukou, neposkytne novou jistotu podle § 25.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b), nebo
b) ve výši neposkytnuté jistoty, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c).
§ 34
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Správní delikty na úseku opatření v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví v
součinnosti s držitelem rozhodnutí pro vnitrostátní trh nebo s držitelem rozhodnutí
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel rozhodnutí pro
vnitrostátní trh dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 12 odst. 1 neoznámí určenému celnímu úřadu skutečnost, která může být
důvodem zrušení rozhodnutí pro vnitrostátní trh, nebo změnu údajů uvedených v tomto
rozhodnutí, nebo tuto skutečnost nebo změnu údajů neoznámí ve stanovené lhůtě nebo
stanoveným způsobem,
b) použije informace poskytnuté celním úřadem v rozporu s § 12 odst. 3, nebo
c) v rozporu s § 17 odst. 3 nevrátí celnímu úřadu vzorky zboží nebo neprokáže celnímu úřadu
jejich zničení nebo poškození.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel rozhodnutí dopustí
správního deliktu tím, že v rozporu s nařízením Evropské unie
a) neoznámí určenému celnímu úřadu skutečnost, která může být důvodem zrušení
rozhodnutí, nebo změnu údajů uvedených v rozhodnutí,
b) použije informace poskytnuté celním úřadem, nebo
c) nevrátí celnímu úřadu vzorky zboží.
(3) Za správní delikt podle odstavce 1 nebo 2 se uloží pokuta do 500 000 Kč.
§ 35
Správní delikty na úseku bezúplatného převodu padělků
(1) Právnická osoba se jako přejímající organizace dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 45 písm. a) nepřijme opatření k zabránění zneužití padělků a jejich
opětovnému uvedení na trh,
b) v rozporu s § 45 písm. b) nevyužívá padělky pouze ke stanoveným humanitárním účelům,
nebo
c) v rozporu s § 46 odst. 1 nezajistí úpravu padělků převedených k humanitárním účelům.
(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím,
že nakládá se zbožím v rozporu s podmínkami jeho bezúplatného převodu k humanitárním
účelům.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo c), nebo
b) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2.
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HLAVA III
PROPADNUTÍ A ZABRÁNÍ VĚCI
§ 36
Propadnutí věci
(1) Celní úřad uloží propadnutí
a) zboží porušujícího právo duševního vlastnictví, nebo
b) materiálů, nástrojů a zařízení určených nebo používaných výlučně nebo převážně při
činnostech porušujících právo duševního vlastnictví.
(2) Propadnutí věci se uloží, pokud
a) náleží pachateli správního deliktu a
b) byla ke spáchání správního deliktu užita nebo byla správním deliktem získána nebo nabyta
za věc správním deliktem získanou.
(3) Propadnutí věci uvedené v odstavci 1 písm. b) nelze uložit, je-li hodnota věci v
nápadném nepoměru k povaze správního deliktu.
§ 37
Zabrání věci
(1) Pokud celní úřad neuložil propadnutí věci podle § 36, rozhodne o jejím zabrání.
(2) O zabrání věci se rozhodne, pokud
a) náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat,
b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela, nebo
c) její vlastník není znám.
(3) Zabrání věci uvedené v § 36 odst. 1 písm. b) nelze uložit, je-li hodnota věci v
nápadném nepoměru k povaze správního deliktu. O zabrání této věci nelze rozhodnout,
jestliže od jednání, které má znaky správního deliktu, uplynuly 2 roky.
§ 38
Společná ustanovení o propadlých a zabraných věcech
(1) Propadlá nebo zabraná věc připadá státu.
(2) Propadlé nebo zabrané zboží porušující právo duševního vlastnictví se zničí, pokud
nebylo bezúplatně převedeno k humanitárním účelům. Jiná propadlá nebo zabraná věc se
zničí podle povahy této věci.
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(3) Namísto zničení propadlé nebo zabrané věci může Generální ředitelství cel tuto
věc držet, skladovat a používat pro potřeby výuky, výcviku, zkoušek a expertizní činnosti
nebo pro výkon jiné činnosti v rámci působnosti orgánů celní správy.
(4) Zničení věci se provede pod dohledem tříčlenné komise Generálního ředitelství
cel. O zničení věci se sepíše protokol.
(5) Pachatel správního deliktu, kterému bylo uloženo propadnutí věci, nebo osoba, u
které byla zabraná věc zadržena, jsou povinni nahradit státu náklady spojené se správou a
zničením věci.
(6) Pachatel správního deliktu, kterému bylo uloženo propadnutí padělku převedeného
k humanitárním účelům, je povinen nahradit přejímající organizaci náklady vzniklé v
souvislosti s úpravou padělků. Na žádost přejímající organizace jí celní úřad sdělí
identifikační údaje pachatele správního deliktu.
HLAVA IV
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE SPRÁVNÍM DELIKTŮM
§ 39
Zahájení řízení o správním deliktu
(1) Řízení o správním deliktu podle § 31 odst. 1 písm. a) a § 33 odst. 1 písm. a) lze
zahájit pouze v případě, že bylo v soudním řízení pravomocně rozhodnuto, že bylo porušeno
právo duševního vlastnictví.
(2) Po dobu, kdy je vedeno soudní řízení o určení, zda bylo porušeno právo duševního
vlastnictví, neběží lhůty pro zahájení řízení o správním deliktu.
§ 40
Odpovědnost právnické a podnikající fyzické osoby
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, k jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 6 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
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§ 41
Příslušnost k projednání správního deliktu
(1) Správní delikty podle tohoto zákona projednává celní úřad, v jehož územním
obvodu má osoba podezřelá ze spáchání správního deliktu sídlo. Nenachází-li se sídlo osoby
na území České republiky, projedná správní delikt celní úřad, v jehož územním obvodu byl
správní delikt spáchán; nelze-li místo spáchání správního deliktu spolehlivě zjistit, projedná
jej celní úřad, v jehož územním obvodu bylo spáchání správního deliktu zjištěno.
(2) Správní delikty podle § 32 odst. 1 písm. a), § 32 odst. 2 písm. a), § 34 odst. 1 písm.
a) a § 34 odst. 2 písm. a) projednává určený celní úřad.
§ 42
Splatnost pokuty a určení příjmu z pokut
(1) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla
uložena.
(2) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
(3) Příjem z pokuty za správní delikt podle § 31 odst. 1 písm. c) nebo § 33 odst. 1
písm. c) je do výše částky stanovené soudním rozhodnutím o náhradě škody jistotou
poskytnutou složením částky.
ČÁST ČTVRTÁ
PŘESTUPKY
HLAVA I
PŘESTUPKY V SOUVISLOSTI S VYMÁHÁNÍM PRÁV DUŠEVNÍHO
VLASTNICTVÍ
§ 31
Přestupky na úseku dozoru nad dodržováním povinností a zákazů v souvislosti
s vymáháním práv duševního vlastnictví
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že
a) v rozporu s § 5 odst. 1 nakládá se zbožím porušujícím právo duševního vlastnictví,
b) jako osoba, které bylo celním úřadem pozastaveno propuštění zboží nebo ponecháno
zadržené zboží, které je podezřelé z porušení práva duševního vlastnictví, v rozporu
s § 14 odst. 1 nebo § 22 odst. 3 nebo 4 s tímto zbožím nakládá,
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c) jako osoba, která poskytla jistotu bankovní zárukou, neposkytne novou jistotu podle
§ 25.
(2) Za přestupek lze fyzické osobě uložit pokutu do 1 000 000 Kč, jde-li o
přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b).
(3) Za přestupek lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu
do 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b).
(4) Za přestupek lze uložit pokutu ve výši neposkytnuté jistoty, jde-li o přestupek
podle odstavce 1 písm. c).
§ 32
Přestupky na úseku opatření v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
v součinnosti s držitelem rozhodnutí pro vnitrostátní trh nebo s držitelem rozhodnutí
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel rozhodnutí
pro vnitrostátní trh dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 12 odst. 1 neoznámí určenému celnímu úřadu skutečnost, která může
být důvodem zrušení rozhodnutí pro vnitrostátní trh, nebo změnu údajů uvedených v
tomto rozhodnutí, nebo tuto skutečnost nebo změnu údajů neoznámí ve stanovené lhůtě
nebo stanoveným způsobem,
b) použije informace poskytnuté celním úřadem v rozporu s § 12 odst. 3, nebo
c) v rozporu s § 17 odst. 3 nevrátí celnímu úřadu vzorky zboží nebo neprokáže celnímu
úřadu jejich zničení nebo poškození.
(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel rozhodnutí
dopustí přestupku tím, že v rozporu s nařízením Evropské unie
a) neoznámí určenému celnímu úřadu skutečnost, která může být důvodem zrušení
rozhodnutí, nebo změnu údajů uvedených v rozhodnutí,
b) použije informace poskytnuté celním úřadem, nebo
c) nevrátí celnímu úřadu vzorky zboží.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 500 000 Kč.
§ 33
Přestupky na úseku bezúplatného převodu padělků
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že nakládá se zbožím v rozporu s podmínkami jeho bezúplatného převodu k
humanitárním účelům.
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(2) Právnická osoba se jako přejímající organizace dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 45 písm. a) nepřijme opatření k zabránění zneužití padělků a jejich
opětovnému uvedení na trh,
b) v rozporu s § 45 písm. b) nevyužívá padělky pouze ke stanoveným humanitárním
účelům nebo
c) v rozporu s § 46 odst. 1 nezajistí úpravu padělků převedených k humanitárním
účelům.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze fyzické osobě uložit pokutu do 1 000 000
Kč.
(4) Za přestupek lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu do
a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a) nebo c), nebo
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. b).
HLAVA II
PROPADNUTÍ A ZABRÁNÍ ZBOŽÍ PORUŠUJÍCÍHO PRÁVO DUŠEVNÍHO
VLASTNICTVÍ
§ 34
Propadnutí zboží
Jsou-li splněny podmínky pro uložení propadnutí věci, která je zbožím
porušujícím právo duševního vlastnictví, její propadnutí se uloží, a to i v případě, že její
hodnota je v nápadném nepoměru k povaze přestupku.
§ 35
Zabrání zboží
Jsou-li splněny podmínky pro rozhodnutí o zabrání věci, která je zbožím
porušujícím právo duševního vlastnictví, rozhodne se o jejím zabrání, a to i v případě,
že její hodnota je v nápadném nepoměru k povaze přestupku.
§ 36
Společná ustanovení o propadnutí a zabrání
(1) Propadlé nebo zabrané zboží porušující právo duševního vlastnictví se zničí,
pokud nebylo bezúplatně převedeno k humanitárním účelům.
(2) Namísto zničení propadlé nebo zabrané věci může Generální ředitelství cel
tuto věc držet, skladovat a používat pro potřeby výuky, výcviku, zkoušek a expertizní
činnosti nebo pro výkon jiné činnosti v rámci působnosti orgánů celní správy.
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(3) Na zničení dohlíží tříčlenná komise složená z úředních osob celního úřadu.
O zničení věci se sepíše protokol.
(4) Pachatel přestupku, kterému bylo uloženo propadnutí věci, nebo osoba,
u které byla zabraná věc zadržena, jsou povinni nahradit státu náklady spojené se
správou a zničením věci.
(5) Pachatel přestupku, kterému bylo uloženo propadnutí padělku převedeného
k humanitárním účelům, je povinen nahradit přejímající organizaci náklady vzniklé
v souvislosti s úpravou padělků. Na žádost přejímající organizace jí celní úřad sdělí
identifikační údaje pachatele přestupku.
HLAVA III
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 37
Promlčecí doba
(1) Promlčecí doba činí 6 let.
(2) Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká
nejpozději 9 let od jeho spáchání.
§ 38
Zahájení řízení o přestupku
(1) Řízení o přestupku podle § 31 odst. 1 písm. a) lze zahájit pouze v případě, že
bylo v soudním řízení o určení, zda bylo porušeno právo duševního vlastnictví,
pravomocně rozhodnuto, že bylo porušeno právo duševního vlastnictví.
(2) Do promlčecí doby se nezapočítává doba, po kterou se vedlo soudní řízení o
určení, zda bylo porušeno právo duševního vlastnictví.
§ 39
Příslušnost
(1) K řízení o přestupcích podle tohoto zákona je příslušný celní úřad, v jehož
územním obvodu má osoba podezřelá ze spáchání přestupku sídlo. Nenachází-li se sídlo
osoby na území České republiky, je k řízení o přestupku příslušný celní úřad, v jehož
územním obvodu byl přestupek spáchán.
(2) K řízení o přestupcích podle § 32 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) je příslušný
určený celní úřad.
§ 40
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Určení příjmu z pokut
Příjem z pokuty za přestupek podle § 31 odst. 1 písm. c) nebo § 33 odst. 1 písm. c)
je do výše částky stanovené soudním rozhodnutím o náhradě škody jistotou poskytnutou
složením částky.
§ 50
Odkladný účinek odvolání
Odvolání proti rozhodnutí orgánů celní správy podle tohoto zákona nemá odkladný
účinek s výjimkou odvolání proti rozhodnutí o správním deliktu přestupku nebo rozhodnutí o
zabrání věci.

Část dvě stě třicátá čtvrtá
Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci
závažných havárií), s vyznačením navrhovaných změn:
HLAVA X
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 51
(1) Provozovatel nebo uživatel objektu se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nezpracuje seznam podle § 3 odst. 2 písm. a) nebo § 55 odst. 7,
b) nepřezkoumá seznam podle § 55 odst. 4 nebo 6,
c) v rozporu s § 4 odst. 1 nebo § 55 odst. 7 nezpracuje protokol o nezařazení nebo tento
protokol neuchová,
d) v rozporu s § 4 odst. 2 nebo § 55 odst. 6 nezajistí aktualizaci protokolu o nezařazení,
e) nepředloží protokol o nezařazení nebo jeho aktualizaci ve stanovené lhůtě krajskému úřadu
podle § 4 odst. 3 nebo § 55 odst. 6,
f) neposkytne údaje nutné pro řízení rizika v objektech určených krajským úřadem podle § 7
odst. 1 v rámci vzájemné výměny údajů podle § 7 odst. 3,
g) neohlásí vznik závažné havárie podle § 36 odst. 1 písm. a), nebo
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h) v rozporu s § 36 odst. 1 písm. b) nezpracuje hlášení o vzniku závažné havárie nebo toto
hlášení nedoručí krajskému úřadu ve stanovené lhůtě.
(2) Provozovatel se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 5 odst. 3, § 31 odst. 1 nebo § 55 odst. 6 nebo 7 nepředloží návrh na zařazení
ve stanovené lhůtě krajskému úřadu,
b) v rozporu s § 8 odst. 1 nebo § 55 odst. 5 písm. a) nepředloží návrh na změnu zařazení ve
stanovené lhůtě krajskému úřadu nebo neuvědomí krajský úřad o připravovaném návrhu na
změnu zařazení,
c) v rozporu s § 9 odst. 1, § 31 odst. 1 nebo § 55 odst. 5 písm. a) neprovede posouzení rizik
závažné havárie,
d) nepředloží posouzení rizik závažné havárie ve stanovené lhůtě krajskému úřadu podle § 31
odst. 1,
e) v rozporu s § 21 odst. 1 nebo § 32 odst. 3 nezpracuje plán fyzické ochrany,
f) nezašle plán fyzické ochrany krajskému úřadu nebo krajskému ředitelství Policie České
republiky ve stanovené lhůtě podle § 21 odst. 3 nebo § 32 odst. 3,
g) v rozporu s § 22 odst. 1 nepřijme nebo nezajistí bezpečnostní opatření pro fyzickou
ochranu objektu,
h) neprovede funkční zkoušky bezpečnostních opatření podle § 22 odst. 2,
i) uvede nový objekt do zkušebního provozu nebo do užívání v rozporu s § 32 odst. 2,
j) nezajistí pojištění odpovědnosti podle § 33 odst. 1,
k) nesjedná pojištění odpovědnosti ve lhůtě podle § 33 odst. 2 nebo jej sjedná v rozporu s § 33
odst. 3,
l) nepředloží krajskému úřadu ve stanovené lhůtě ověřenou kopii smlouvy o pojištění
odpovědnosti nebo pojistky podle § 33 odst. 4,
m) neoznámí krajskému úřadu změny v pojištění odpovědnosti nebo jeho zánik podle § 33
odst. 5,
n) nezpracuje konečnou zprávu o vzniku a dopadech závažné havárie podle § 36 odst. 2,
o) nepředloží návrh konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie krajskému úřadu ke
schválení ve stanovené lhůtě podle § 36 odst. 3,
p) v rozporu s § 36 odst. 4 neaktualizuje informace obsažené v konečné zprávě o vzniku a
dopadech závažné havárie nebo tyto aktualizované informace nepředloží krajskému úřadu ke
schválení,
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q) v rozporu s § 37 odst. 2 neodstraní ve stanovené lhůtě nedostatky návrhu konečné zprávy o
vzniku a dopadech závažné havárie, nebo
r) nesplní ve stanovené lhůtě povinnost uloženou rozhodnutím krajského úřadu o opatření k
nápravě podle § 42 odst. 1.
(3) Provozovatel objektu zařazeného do skupiny A se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) v rozporu s § 10 odst. 1, § 14 odst. 1, § 32 odst. 1 nebo § 55 odst. 5 písm. b) nezpracuje
bezpečnostní program,
b) nepředloží návrh bezpečnostního programu ve stanovené lhůtě krajskému úřadu ke
schválení podle § 10 odst. 5, § 14 odst. 1, § 32 odst. 1 nebo § 55 odst. 5 písm. b),
c) v rozporu s § 11 odst. 1 nepřezkoumá bezpečnostní program, nepořídí o tomto přezkumu
záznam, tento záznam neuchová nebo jeho stejnopis nezašle krajskému úřadu,
d) v rozporu s § 11 odst. 2, § 14 odst. 2, § 37 odst. 4 nebo § 55 odst. 4 nezajistí aktualizaci
bezpečnostního programu nebo nepředloží tuto aktualizaci krajskému úřadu ke schválení,
nebo
e) nepostupuje v souladu s bezpečnostním programem podle § 15 odst. 1,
f) v rozporu s § 15 odst. 2 neseznámí své zaměstnance a jiné osoby, které se s jeho vědomím
zdržují v objektu, s bezpečnostním programem.
(4) Provozovatel objektu zařazeného do skupiny B se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) v rozporu s § 12 odst. 1, § 14 odst. 1, § 32 odst. 1 nebo § 55 odst. 5 písm. b) nezpracuje
bezpečnostní zprávu,
b) nepředloží návrh bezpečnostní zprávy ve stanovené lhůtě krajskému úřadu ke schválení
podle § 12 odst. 5, § 14 odst. 1, § 32 odst. 1 nebo § 55 odst. 5 písm. b),
c) nezajistí posouzení bezpečnostní zprávy, nezpracuje zprávu o posouzení bezpečnostní
zprávy nebo tuto zprávu nepředloží krajskému úřadu ke schválení podle § 13 odst. 1,
d) v rozporu s § 14 odst. 2 nebo 3, § 37 odst. 4 nebo § 55 odst. 4 nezajistí aktualizaci
bezpečnostní zprávy nebo nepředloží tuto aktualizaci krajskému úřadu ke schválení,
e) nepostupuje v souladu s bezpečnostní zprávou podle § 15 odst. 1,
f) v rozporu s § 15 odst. 2 neseznámí své zaměstnance a jiné osoby, které se s jeho vědomím
zdržují v objektu, s bezpečnostní zprávou,
g) v rozporu s § 23 odst. 1, § 32 odst. 4 nebo § 55 odst. 5 písm. b) nezpracuje vnitřní havarijní
plán,
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h) nepředloží vnitřní havarijní plán ve stanovené lhůtě krajskému úřadu a hasičskému
záchrannému sboru kraje podle § 23 odst. 6, § 32 odst. 4 nebo § 55 odst. 5 písm. b),
i) nepostupuje v souladu s vnitřním havarijním plánem podle § 24 odst. 1,
j) neprověří vnitřní havarijní plán podle § 25 odst. 1,
k) v rozporu s § 25 odst. 2, § 37 odst. 4 nebo § 55 odst. 4 nezajistí aktualizaci vnitřního
havarijního plánu,
l) nepředloží aktualizaci vnitřního havarijního plánu ve stanovené lhůtě krajskému úřadu a
hasičskému záchrannému sboru kraje podle § 25 odst. 3, § 37 odst. 4 nebo § 55 odst. 4,
m) v rozporu s § 27 odst. 1, § 32 odst. 4 nebo § 55 odst. 5 písm. b) nezpracuje podklady pro
stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu, nebo
n) nepředloží podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího
havarijního plánu ve stanovené lhůtě krajskému úřadu a hasičskému záchrannému sboru podle
§ 27 odst. 3, § 32 odst. 4 nebo § 55 odst. 5 písm. b).
(5) Provozovatel nebo uživatel objektu se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
v řízeních o zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B, o změně zařazení objektu do
příslušné skupiny nebo o vyřazení objektu ze skupiny A nebo ze skupiny B, o schválení
návrhu bezpečnostní dokumentace nebo návrhu zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
uvede nepravdivý nebo neúplný údaj nebo požadovaný údaj zatají.
(6) Za správní delikt se uloží pokuta přestupek lze uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) až e) nebo písm. g)
nebo h) nebo odstavce 2 písm. n) až q),
b) 700 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. c) nebo d) nebo písm.
j) až m),
c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. f) nebo odstavce 2
písm. a) nebo b) nebo písm. e) až i),
d) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. r) nebo odstavců 3
až 5.
§ 52
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání, jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
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(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil
řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl
spáchán.
(4) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává
krajský úřad, s výjimkou správních deliktů přestupků podle § 51 odst. 3 písm. e), § 51 odst. 4
písm. e) a i), které projednává Česká inspekce životního prostředí.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(6) (2) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo
právní moci. Pokutu vybírá orgán, který ji uložil.
(7) (3) Pokuty uložené Českou inspekcí životního prostředí jsou příjmem rozpočtu
Státního fondu životního prostředí České republiky. Pokuty uložené krajským úřadem jsou
příjmem rozpočtu kraje, jehož úřad pokutu uložil.

Část dvě stě třicátá pátá
Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně
některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), s vyznačením navrhovaných
změn:
HLAVA X
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 45
Přestupky
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) úmyslně neoprávněně nosí služební stejnokroj příslušníka s označením příslušnosti k
hasičskému záchrannému sboru nebo takové součásti stejnokroje, které jsou s úplným
stejnokrojem zaměnitelné,
b) v rozporu s § 27 neuposlechne bez zbytečného odkladu výzvy nebo pokynu příslušníka
uplatněné v souvislosti s plněním úkolu,
c) použije symbol hasičského záchranného sboru v rozporu s § 40 odst. 1, nebo
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d) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 48 odst. 1.
(2) Bývalý příslušník se dopustí přestupku tím, že na místě veřejnosti přístupném
neoprávněně nosí služební stejnokroj s odlišujícím označením nebo jej nosí způsobem, který
poškozuje dobrou pověst hasičského záchranného sboru.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 10 000 Kč a v
blokovém řízení příkazem na místě pokutu do 5 000 Kč.
§ 46
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) v rozporu s § 27 neuposlechne bez zbytečného odkladu výzvy nebo pokynu příslušníka
uplatněné v souvislosti s plněním úkolu,
b) použije symbol hasičského záchranného sboru v rozporu s § 40 odst. 1, nebo
c) použije slova „hasičský záchranný sbor“, tato slova v jiném gramatickém tvaru, jiné
seskupení těchto slov nebo zkratku „HZS ČR“ v rozporu s § 41.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
20 000 Kč.
§ 47
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm správní
orgán nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(5) Správní delikty podle tohoto zákona projednává hasičský záchranný sbor kraje,
který je příslušný také k projednání správních deliktů v blokovém řízení.
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(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
(7) Pokuty vybírá orgán, který je uložil.
§ 47
Společné ustanovení k přestupkům
Přestupky podle tohoto zákona projednává hasičský záchranný sbor kraje.

Část dvě stě třicátá šestá
Zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu,
s vyznačením navrhovaných změn:
Opatření včasného zásahu
§ 37
(1) V případě zjištění nedostatku v činnosti instituce se sídlem v České republice podle
tohoto zákona nebo jiného právního předpisu2), 6), nebo pokud má Česká národní banka
důvodné podezření, že nedostatek v činnosti instituce může v blízké budoucnosti nastat,
zejména v důsledku rychlého zhoršení její finanční situace, může Česká národní banka uložit,
aby instituce
a) provedla 1 nebo více opatření uvedených v ozdravném plánu nebo upravila ozdravný plán
podle aktuální situace a provedla jedno nebo více opatření podle upraveného ozdravného
plánu,
b) vypracovala analýzu své situace, identifikovala opatření k překonání zjištěných problémů a
vypracovala plán opatření pro jejich odstranění, včetně časového harmonogramu,
c) zajistila svolání valné hromady nebo obdobného nejvyššího orgánu, která projedná
informace a návrhy stanovené Českou národní bankou; v případě, že tak instituce neučiní, je
Česká národní banka oprávněna svolat na její náklady valnou hromadu nebo obdobný
nejvyšší orgán, přitom platí přiměřeně ustanovení stanov a zákona upravujícího právní
poměry obchodních společností a družstev,
d) vyměnila člena vedoucího orgánu instituce, osoby ve vedení pobočky zahraniční instituce
nebo jiné odpovědné osoby, pokud není nadále způsobilá zajistit plnění svých povinností
podle jiných právních předpisů9),
e) vypracovala realistický plán jednání o restrukturalizaci svých dluhů s jedním nebo více
věřiteli,
f) provedla změny ve své strategii podnikání, nebo

1299

g) změnila svou právní formu stanovenou jinými právními předpisy nebo právní nebo
provozní uspořádání.
(2) Při vyhodnocení, zda dochází k rychlému zhoršení finanční situace podle odstavce
1, Česká národní banka využívá sadu indikátorů odrážejících zejména likviditní situaci, páku,
poměr pohledávek v selhání a koncentraci úvěrových expozic u osoby podléhající jejímu
dohledu; dále přihlíží ke skutečnosti, zda ukazatel kapitálového poměru této osoby přesahuje
alespoň o 1,5 procentního bodu kapitálový požadavek podle právních předpisů upravujících
kapitál instituce2), 6) s přihlédnutím k předepsanému způsobu naplňování tohoto kapitálového
požadavku.
(3) Lhůtu pro splnění opatření včasného zásahu podle odstavce 1 stanoví Česká
národní banka přiměřeně okolnostem a závažnosti nedostatku v činnosti tak, aby bylo možno
vyhodnotit účinnost nápravy.
(4) Odstavci 1 až 3 není dotčena pravomoc České národní banky ukládat povinné
osobě opatření nebo sankce správní tresty podle jiného právního předpisu10).
§ 39
Výměna vrcholného vedení a vedoucího orgánu
(1) V případě výrazného zhoršení finanční situace instituce, nebo pokud došlo k
vážným nedostatkům v její činnosti a opatření podle § 37 nebyla nebo nejsou realizována,
může Česká národní banka odvolat členy vedoucího orgánu instituce a rozhodnout, že volba
nebo jmenování nových osob podléhá předchozímu souhlasu České národní banky. Rozhodlali Česká národní banka, že volba nebo jmenování nových osob do funkce člena vedoucího
orgánu podléhá jejímu souhlasu a má-li být člen orgánu jmenován soudem podle zákona
upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev, může soud jmenovat člena
orgánu jen s předchozím souhlasem České národní banky. O souhlas žádá navrhovatel.
(2) Pokud Česká národní banka rozhodla podle odstavce 1, je povinna rozhodnout o
žádosti o předchozí souhlas s volbou nebo jmenováním; žádost musí obsahovat informace a
doklady potřebné pro posouzení důvěryhodnosti a způsobilosti pro výkon funkce.
(3) Odstavci 1 a 2 není dotčena pravomoc České národní banky ukládat povinné osobě
opatření nebo sankce správní tresty podle jiného právního předpisu6).
§ 99
(1) Vyžaduje-li nabytí předmětu přechodu podle § 96 odst. 1 písm. a) souhlas České
národní banky podle jiného právního předpisu6), nabyvatel je povinen takovou žádost o
souhlas podat.
(2) Nabylo-li rozhodnutí o přechodu podle § 96 odst. 1 písm. a) vykonatelnosti bez
předchozího souhlasu uděleného Českou národní bankou, je do doby nabytí vykonatelnosti
rozhodnutí o žádosti podle odstavce 1 nebo do marného uplynutí lhůty podle odstavce 3
pozastaven výkon hlasovacích práv nabyvatele a Česká národní banka může vykonávat tato
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hlasovací práva na základě vlastního uvážení. Česká národní banka nenese odpovědnost za
škodu způsobenou výkonem hlasovacích práv nebo zdržením se výkonu hlasovacích práv.
Sankční ustanovení jiných právních předpisů6) za nedodržení nebo porušení povinností pro
případ nabytí nebo změny kvalifikované účasti na povinné osobě nebo ovládnutí povinné
osoby se neuplatní do vydání rozhodnutí o žádosti podle odstavce 1 nebo marného uplynutí
lhůty pro převod z nabyvatele na další osobu podle odstavce 3, nastane-li později než vydání
rozhodnutí podle odstavce 1.
(3) Nabylo-li rozhodnutí o přechodu podle § 96 odst. 1 písm. a) vykonatelnosti bez
předchozího souhlasu uděleného Českou národní bankou a Česká národní banka nevyhověla
žádosti podle odstavce 1, může s přihlédnutím k tržním podmínkám stanovit lhůtu pro převod
z nabyvatele na další osobu a nabyvatel je povinen převod ve stanovené lhůtě provést.
(4) Nesplní-li nabyvatel povinnost podle odstavce 3, může Česká národní banka uložit
sankce správní trest nebo opatření podle jiného právního předpisu6) za nedodržení nebo
porušení povinnosti pro případ nabývání nebo zvýšení kvalifikované účasti na povinné osobě
nebo ovládnutí povinné osoby.
(5) Nabyl-li přechod podle § 96 odst. 1 písm. a) účinnosti bez předchozího souhlasu
uděleného Českou národní bankou a Česká národní banka vyhoví žádosti podle odstavce 1,
nabývá nabyvatel hlasovací práva k předmětu přechodu oznámením rozhodnutí o žádosti.

ČÁST JEDENÁCTÁ
OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A SPRÁVNÍ DELIKTY PŘESTUPKY
...
Přestupky fyzických osob
§ 233
…
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
§ 235
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) nesplní informační povinnost podle § 7 odst. 3,
b) v rozporu s rozhodnutím vydaným na základě § 167 odst. 1 písm. a) nepřijme dostatečná
opatření k zajištění realizace odpisu, konverze nebo opatření k řešení krize,
c) v rozporu s rozhodnutím vydaným na základě § 167 odst. 1 písm. b) nedrží majetek na účet
nabyvatele,
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d) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231, nebo
e) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 245 odst. 2.
(2) Právnická osoba, která je členem vedoucího orgánu povinné osoby, se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 42 odst. 1 si nevyžádá ke svému rozhodnutí předchozí souhlas nebo vyjádření
dočasného správce,
b) v rozporu s § 42 odst. 2 vykonává oprávnění, jejichž výkon byl pozastaven,
c) neposkytne součinnost dočasnému správci podle § 45,
d) bez zbytečného odkladu neoznámí selhání povinné osoby podle § 77,
e) neposkytne součinnost zvláštnímu správci podle § 94 odst. 3,
f) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231,
g) neposkytne České národní bance součinnost podle § 243 odst. 1, nebo
h) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 245 odst. 1.
(3) Právnická osoba, která byla členem vedoucího orgánu povinné osoby, se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že
a) neposkytne součinnost dočasnému správci podle § 45,
b) neposkytne součinnost zvláštnímu správci podle § 94 odst. 3,
c) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231,
d) neposkytne České národní bance součinnost podle § 243 odst. 1, nebo
e) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 245 odst. 1.
(4) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba jako nabyvatel se dopustí
správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s rozhodnutím České národní banky vydaným na základě § 96 odst. 6 neposkytne
náhradu ve stanovené lhůtě,
b) nesplní povinnost součinnosti uloženou Českou národní bankou podle § 164 písm. f),
c) v rozporu s rozhodnutím vydaným na základě § 167 odst. 1 písm. a) nepřijme dostatečná
opatření k zajištění realizace odpisu, konverze a opatření k řešení krize, nebo
d) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231.
(5) Právnická osoba jako osoba vedoucí evidenci nebo seznam investičních nástrojů se
dopustí správního deliktu přestupku tím, že
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a) v rozporu s povinností uloženou Českou národní bankou na základě § 66 písm. a), § 74
písm. a) nebo § 147 písm. a) neprovede změnu zápisu v takové evidenci nebo seznamu, nebo
b) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231.
(6) Právnická osoba jako organizátor regulovaného trhu nebo obchodník s cennými
papíry se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s povinností uloženou Českou národní bankou na základě § 66 písm. b), § 74
písm. b) nebo § 147 písm. b) nevyřadí nebo nepřijme nástroje vydané povinnou osobou z
obchodování na trhu s investičními nástroji, nebo
b) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231.
(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je vlastníkem nástroje účasti, se
dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s rozhodnutím České národní banky vydaným na základě § 57 odst. 6 nevrátí
odpovídající část náhrady,
b) nepředá cenný papír nabyvateli podle § 98 odst. 3, § 102 odst. 3 nebo § 113 odst. 4, nebo
c) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231.
(8) Za správní delikt přestupek se uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. b),
b) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až e), odstavce 2 písm. a) až c),
e) až h), odstavce 3 písm. a) až e), odstavce 4 písm. a), c) a d), odstavce 5 písm. a) a b),
odstavce 6 písm. a) a b) nebo odstavce 7 písm. a) až c),
c) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o správní delikt přestupek podle
odstavce 2 písm. d) a spáchala-li ho podnikající fyzická osoba; pokud neoprávněný prospěch
nevznikl nebo není-li možné jeho výši zjistit, uloží se pokuta do 137 000 000 Kč, nebo
d) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o správní delikt přestupek podle
odstavce 2 písm. d) a spáchala-li ho právnická osoba; pokud neoprávněný prospěch nevznikl
nebo není-li možné jeho výši zjistit, uloží se pokuta do výše 10 % čistého ročního obratu
dosaženého danou osobou za bezprostředně předcházející účetní období.
§ 236
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako dočasný správce povinné osoby se
dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 41 odst. 1 poruší omezení stanovené Českou národní bankou nebo si ke
svému rozhodnutí nevyžádá předchozí souhlas,
b) poruší omezení podle § 42 odst. 2,
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c) nevyžádá si ke svému rozhodnutí předchozí souhlas podle § 41 odst. 3,
d) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231, nebo
e) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 245 odst. 2.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako zvláštní správce povinné osoby se
dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 86 odst. 3 neposkytne kopii dokumentace nebo neumožní pořízení opisů a
výpisů, nebo
b) v případech stanovených Českou národní bankou si nevyžádá ke svému rozhodnutí
předchozí souhlas podle § 93 odst. 2,
c) nejedná v souladu s rozhodnutím nebo opatřeními k řešení krize anebo pokyny České
národní banky podle § 94,
d) v rozporu s § 94 nesdělí na vyžádání České národní banky informace o finančním a
ekonomickém stavu instituce nebo nepředá zprávu o finanční a ekonomické situaci, nebo e)
poruší povinnost mlčenlivosti podle § 245 odst. 2.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba, která má být jmenována
oceňovatelem nebo jako oceňovatel, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) zpracuje ocenění v rozporu s § 52 odst. 2,
b) neupozorní Českou národní banku na skutečnosti podle § 53 odst. 2, nebo
c) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231.
(4) Odvolaný oceňovatel se dopustí správního deliktu přestupku tím, že neposkytne
součinnost oceňovateli podle § 53 odst. 4.
(5) Za správní delikt přestupek podle odstavců 1 až 4 se uloží pokuta lze uložit
pokutu do 10 000 000 Kč.
§ 237
Správní delikty Přestupky povinné osoby
(1) Povinná osoba se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nesplní informační povinnost podle § 7 odst. 3, § 154 odst. 1, § 155, § 176 odst. 5 nebo 6,
b) neposkytne součinnost podle § 243 odst. 1 nebo § 53 odst. 6,
c) bez zbytečného odkladu neoznámí její selhání podle § 77,
d) nevede podrobné seznamy o finančních smlouvách včetně datového formátu a dalších
náležitostí těchto smluv stanovených Českou národní bankou podle § 7 odst. 4,
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e) v rozporu s rozhodnutím České národní banky vydaným na základě § 57 odst. 6 neposkytne
zpět odpovídající část náhrady,
f) nezajistí stažení cenných papírů podle § 66 písm. c), § 74 písm. c) nebo § 147 písm. c),
g) v rozporu s rozhodnutím České národní banky vydaným na základě § 73 odst. 2 nebo § 146
odst. 2 nevydá nebo neodevzdá cenné papíry,
h) nakládá se svým majetkem v rozporu se zákazem stanoveným Českou národní bankou na
základě § 82 písm. c),
i) nevydá nástroje zahrnované do kapitálu, včetně prioritních akcií a podřízených nebo
vyměnitelných dluhopisů nebo obdobných dluhových nástrojů v rozporu s požadavkem
stanoveným Českou národní bankou v § 82 písm. d),
j) neuveřejní rozhodnutí podle § 90,
k) nepředá majetek a potřebné doklady nebo nesdělí informace podle § 98 odst. 3, § 102 odst.
3 nebo § 113 odst. 4,
l) v rozporu s rozhodnutím České národní banky vydaným na základě § 121 nezmění svoji
právní formu,
m) neudržuje kapitál a odepisovatelné závazky ve výši odpovídající minimálnímu požadavku
podle § 127 odst. 2,
n) v rozporu s § 148 odst. 1 nezajistí souhlas věřitele s odpisem nebo konverzí nebo nezajistí
souhlas věřitele se závazností odpisu nebo konverze odepisovatelného závazku,
o) v rozporu s § 155 neprovádí opatření obsažená ve schváleném plánu reorganizace obchodní
činnosti,
p) nesplní povinnost uloženou Českou národní bankou podle § 164 písm. e),
q) nesplní povinnost součinnosti uloženou Českou národní bankou podle § 164 písm. f),
r) nezašle informace všem jí známým vlastníkům nástrojů účasti a věřitelům v rozporu s § 176
odst. 7,
s) neinformuje Českou národní banku o zaslání informací podle § 176 odst. 7, nebo
t) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231.
(2) Instituce se sídlem v České republice se dopustí správního deliktu přestupku tím,
že
a) v rozporu s § 9 odst. 1 nevypracuje nebo neudržuje ozdravný plán,
b) v rozporu s § 9 odst. 2 neaktualizuje svůj ozdravný plán,
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c) v rozporu s § 9 odst. 5 nemonitoruje nebo nevyhodnocuje hodnoty nebo stavy ukazatelů
pravidelně s dostatečnou frekvencí tak, aby identifikovala případné zhoršení své finanční
situace a byla schopna včas přijmout odpovídající ozdravné opatření,
d) v rozporu s § 9 odst. 7 neinformuje bez zbytečného odkladu Českou národní banku,
e) v rozporu § 11 odst. 1 nepředloží České národní bance ozdravný plán k posouzení do 7 dnů
po jeho sestavení nebo aktualizaci,
f) neposkytne informace a součinnost k vypracování plánů řešení krize podle § 17 odst. 6,
g) neinformuje o změnách, které vyžadují aktualizaci plánu řešení krize podle § 18 odst. 1,
h) nesplní ve stanovené lhůtě povinnost uplatnit uložená opatření nebo navrhnout realizaci
těchto opatření podle § 23 odst. 3,
i) neuveřejní rozhodnutí podle § 44,
j) neudržuje kapitál a odepisovatelné závazky ve výši odpovídající minimálnímu požadavku
podle § 127 odst. 1,
k) nevydá nástroje zahrnované do kapitálu podle § 160 odst. 2,
l) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231, nebo
m) v rozporu s § 209 odst. 2 nepřispívá do Fondu pro řešení krize ve výši stanovené v § 214
nebo 215.
(3) Instituce se sídlem v jiném než členském státě, která vykonává na území České
republiky činnost prostřednictvím své pobočky, se dopustí správního deliktu přestupku tím,
že
a) v rozporu s § 209 odst. 2 nepřispívá do Fondu pro řešení krize ve výši stanovené v § 214
nebo 215, nebo
b) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231.
(4) Právnická osoba jako osoba se sídlem v České republice, která je členem skupiny,
se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 31 odst. 2 nesplní povinnost informovat společníky nebo osoby v obdobném
postavení o plnění smlouvy o skupinové podpoře a o přijetí jakéhokoli rozhodnutí na jejím
základě,
b) v rozporu s § 34 odst. 1 neoznámí České národní bance záměr poskytnout skupinovou
podporu,
c) nesplní oznamovací povinnost podle § 36 odst. 1 písm. a) nebo b),
d) v rozporu s § 36 odst. 2 neaktualizuje uveřejněné informace,
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e) nesplní povinnost uloženou Českou národní bankou podle § 164 písm. e), nebo
f) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231.
(5) Evropská ovládající osoba se sídlem v České republice se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 13 odst. 1 neaktualizuje nebo nepředloží České národní bance jako orgánu
dohledu na konsolidovaném základě skupinový ozdravný plán pro příslušnou skupinu jako
celek,
b) neposkytne informace o všech členech evropské finanční skupiny podle § 20 odst. 1,
c) v rozporu s § 29 odst. 1 nepředloží České národní bance jako orgánu dohledu na
konsolidovaném základě žádost o schválení návrhu smlouvy o skupinové podpoře,
d) nevypracuje plán reorganizace obchodní činnosti nebo jej vypracuje v rozporu s § 156 odst.
1,
e) neudržuje na konsolidovaném základě kapitál a odepisovatelné závazky ve výši
odpovídající minimálnímu požadavku podle § 127 odst. 3, nebo
f) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231.
(6) Za správní delikt přestupek podle odstavců 1 až 5 se uloží pokuta lze uložit
pokutu do
a) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o správní delikt přestupek podle
odstavců 1 až 5 a spáchala-li ho právnická osoba; pokud neoprávněný prospěch nevznikl nebo
není-li možné jeho výši zjistit, uloží se pokuta do výše 10 % čistého ročního obratu
dosaženého danou osobou za bezprostředně předcházející účetní období, nebo
b) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o správní delikt přestupek podle
odstavců 1 až 5 a spáchala-li ho ovládaná osoba; pokud neoprávněný prospěch nevznikl nebo
není-li možné jeho výši zjistit, uloží se pokuta do výše 10 % čistého ročního obratu ovládající
osoby vyplývajícího z její konsolidované účetní závěrky za bezprostředně předcházející
účetní období.
Společná ustanovení
§ 238
Před zahájením řízení o správním deliktu Česká národní banka předběžně posoudí čin,
který zakládá podezření, že byl spáchán správní delikt. Dospěje-li Česká národní banka k
závěru, že konkrétní skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán správní delikt a že jej
spáchala určitá osoba, zahájí řízení o správním deliktu; od zahájení řízení však může upustit,
jestliže je vzhledem k významu a míře porušení nebo ohrožení chráněného zájmu, který byl
činem dotčen, způsobu provedení činu, jeho následku, okolnostem, za nichž byl čin spáchán,
nebo vzhledem k chování pachatele po spáchání činu zřejmé, že účelu, jehož by bylo možno
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dosáhnout provedením řízení o správním deliktu, bylo dosaženo. Nezahájí-li Česká národní
banka řízení o správním deliktu, provede o tom záznam do spisu a věc odloží. Rozhodnutí o
odložení věci se nevydává.
§ 239
(1) Právnická osoba neodpovídá za správní delikt, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby zabránila porušení právní povinnosti.
(2) Od uložení sankce lze v rozhodnutí o správním deliktu upustit, jestliže k nápravě
pachatele postačí samotné projednání správního deliktu.
(3) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkůma k okolnostem, za nichž byl
spáchán; popřípadě se přihlédne rovněž k
a) závažnosti a délce trvání protiprávního jednání,
b) finanční situaci právnické osoby,
c) významu neoprávněného prospěchu právnické osoby, pokud jej lze stanovit,
d) ztrátě třetích osob způsobené protiprávním jednáním,
e) součinnosti této právnické osoby v řízení o správním deliktu a
f) předchozím správním deliktům právnické osoby.
(4) Odpovědnost za správní delikt podle tohoto zákona zaniká, jestliže Česká národní
banka o něm nezahájila řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do
5 let ode dne, kdy byl spáchán.
(5) Na odpovědnost za správní delikt, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
§ 240
(1) Přestupek fyzické osoby nelze projednat, jestliže Česká národní banka o něm
nezahájila řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do 5 let ode dne,
kdy byl spáchán.
(2) Kritéria pro stanovení výše a druhu sankce uvedené v § 239 odst. 3 se použijí i při
stanovení výše a druhu sankce uložené za spáchání přestupku fyzické osobě.
§ 241
Příjem z pokut uložených povinným osobám podle § 223 je příjmem Fondu pro řešení
krizel; na tyto příjmy se pro účely jejich placení hledí jako na prostředky veřejného
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rozpočtu. Příjem z ostatních pokut uložených podle tohoto zákona je příjmem státního
rozpočtu. Pokuty uložené povinným osobám podle § 233 vybírá a vymáhá celní úřad.
§ 242
Informační povinnost
(1) Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné rozhodnutí o
uložení opatření k nápravě podle § 231 odst. 2 až 4 nebo sankce správního trestu na svých
internetových stránkách.
(2) Česká národní banka uveřejní rozhodnutí bez uvedení identifikačních údajů o
osobě, které bylo opatření k nápravě nebo sankce uložena správní trest uloženy, pokud by
uveřejnění
a) bylo vůči dotčené fyzické osobě na základě předchozího posouzení shledáno jako zjevně
nepřiměřené,
b) ohrozilo stabilitu finančního systému,
c) ohrozilo probíhající trestní řízení, nebo
d) způsobilo dotčené osobě, podle informací dostupných České národní bance, nepřiměřenou
újmu.
(3) Rozhodnutí podle odstavce 1 nebo 2 musí být uveřejněno nejméně po dobu 5 let.
Osobní údaje podle zákona upravujícího ochranu osobních údajů týkající se dotčené osoby,
které jsou obsažené v takovém rozhodnutí, mohou být uveřejněny nejdéle po dobu 5 let.
(4) Česká národní banka informuje Evropský orgán pro bankovnictví o všech
opatřeních k nápravě a pokutách uložených za správní delikty přestupky podle tohoto
zákona, včetně údajů o odvolání proti rozhodnutí, kterým byly tyto sankce uloženy.
___________________
2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o
obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení
(EU) č. 648/2012.
6)
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím
souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
9)
§ 8 odst. 2, § 8 odst. 3 písm. a), § 8 odst. 4 a 5 a § 8b odst. 7 zákona č. 21/1992 Sb., o
bankách, ve znění pozdějších předpisů.
§ 7a odst. 7, § 7aa odst. 1 písm. a) a § 7aa odst. 2 a 3 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a
úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České
národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů.
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§ 12f písm. d), § 14 odst. 7 písm. a) a § 14 odst. 8 a 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na
kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
10)
Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a
o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém
trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Část dvě stě třicátá sedmá
Zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření, s vyznačením navrhovaných
změn:
ČÁST PÁTÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 26
Správní delikty
Přestupky
(1) Penzijní společnost se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) neoznámí účastníkovi nebo neuveřejní skutečnosti podle § 6,
b) nezašle výpis o důchodovém spoření podle § 7,
c) nesplní některou z povinností podle § 8,
d) při hrazení nákladů podle tohoto zákona nebo stanovení výše úplaty za obhospodařování
postupuje v rozporu s § 9,
e) nevyplatí prostředky účastníků v souladu s § 11 odst. 1, 2 a 4,
f) při výplatě prostředků účastníkům postupuje v rozporu s § 11 odst. 2,
g) nezašle výpis důchodového spoření podle § 11 odst. 3,
h) při převodu na účet určený správcem pojistného postupuje v rozporu s § 11 odst. 4,
i) nesplní povinnost podle § 15, nebo
j) neuchovává dokumenty a záznamy podle § 16.
(2) Depozitář důchodového fondu se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
postupuje v rozporu s § 13.
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(3) Právní nástupce penzijní společnosti nebo osoba, které bylo povolení k činnosti
penzijní společnosti odňato, se dopustí správního deliktu přestupku tím, že neuchovává
dokumenty a záznamy podle § 16.
(4) Za správní delikt přestupek podle odstavců 1 až 3 se uloží pokuta lze uložit
pokutu do výše 10 000 000 Kč.
§ 27
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni Česká národní
banka.
(4) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Česká národní
banka o něm nezahájila řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do
5 let ode dne, kdy byl spáchán.
(5) Příjem z pokut uložených podle tohoto zákona je příjmem státního rozpočtu.
§ 27
Příslušnost
Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká národní banka.

Část dvě stě třicátá osmá
Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na
trh, s vyznačením navrhovaných změn:
ČÁST ČTVRTÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
§ 53
Přestupky
Přestupky fyzických osob
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(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) užije neoprávněně označení CE, jiné stanovené označení podle prováděcího právního
předpisu vydaného k provedení tohoto zákona nebo označení podle příslušného nařízení
Evropské unie, nebo
b) padělá nebo pozmění osvědčení anebo jiný dokument vydávaný podle prováděcího
právního předpisu vydaného k provedení tohoto zákona nebo podle příslušného nařízení
Evropské unie,
c) jako stavebník poruší povinnosti podle § 30.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 20 000 000 Kč.
§ 54
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) užije neoprávněně označení CE, jiné stanovené označení podle prováděcího právního
předpisu vydaného k provedení tohoto zákona nebo označení podle příslušného nařízení
Evropské unie,
b) padělá nebo pozmění osvědčení anebo jiný dokument vydávaný podle prováděcího
právního předpisu vydaného k provedení tohoto zákona nebo podle příslušného nařízení
Evropské unie,
c) provede činnost při posouzení shody vyhrazenou pro účely tohoto zákona oznámenému
subjektu bez oprávnění podle § 20 odst. 1,
d) nesplní některé z ochranných opatření vydaných podle § 50 odst. 1, 3 nebo 4, nebo
e) nesplní některé z uložených opatření podle § 49 odst. 2 písm. b) nebo c).
(2) Oznámený subjekt se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 20 odst. 1 provede činnost oznámeného subjektu bez příslušného oprávnění,
nebo
b) nesplní některou z povinností podle § 22 odst. 1 nebo 4, § 24, § 25 odst. 1, 3 nebo 4 anebo
§ 26.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je hospodářským subjektem, nebo
osoba, která podle příslušného nařízení Evropské unie je výrobcem, dovozcem,
zplnomocněným zástupcem nebo distributorem, se dopustí správního deliktu přestupku tím,
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že v rozporu se svými povinnostmi dodá na trh, uvede do provozu anebo použije pro vlastní
potřebu výrobek
a) bez označení CE nebo jiného stanoveného označení podle prováděcího právního předpisu
vydaného k provedení tohoto zákona nebo bez dokumentu stanoveného nařízením vlády nebo
příslušným nařízením Evropské unie, nebo
b) s označením CE nebo jiným stanoveným označením podle prováděcího právního předpisu
vydaného k provedení tohoto zákona nebo dokumentem, které jsou v rozporu s § 14 nebo §
15, nebo s příslušným nařízením Evropské unie.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že jako
a) hospodářský subjekt nesplní některou z povinností podle § 6 až 9 a § 11 nebo některou z
povinností podle § 29, 30, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 44, 47 a 48, nebo
b) osoba, která podle příslušného nařízení Evropské unie je výrobcem, zplnomocněným
zástupcem, dovozcem nebo distributorem nesplní některou z povinností vyplývajících z
příslušného nařízení Evropské unie.
(5) Za správní delikt se uloží pokuta přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 3 nebo odstavce 1 písm. d)
nebo e),
b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) nebo
odstavce 2 písm. a),
c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. b),
d) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 4.
§ 55
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výše pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
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(5) Správní delikty podle § 53 a § 54 odst. 1 písm. a), b) a d), odst. 3 a 4 projednává
orgán dozoru, s výjimkou správních deliktů podle § 54 odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2, které
projednává Úřad.
(6) Pokuty vybírá orgán, který je uložil.
(7) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
§ 55
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle § 53, § 54 odst. 1 písm. a), b) a d) a § 54 odst. 3 a 4
projednává orgán dozoru, s výjimkou přestupků podle § 54 odst. 1 písm. c)
a § 54 odst. 2, které projednává Úřad.
(2) Pokuty vybírá orgán, který je uložil.
(3) U přestupků podle § 54 odst. 1 písm. d) a e) a § 54 odst. 3 nelze upustit
od uložení správního trestu.

Část dvě stě třicátá devátá
Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, s vyznačením navrhovaných změn:

ČÁST ČTVRTÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 28
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že závažným způsobem úmyslně ztíží
nebo zmaří evidenci tržeb.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 500 000 Kč.
§ 29
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
závažným způsobem ztíží nebo zmaří evidenci tržeb.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako
osoba, která eviduje tržby, poruší povinnost

1314

a) zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě správci daně,
b) vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne,
c) umístit informační oznámení,
d) zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít
k jejich zneužití.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo 2 písm. a) nebo b),
b) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c) nebo d).
§ 30
Společná ustanovení ke správním deliktů
(1) Správní delikt podle tohoto zákona projednává
a) finanční úřad, nebo
b) celní úřad.
(2) Správní delikt projednává ten orgán, který provádí nebo provedl prověřování
plnění povinností podle tohoto zákona.
(3) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba za správní delikt neodpovídá,
prokáže-li, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní
povinnosti zabránila.
(4) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(5) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla
uložena.
(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

ČÁST ČTVRTÁ
PŘESTUPKY
§ 28
Přestupek proti evidenci tržeb
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že závažným způsobem úmyslně ztíží
nebo zmaří evidenci tržeb.
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(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
závažným způsobem ztíží nebo zmaří evidenci tržeb.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 500 000 Kč.
§ 29
Přestupky na úseku evidence tržeb
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako
osoba, která eviduje tržby, poruší povinnost
a) zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě správci daně,
b) vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne,
c) umístit informační oznámení, nebo
d) zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby
nemohlo dojít k jejich zneužití.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo d),
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b).
§ 30
Příslušnost
(1) K řízení o přestupcích podle tohoto zákona je příslušný
a) finanční úřad a
b) celní úřad.
(2) K řízení je místně příslušný ten orgán, který provádí nebo provedl
prověřování plnění povinností podle tohoto zákona.
§ 33
Vztah k daňovému řádu
Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se při řízení a jiném postupu týkajícím se
evidence tržeb podle daňového řádu s výjimkou správních deliktů přestupků.
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Část dvě stě čtyřicátá
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s vyznačením navrhovaných
změn:
§ 248
Výkon dozoru nad zadáváním veřejných zakázek a zvláštními postupy
(1) Úřad vykonává dozor nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem
a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese
s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178, a pro zvláštní postupy podle části šesté, při
kterém
a) rozhoduje o tom, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky nebo při zvláštním postupu
postupoval v souladu s tímto zákonem,
b) rozhoduje o tom, zda postup zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo
zadávací řízení, je v souladu s tímto zákonem,
c) ukládá nápravná opatření,
d) rozhoduje o návrhu podle § 267,
e) kontroluje podle kontrolního řádu soulad úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek
s tímto zákonem.
(2) Zahájil-li zadavatel podle § 4 odst. 4 zadávací řízení za účelem zadání veřejné
zakázky malého rozsahu, považuje se pro účely dozoru nad dodržováním pravidel
stanovených tímto zákonem zadávaná veřejná zakázka za podlimitní veřejnou zakázku.
(3) Úřad projednává správní delikty přestupky podle tohoto zákona a ukládá sankce
pokuty za jejich spáchání.
§ 256
Účastníci řízení
Účastníkem řízení je zadavatel a v řízení zahájeném na návrh též navrhovatel; je-li
předmětem řízení přezkoumání výběru dodavatele nebo výběru návrhu v soutěži o návrh, je
účastníkem řízení též vybraný dodavatel nebo vybraný účastník soutěže o návrh. V řízení
o spáchání správního deliktu přestupku je účastníkem osoba podezřelá z jeho spáchání pouze
obviněný. V řízení o uložení zákazu plnění smlouvy je účastníkem řízení navrhovatel a strany
smlouvy.
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Díl 3
Správní delikty
Přestupky
§ 268
Správní delikty Přestupky zadavatele
(1) Zadavatel se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nedodrží pravidla stanovená tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní
postupy podle části šesté, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo
výběr návrhu v soutěži o návrh, a zadá veřejnou zakázku, uzavře rámcovou dohodu nebo se
soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou,
b) stanoví zadávací podmínky v rozporu se zákonem a zadá veřejnou zakázku, uzavře
rámcovou dohodu nebo se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou,
c) nepořídí nebo neuchová dokumentaci o zadávacím řízení podle § 216 odst. 1 nebo 2,
d) postupuje při vyřizování námitek v rozporu s § 245 odst. 1, 2, 3 nebo 4, nebo
e) nesplní některou z povinností podle § 252 odst. 1, 3 nebo 4, § 254 odst. 5 nebo 6 nebo
§ 258 odst. 1.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1, nepoužije-li se postup podle
odstavce 3, se uloží pokuta do
a) 10 % ceny veřejné zakázky, nebo do 20 000 000 Kč, nelze-li celkovou cenu veřejné
zakázky zjistit, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c),
b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. d),
c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. e).
(3) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1, jde-li o porušení pravidel
stanovených pro postup pro zadávání koncesí, se uloží pokuta do
a) 5 % z předpokládané hodnoty koncese, nebo do 20 000 000 Kč, nelze-li předpokládanou
hodnotu koncese zjistit, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo
c),
b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. d),
c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. e).
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§ 269
Správní delikty Přestupky při uveřejňování
(1) Zadavatel se dopustí správního deliktu přestupku při uveřejňování podle tohoto
zákona tím, že
a) neodešle k uveřejnění oznámení o zadání veřejné zakázky nebo oznámení o uzavření
rámcové dohody v souladu s tímto zákonem,
b) neodešle k uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení v souladu s tímto zákonem,
c) neodešle k uveřejnění oznámení o změně smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s tímto
zákonem,
d) neodešle k uveřejnění oznámení o změně doby trvání dynamického nákupního systému na
veřejnou zakázku v souladu s tímto zákonem,
e) neuveřejní písemnou zprávu zadavatele v souladu s § 217 odst. 5.
(2) Veřejný zadavatel se dopustí správního deliktu přestupku při uveřejňování podle
tohoto zákona tím, že neuveřejní uzavřenou smlouvu na veřejnou zakázku podle § 219 odst. 1.
(3) Za správní delikt přestupek se uloží pokuta do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2,
b) 200 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1.
§ 270
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Zadavatel za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložil veškeré
úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil.
(2) Při určení výměry pokuty zadavateli se přihlédne k závažnosti správního deliktu,
zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
Byl-li uložen zákaz plnění smlouvy, přihlédne se rovněž k tomu, v jakém rozsahu bylo již ze
smlouvy plněno.
(3) Odpovědnost zadavatele za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil
řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl
spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Úřad.
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§ 270
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Má se za to, že čin, který vykazuje formální znaky přestupku podle tohoto
zákona, je společensky škodlivý.
(2) K odpovědnosti fyzické osoby za přestupek podle tohoto zákona se nevyžaduje
zavinění. Fyzická osoba za přestupek neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré
úsilí, které bylo možno požadovat, aby přestupku zabránila.
(3) Má-li být uložen zákaz plnění smlouvy, přihlédne se při určení výměry pokuty
zadavateli též k tomu, v jakém rozsahu bylo již ze smlouvy plněno.
(4) Přestupky při uveřejňování nejsou trvajícími přestupky.
(5) Promlčecí doba činí 5 let.
(6) Promlčecí doba se přerušuje
a) oznámením o zahájení řízení o přestupku,
b) vydáním rozhodnutí, jímž je obviněný uznán vinným.
(7) Přerušením promlčecí doby počíná běžet promlčecí doba nová.
(8) Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zanikne
nejpozději uplynutím 10 let od jeho spáchání.
(9) Přestupky podle tohoto zákona projednává Úřad.
(10) Alespoň jedna oprávněná úřední osoba podílející se na řízení o přestupku
vedeném Úřadem v každém stupni musí mít vysokoškolské vzdělání nejméně
v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice.
Ustanovení zákona upravujícího řízení o přestupcích, která se týkají požadavků na
vzdělání oprávněných úředních osob, se na řízení o přestupcích, k jejichž projednání je
příslušný Úřad podle tohoto zákona, nepoužijí.
(11) Na postup Úřadu podle tohoto zákona se ustanovení § 13 odst. 1, § 15 až 17,
19, 24 až 27, § 32, § 35 písm. a), d) a e), § 38 písm. e), § 42, 43, 45, 48 až 50, § 51 písm. b),
§ 53, 54, 59, 68, 70, 71, 76, § 80 odst. 2 a 3, § 82, 87, § 88 odst. 1 a 2, § 89, § 93 odst. 1
písm. d), g) a h), § 94, § 95 odst. 2 a § 96 odst. 1 písm. b) zákona o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich nepoužijí.
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Část dvě stě čtyřicátá první
Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, s vyznačením navrhovaných změn:
§ 89
Kauce
(1) Žadatel o vydání základního povolení je povinen poskytnout kauci za každý druh
hazardní hry a za každý druh internetové hry
a) složením peněžních prostředků na zvláštní účet ministerstva nebo
b) bankovní zárukou, kterou přijalo ministerstvo.
(2) Kauce složená na zvláštním účtu ministerstva musí být na tomto účtu uložena v
plné výše i po celou dobu platnosti základního povolení.
(3) Bankovní záruku může poskytnout pouze banka, spořitelní a úvěrní družstvo,
zahraniční banka se sídlem v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je
smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a zahraniční banka se sídlem
v jiném než členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody
o Evropském hospodářském prostoru, pokud vykonává činnost na území členského státu
Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském
prostoru, prostřednictvím své pobočky. Bankovní záruka musí být poskytnuta na dobu
určitou, nejméně však na dobu o 1 rok delší, než je žádaná doba provozování.
(4) Kauci lze použít pouze k úhradě
a) daně z hazardních her a jejího příslušenství,
b) pokuty uložené za správní delikt přestupek podle tohoto zákona,
c) nevyplacené výhry sázejícímu.
(5) Výše kauce činí
a) 5 000 000 Kč u kursových sázek na zvířecí dostihy a totalizátorových her na zvířecí
dostihy,
b) 30 000 000 Kč u hazardních her podle § 3 odst. 2 písm. b) a c) a hazardních her podle
§ 3 odst. 2 písm. b) až d) provozovaných jako internetová hra,
c) 50 000 000 Kč u hazardních her podle § 3 odst. 2 písm. a) a hazardních her podle
§ 3 odst. 2 písm. a), e) a f) provozovaných jako internetová hra.
(6) Žadatel je povinen prokázat původ peněžních prostředků použitých na složení
kauce.
(7) Pro správu placení kauce se použijí přiměřeně ustanovení daňového řádu.
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§ 114
Ministerstvo
Ministerstvo
a) rozhoduje o vydání, změně nebo zrušení základního povolení k provozování hazardní hry,
b) vykonává dozor nad dodržováním
1. tohoto zákona,
2. podmínek stanovených v základním povolení a v povolení k umístění herního prostoru a
3. náležitostí uvedených v ohlášení,
c) projednává správní delikty přestupky v oblasti internetových her,
d) je správcem rejstříku podle § 16,
e) je správcem informačního systému provozování hazardních her,
f) rozhoduje o vydání pověření k odbornému posuzování a osvědčování a
g) vykonává dozor nad plněním povinností pověřené osoby,
h) vede seznam nepovolených internetových her,
i) spravuje kauce.
§ 116
Celní úřad
Celní úřad
a) vykonává dozor nad dodržováním
1. tohoto zákona,
2. podmínek stanovených v základním povolení a v povolení k umístění herního prostoru a
3. náležitostí uvedených v ohlášení,
b) projednává správní delikty přestupky v oblasti hazardních her s výjimkou internetových
her.
ČÁST OSMÁ
DOZOR A SPRÁVNÍ DELIKTY PŘESTUPKY
...
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HLAVA II
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
Díl 1
Přestupky fyzických osob
§ 122
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) umožní účast osobě na hazardní hře v rozporu s § 7 odst. 1,
b) v rozporu s § 7 odst. 2 provozuje hazardní hru,
c) zpřístupňuje hazardní hry, k nimž nebylo uděleno povolení nebo které nebyly řádně
ohlášeny, nebo napomáhá setkání za účelem pořádání takové hazardní hry s cílem získat pro
sebe nebo jinou osobu majetkový prospěch z tohoto pořádání nebo setkání,
d) v rozporu s § 7 odst. 3 poskytne účastníkovi hazardní hry v souvislosti s provozováním
hazardních her jakoukoli výhodu v podobě potravin, nápojů, tabákových výrobků nebo
povzbuzujících látek,
e) v rozporu s § 7 odst. 5 jako osoba, která pro provozovatele vykonává činnost nebo úkol
související s provozováním hazardní hry, se účastní hazardní hry v herním prostoru, kde tuto
činnost nebo úkol vykonává,
f) v rozporu s § 38 odst. 1 jako osoba, která přijímá sázky, se účastní kursové sázky
u provozovatele, pro něhož tyto sázky přijímá,
g) v rozporu s § 38 odst. 3 jako osoba přímo podílející se na sázkové příležitosti, na kterou
provozovatel přijímá sázky, sází na tuto sázkovou příležitost,
h) v rozporu s § 38 odst. 4 jako osoba přímo podílející se na sportovní události, jejíž je
účastníkem nebo se na ní jinak podílí, nebo které se účastní sportovní klub, v němž zastává
funkci, sází na tuto sportovní událost, nebo
i) v rozporu s § 73 odst. 4 nabízí nebo poskytuje zařízení umožňující účast na internetové hře.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c) nebo i),
b) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), e), f), g) nebo h).
(3) V blokovém řízení Příkazem na místě lze uložit za přestupek podle odstavce 1
písm. a) až f) pokutu do 40 000 Kč.
1323

(4) Spolu s pokutou nebo místo pokuty lze také uložit sankci uvedenou v § 124 nebo
ochranné opatření uvedené v § 125.
Díl 2
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
§ 123
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) umožní účast osobě na hazardní hře v rozporu s § 7 odst. 1,
b) v rozporu s § 7 odst. 2 provozuje hazardní hru,
c) provozuje hazardní hru v rozporu s podmínkami jejího řádného provozování stanovenými v
základním povolení, schváleným herním plánem nebo provozuje hazardní hru prostřednictvím
jiného modelu technického zařízení, než jaký byl v základním povolení schválen,
d) provozuje hazardní hru v rozporu s povolením k umístění herního prostoru,
e) provozuje hazardní hru v rozporu s ohlášením nebo s podmínkami pro provozování
ohlašovaných hazardních her,
f) zpřístupňuje hazardní hru, ke které nebylo uděleno povolení nebo která nebyla řádně
ohlášena, nebo napomáhá setkání za účelem pořádání takové hazardní hry s cílem získat pro
sebe nebo jinou osobu majetkový prospěch z tohoto pořádání nebo setkání,
g) v rozporu s § 7 odst. 3 poskytne účastníkovi hazardní hry v souvislosti s provozováním
hazardních her jakoukoli výhodu v podobě potravin, nápojů, tabákových výrobků nebo
povzbuzujích látek,
h) v rozporu s § 7 odst. 4 přijme v rámci hazardní hry nepeněžitý vklad nebo sázku,
i) v rozporu s § 9 neposkytne informace a údaje související s provozováním hazardních hry
tak, aby byly každému snadno dostupné v českém jazyce,
j) v rozporu s § 10 odst. 1, 2 nebo 3 poskytne výhru hazardní hry,
k) v rozporu s § 10 odst. 4 učiní tabákový výrobek, kuráčkou pomůcku, bylinný výrobek
určený ke kouření, elektronickou cigaretu nebo alkoholický nápoj předmětem výhry hazadní
hry,
l) nevyplatí výhru ve lhůtě podle § 10 odst. 5,
m) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 11 odst. 1 nebo 2,
n) provozuje hazardní hru v prostorách v rozporu s § 13,
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o) nenabídne nebo neumožní účastníkovi hazardní hry jednotlivě si stanovit sebeomezující
opatření podle § 14 odst. 1, § 15 odst. 1, 2 nebo 3 nebo jejich nastavení jednotlivě odmítnou,
p) v rozporu s § 14 odst. 2 umožní účastníkovi hazardní hry účast na hazardní hře,
q) v rozporu s § 14 odst. 3 nebo 4 neprovede změnu opatření pro zodpovědné hraní,
r) v rozporu s § 17 vpustí osobu zapsanou v rejstříku podle § 16 dále do herny nebo kasina,
s) v rozporu s § 17 umožní osobě zapsané v rejstříku podle § 16 zřídit nebo používat
uživatelské konto,
t) nezkontroluje losy před jejich vydáním podle § 23,
u) v rozporu s § 24 neoznámí celnímu úřadu nejméně 5 pracovních dní přede dnem zahájení
provozování loterie okamžik zahájení provozování loterie,
v) v rozporu s § 25 provede slosování loterie,
w) nesplní povinnosti podle § 26,
x) v rozporu s § 28 odst. 2 na sázkový tiket živé kursové sázky neuvede přesný časový údaj
o přijetí sázky,
y) v rozporu s § 28 odst. 3 nepořídí jako provozovatel o každé sázkové příležitosti, na kterou
přijal sázku, datový záznam se záznamem přesného času, nebo
z) v rozporu s § 29 odst. 1 umožní účast na kursové sázce bez registrace.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) v rozporu s § 29 odst. 4 zřídí provozovatel jednomu účastníkovi hazardní hry více než
jedno uživatelské konto,
b) v rozporu s § 30 odst. 3 provede jako provozovatel registraci osoby žádající o registraci,
c) v rozporu s § 31 umožní převod evidovaných peněžních nebo hracích prostředků mezi
uživatelskými konty,
d) v rozporu s § 34 neoznámí celnímu úřadu nejméně 5 pracovních dní přede dnem zahájení
provozování kursové sázky nebo totalizátorové hry okamžik zahájení provozování těchto her,
e) nesplní povinnost podle § 35,
f) v rozporu s § 36 nevede nebo uchovává evidenci všech přijatých sázek,
g) v rozporu s § 37 přijme sázky na sázkovou příležitost,
h) v rozporu s § 39 odst. 2 provozuje bingo mimo hernu,
i) prodává sázkové tikety v rozporu s § 39 odst. 5,
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j) neplní povinnost podle § 41,
k) v rozporu s § 42 odst. 2 provozuje technickou hru mimo herní prostor,
l) v rozporu s § 44 odst. 1 umožní účast na technické hře bez registrace,
m) v rozporu s § 44 odst. 4 zřídí jako provozovatel jednomu účastníkovi hazardní hry více než
jedno uživatelské konto,
n) v rozporu s § 44 odst. 6 umožní, aby se účastník hazardní hry mohl pomocí svého
uživatelského konta účastnit na technické hře na více technických zařízeních současně,
o) v rozporu s § 45 odst. 3 provede jako provozovatel registraci osoby žádající o registraci,
p) provede registraci v rozporu s § 46,
q) v rozporu s § 47 odst. 1 ponechá dočasné uživatelské konto aktivní déle jak 30 dní,
r) v rozporu s § 48 umožní převod evidovaných peněžních nebo hracích prostředků mezi
uživatelskými konty,
s) nezveřejní na každé herní pozici stanoveným způsobem povinné informace podle § 49 odst.
1, 2 nebo 3,
t) v rozporu s § 49 odst. 4 neupozorní účastníka hazardní hry na nabídku využití a stav
nastavených sebeomezujících opatření,
u) nepřeruší účast na technické hře podle § 50 odst. 3,
v) v rozporu s § 54 odst. 1 vyplácí výhru,
w) nezajistí dálkový přenost herních a finančních dat a telekomunikační datové spojení
každého technického zařízení s informačním systémem provozování hazardních her podle §
55 odst. 2,
x) v rozporu s § 56 se jako provozovatel účastní hazardní hry na jí povolených koncových
zařízení nebo pověří jinou osobu takovouto účastí,
y) v rozporu s § 57 odst. 3 provozuje živou hru mimo kasino, nebo
z) v rozporu s § 58 odst. 4 umožní nákup nebo výměnu hodnotových žetonů mimo pokladnu
kasina nebo u hracího stolu.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) nevede nebo neuchovává evidenci podle § 58 odst. 5,
b) neprovádí a nezaznamenává veškeré platební transakce nebo výměnu žetonů podle
§ 58 odst. 6,
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c) nesepíše záznam o nevrácených nebo ztracených hodnotových žetonech podle § 58 odst. 9,
d) nevede denní herní výkaznictví podle § 60,
e) poruší povinnost podle § 65 nebo § 66,
f) provozuje hernu v rozporu s § 67,
g) provozuje kasino v rozporu s § 68,
h) umožní vstup do herního prostoru osobě mladší 18 let,
i) v rozporu s § 70 neoznámí celnímu úřadu nejméně 5 pracovních dní přede dnem zahájení
provozování hazardní hry v herním prostoru okamžik zahájení provozování hazardní hry,
j) neprovede identifikaci návštěvníka při jeho vstupu do herny nebo kasina podle § 71,
k) provádí monitorování v herně a kasinu v rozporu s § 72,
l) v rozporu s § 73 odst. 4 nabízí nebo poskytuje zařízení umožňující účast na internetové hře,
m) nezveřejní na internetové stránce, na níž je internetová hra provozována, stanoveným
způsobem povinné informace podle § 75,
n) v rozporu s § 76 odst. 1 umožní účast na internetové hře bez registrace,
o) v rozporu s § 76 odst. 4 zřídí jako provozovatel jednomu účastníkovi hazardní hry více než
jedno uživatelské konto,
p) v rozporu s § 77 odst. 3 provede jako provozovatel registraci osoby žádající o registraci,
q) v rozporu s § 77 odst. 5 provede registraci po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy osoba požádala
o registraci,
r) registruje platební účet nebo platební kartu v rozporu s § 78 odst. 2 a 3,
s) v rozporu s § 78 odst. 5 provede změnu registrovaného platebního účtu nebo registrované
platební karty,
t) v rozporu s § 78 odst. 6 provede platbu z uživatelského konta ve prospěch jiného než
registrovaného platebního účtu nebo registrované platební karty,
u) nevrátí platbu provedenou ve prospěch uživatelského konta jinak než převodem
z registrovaného platebního účtu nebo registrované platební karty podle § 78 odst. 7,
v) provede vícezdrojové financování internetové hry v rozporu s § 79,
w) v rozporu s § 80 odst. 1 ponechá dočasné uživatelské konto aktivní déle jak 30 dní,
x) v rozporu s § 80 odst. 2 umožní, aby celkový vklad za dobu aktivace dočasného
uživatelského konta přesáhl čásktu 3 000 Kč,
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y) v rozporu s § 80 odst. 3 umožní výběr vložených vkladů nebo výher z dočasného
uživatelského konta, nebo
z) v rozporu s § 80 odst. 4 nepřevede evidované peněžní nebo hrací prostředky z dočasného
uživatelského konta na jeho uživatelské konto.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) nevrátí účastníkovi hazardní hry nevyčerpaný vklad podle § 80 odst. 5,
b) v rozporu s § 81 umožní převod evidovaných peněžních nebo hracích prostředků mezi
dočasnými uživatelskými konty nebo uživatelskými konty, s výjimkou případu podle
§ 80 odst. 4,
c) v rozporu s § 93 neoznámí změny skutečností, na základě kterých bylo vydáno základní
povolení, nebo nepředloží dokladů o nich do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, nebo
d) v rozporu s § 101 neoznámí změny skutečností, na základě kterých bylo vydáno povolení k
umístění herního prostoru, nebo nepředloží dokladů o nich do 30 dnů ode dne, kdy ke změně
došlo.
(5) Poskytovatel připojení k internetu na území České republiky se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že neučiní ve stanovené lhůtě opatření k zamezení v přístupu k
internetovým stránkám podle § 82.
(6) Osoba oprávněná podle zákona upravujícího platební styk poskytovat platební
služby a vydávat elektronické peníze na území České republiky se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že neučiní ve stanovené lhůtě opatření k zamezení platebních služeb ve
spojitosti s platebními účty zařazenými do seznamu nepovolených internetových her podle §
83.
(7) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu
a) do 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene a), b), c), d), e), f), n)
nebo r),
b) do 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene h), j), k), l), m), o), p),
q), s), v), w) nebo z),
c) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene g), i), u), t), x) nebo y).
(8) Za správní delikt přestupek podle odstavce 2 se uloží pokuta lze uložit pokutu
a) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene a), b), h), l), n), p), w) nebo
y),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle c), e), f), g), k), m), o), q), r), nebo t),
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c) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene d), i), j), s), u), v), x), nebo
z).
(9) Za správní delikt přestupek podle odstavce 3 se uloží pokuta lze uložit pokutu
a) do 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene l),
b) do 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle e), f), g), h), j), k) nebo n),
c) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene a), b), c), o), p), q), t), v),
nebo w),
d) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene d), i), m), r), s), u), x), y)
nebo z).
(10) Za správní delikt přestupek podle odstavce 4 se uloží pokuta lze uložit pokutu
a) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene c) nebo d),
b) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle písmene a) nebo b).
(11) Za správní delikt přestupek podle odstavce 5 a 6 se uloží pokuta lze uložit
pokutu až do 1 000 000 Kč.
(12) Spolu s pokutou nebo místo pokuty se také uloží sankce uvedená v § 123 nebo
124 nebo ochranné opatření uvedené v § 125.
Díl 3
Zákaz činnosti, propadnutí a zabrání věci
§ 124
Zákaz činnosti
(1) Za správní delikty přestupky podle § 121 odst. 1 písm. c) a f) a § 122 lze uložit
zákaz činnosti, a to nejdéle na 2 roky.
(2) Do doby zákazu činnosti se započítává doba, po kterou pachatel správního deliktu
na základě opatření dozorujícího orgánu učiněného v souvislosti s projednávaným správním
deliktem nesměl již tuto činnost vykonávat.
(3) (2) Upuštění od výkonu zbývající části zákazu činnosti není možné.
§ 125
Propadnutí věci
Dozorující orgán může rozhodnout o propadnutí věci, pokud
a) náleží pachateli správního deliktu a
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b) byla užita ke spáchání správního deliktu nebo byla správním deliktem získána nebo byla
nabyta za věc správním deliktem získanou.
§ 126
Zabrání věci
(1) Pokud správní orgán nerozhodl o propadnutí věci, která byla užita ke spáchání
správního deliktu nebo byla správním deliktem získána nebo byla nabyta za věc správním
deliktem získanou, může rozhodnout o jejím zabrání.
(2) Správní orgán rozhodne o zabrání věci, pokud
a) náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat,
b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela, nebo
c) vlastník věci není znám.
§ 127
Společná ustanovení o propadlých a zabraných věcech
(1) Propadlé nebo zabrané věci připadají státu.
(2) (1) Orgán, který správní delikt přestupek projednal, rozhodne, že propadlá nebo
zabraná věc bude zničena, anebo je-li využitelná pro charitativní účely, může rozhodnout, že
věc bude poskytnuta k těmto účelům, a to bezplatně.
(3) (2) Je-li rozhodnutí podle odstavce 2 pravomocné a rozhodl-li orgán, který správní
delikt přestupek projednal, že zabraná nebo propadnutá věc bude zničena celním úřadem,
zničení se provede úředně pod dohledem tříčlenné komise jmenované ředitelem celního
úřadu. O zničení sepíše komise protokol, který podepíší všichni tři členové komise. Zničení se
provede na náklad osoby, které věc propadla nebo jíž byla věc zabrána.
(4) (3) Pachateli správního deliktu přestupku, kterému bylo uloženo propadnutí věci,
nebo osobě, u které byly zabrané věci zajištěny, se uloží povinnost nahradit státu náklady
spojené s jejich správou a zničením.
(5) (4) Proti rozhodnutí o povinnosti nahradit státu náklady spojené se správou a
zničením propadlé nebo zabrané věci se nelze odvolat.
Díl 4
Společná ustanovení ke správním deliktům k přestupkům
§ 128
Odpovědnost za správní delikt
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(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možné požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(3) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
§ 129
Příslušnost a sankce
(1) Správní delikty Přestupky v oblasti internetových her podle toho zákona v prvním
stupni projednává ministerstvo. Správní delikty Přestupky v ostatních případech podle tohoto
zákona v prvním stupni projednává celní úřad.
(2) Při určení druhu sankce a její výměry právnické osobě se přihlédne k závažnosti
správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem,
za nichž byl správní delikt spáchán.
(3) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla
uložena.
(4) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

Část dvě stě čtyřicátá druhá
Zákon č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně
souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic), s vyznačením navrhovaných
změn:
Hlava V
Správní delikty
Přestupky
§ 17
Přestupky
Přestupky fyzických osob
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(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 15 odst. 6 úmyslně
znemožní nebo ztíží umístění bezpečnostního prostředku nebo úmyslně takový prostředek
zničí, poškodí, neoprávněně přemístí nebo neoprávněně odstraní.
(2) Fyzická osoba jako osoba, která vstupuje na území České republiky nebo
vycestovává z území České republiky přes vnější hranice, se dopustí přestupku tím, že
v rozporu se Schengenským hraničním kodexem
a) překročí vnější hranice mimo hraniční přechod, nebo
b) se úmyslně vyhne hraniční kontrole na hraničním přechodu.
(3) Fyzická osoba jako osoba, která vstupuje na území České republiky nebo
vycestovává z území České republiky přes vnitřní hranice během dočasného znovuzavedení
ochrany vnitřních hranic stanoveného opatřením obecné povahy vlády, se dopustí přestupku
tím, že
a) překročí vnitřní hranice mimo místo určené k překračování vnitřních hranic,
b) překročí vnitřní hranice na místě určeném k překračování vnitřních hranic v jiné než
stanovené době, nebo
c) se úmyslně vyhne kontrole na místě určeném k překračování vnitřních hranic.
(4) Velitel letadla se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 8 odst. 1 nepředá před odletem Ředitelství služby cizinecké policie letový
plán nebo údaje o cestujících,
b) v rozporu se Schengenským hraničním kodexem pokračuje v letu z území jiného než
členského státu odletem z přistávací plochy na území České republiky, která není součástí
mezinárodního letiště, na němž je zřízen hraniční přechod, aniž by obdržel souhlas
od Ředitelství služby cizinecké policie a od Celní správy České republiky, pokud muselo
letadlo z důvodů vyšší moci, bezprostředního nebezpečí nebo na pokyn správního úřadu
přistát na takové přistávací ploše, nebo
c) v rozporu se Schengenským hraničním kodexem pokračuje v letu z území jiného než
členského státu odletem z přistávací plochy na území České republiky, která není součástí
mezinárodního letiště, na němž je zřízen hraniční přechod, aniž by obdržel povolení
od Ředitelství služby cizinecké policie a od Celní správy České republiky, pokud přistálo
letadlo bez povolení.
(5) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 20 000 Kč a za přestupek podle
odstavců 2 až 4 pokutu do 50 000 Kč.
(6) Přestupek podle odstavců 1 až 4 lze projednat v blokovém řízení příkazem na
místě uložením pokuty do 5 000 Kč.
§ 18
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Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že v rozporu s § 15 odst. 6 znemožní nebo ztíží umístění bezpečnostního prostředku nebo
takový prostředek zničí, poškodí, neoprávněně přemístí nebo neoprávněně odstraní.
(2) Provozovatel mezinárodního letiště, na kterém je zřízen hraniční přechod, se
dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nezajistí splnění podmínek uvedených v § 5 odst. 1, 2 nebo 3,
b) neoznámí Ředitelství služby cizinecké policie údaje o plánovaném vnějším letu podle § 9
odst. 1,
c) neinformuje Ředitelství služby cizinecké policie o změně letiště skutečného příletu podle
§ 9 odst. 3,
d) neinformuje Ředitelství služby cizinecké policie o přistání nebo odletu letadla na vnějším
letu podle § 9 odst. 4, nebo
e) neumožní Ředitelství služby cizinecké policie přístup k záznamům o příletech a odletech
letadel podle § 9 odst. 7.
(3) Provozovatel vnitrostátního letiště se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) neinformuje Ředitelství služby cizinecké policie o přistání nebo odletu letadla na vnějším
letu podle § 9 odst. 5, nebo
b) neumožní Ředitelství služby cizinecké policie přístup k záznamům o příletech a odletech
letadel podle § 9 odst. 7.
(4) Za správní delikt přestupek se uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 20 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1,
b) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. b) až e) nebo
odstavce 3,
c) 250 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. a).
§ 19
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
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(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(5) Správní delikty podle tohoto zákona projednává
a) v přenesené působnosti obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o správní delikty
podle § 17 odst. 1 a § 18 odst. 1,
b) útvar policie zajišťující ochranu daného úseku vnitřních hranic, jde-li o správní delikty
podle § 17 odst. 3,
c) Ředitelství služby cizinecké policie, jde-li o správní delikty podle § 17 odst. 2 a 4, § 18
odst. 2 písm. b) až e) a § 18 odst. 3,
d) ministerstvo, jde-li o správní delikt podle § 18 odst. 2 písm. a).
(6) Pokud je útvarem policie podle odstavce 5 písm. b) odbor cizinecké policie
krajského ředitelství policie, rozhoduje o odvolání proti jeho rozhodnutí Ředitelství služby
cizinecké policie. O odvolání proti rozhodnutí Ředitelství služby cizinecké policie rozhoduje
ministerstvo.
(7) Pokutu uloženou podle tohoto zákona vybírá orgán, který ji uložil. Příjem z pokut
uložených za správní delikty podle § 17 odst. 1 nebo § 18 odst. 1 je příjmem rozpočtu obce.
Příjem z pokut uložených za správní delikty podle § 17 odst. 2 až 4 nebo § 18 odst. 2 nebo 3
je příjmem státního rozpočtu.
§ 19
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává
a) obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o přestupky podle § 17 odst. 1 a § 18
odst. 1,
b) útvar policie zajišťující ochranu daného úseku vnitřních hranic, jde-li o přestupky
podle § 17 odst. 3,
c) Ředitelství služby cizinecké policie, jde-li o přestupky podle § 17 odst. 2 a 4, § 18
odst. 2 písm. b) až e) a § 18 odst. 3,
d) ministerstvo, jde-li o přestupek podle § 18 odst. 2 písm. a)
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(2) Pokud je útvarem policie podle odstavce 1 písm. b) odbor cizinecké policie
krajského ředitelství policie, rozhoduje o odvolání proti jeho rozhodnutí Ředitelství
služby cizinecké policie. O odvolání proti rozhodnutí Ředitelství služby cizinecké policie
rozhoduje ministerstvo.
(3) Pokutu uloženou podle tohoto zákona vybírá orgán, který ji uložil.

Část dvě stě čtyřicátá třetí
Zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, s vyznačením
navrhovaných změn:
§3
Správní delikty
Přestupky
(1) Právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, Právnická nebo
podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku tím, že provozuje prodej
v maloobchodě nebo velkoobchodě anebo prodej nebo výkup v provozovně uvedené v § 2
v době, kdy je jejich provozování zakázáno podle § 1 a 2.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 je možné lze uložit pokutu do výše 1
000 000 Kč. Dopustí-li se právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem,
právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu přestupku uvedeného
v odstavci 1 opakovaně, je možné lze uložit pokutu až do výše 5 000 000 Kč.
(3) Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádí Česká
obchodní inspekce5). Na řízení podle tohoto zákona se vztahují předpisy o správním řízení6).
__________________________________________
5)
6)

Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Část dvě stě čtyřicátá čtvrtá
Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, s vyznačením navrhovaných změn:
§3
Použití jiných právních předpisů
(1) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona se postupuje podle daňového řádu,
nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie1) nebo tento zákon jinak.
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(2) Podle správního řádu se postupuje v případě
a) řízení o správních deliktech přestupcích,
b) stanovení celního prostoru,
c) prohlášení části území České republiky za svobodné pásmo, stanovení podmínek výkonu
činnosti ve svobodném pásmu a řízení ve věci závazného stanoviska při umisťování a
povolování staveb,
d) řízení ve věci povolení podle tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské
unie1),
e) řízení ve věci osvědčení schváleného hospodářského subjektu a osvědčení o úlovku
při dovozu nebo zpětném vývozu produktů mořského rybolovu podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie1),
f) vyloučení osoby z provozování přepravy na podkladě karnetu TIR.
(3) Stanoví-li zákon upravující daň z přidané hodnoty nebo zákon upravující spotřební
daně, že pro správu daní se použijí ustanovení o správě cel, použijí se v souvislosti se správou
těchto daní také ustanovení přímo použitelného předpisu Evropské unie1) a tohoto zákona o
povoleních souvisejících se správou cel.
§ 39
Důvody zadržení zboží a dopravního prostředku
(1) Správce cla může kromě případů stanovených přímo použitelným předpisem
Evropské unie1) zadržet zboží nebo dopravní prostředek, který je dopravuje, a to pro účely
a) řízení o správních deliktech přestupcích podle tohoto zákona,
b) úhrady nedoplatku evidovaného u orgánu Celní správy České republiky nebo orgánu
Finanční správy České republiky.
(2) Správce cla zadrží zboží nebo dopravní prostředek podle odstavce 1 bez ohledu
na práva třetích osob.
§ 42
Vrácení zadrženého zboží a dopravního prostředku
(1) Správce cla vrátí zadržené zboží nebo dopravní prostředek jejich vlastníkovi
a není-li znám, osobě, které byly tyto věci zadrženy, pokud
a) zboží nebylo prodáno nebo zničeno správcem cla podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie1),
b) nebylo rozhodnuto o propadnutí nebo zabrání zboží nebo dopravního prostředku a
c) do dne následujícího po dni jejich zadržení pro účely úhrady nedoplatku evidovaného u
orgánu Celní správy České republiky nebo orgánu Finanční správy České republiky nebyl
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příslušným orgánem vydán exekuční příkaz ohledně tohoto zboží nebo dopravního
prostředku.
(2) Správce cla vrátí dopravní prostředek, je-li jeho hodnota v nápadném nepoměru k
povaze správního deliktu přestupku.
§ 43
Náhrada nákladů
V případě, že bylo rozhodnuto o propadnutí nebo zabrání zadrženého zboží nebo
dopravního prostředku, je povinen uhradit náklady na jejich skladování po dobu jejich
zadržení
a) pachatel správního deliktu přestupku, a není-li znám,
b) vlastník zboží nebo dopravního prostředku, pokud o správním deliktu přestupku v době
jeho spáchání věděl nebo vědět měl a mohl, a není-li znám,
c) ten, komu byly zboží nebo dopravní prostředek zadrženy.

ČÁST OSMÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY
Hlava I
Přestupky a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
§ 47
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) doveze, vyveze nebo přepraví zboží v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské
unie1),
b) odejme zboží celnímu dohledu v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1),
c) poruší celní závěru v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1),
d) přechovává zboží, jehož dovozem nebo tranzitem byl spáchán správní delikt,
e) v rozporu s § 10 neuchovává informace po dobu nejméně 10 let, nebo
f) nesplní některou z povinností souvisejících se zadržením zboží nebo dopravního
prostředku podle § 40 odst. 2.
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle
1)
přímo použitelného předpisu Evropské unie
a) pro propuštění zboží do celního režimu nebo pro nakládání se zbožím,
1337

1. propuštěným do zvláštního celního režimu,
2. propuštěným do celního režimu vývozu,
3. dočasně uskladněným,
4. pro které bylo zřízeno zástavní právo, nebo
5. vstupujícím na celní území Evropské unie, vystupujícím z celního území Evropské unie
nebo předkládaným k celnímu řízení, nebo
b) pro propuštění zboží do navrhovaného celního režimu za použití zjednodušeného celního
prohlášení a jiných zjednodušení.
(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným
předpisem Evropské unie1)
a) předloží správci cla pozměněný nebo padělaný doklad,
b) poskytne správci cla nesprávný údaj nebo doklad, nebo
c) uvede nesprávné údaje v žádosti o vydání osvědčení o původu zboží nebo sama osvědčí
původ zboží v rozporu s mezinárodní smlouvou v oblasti sazebních opatření.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu do 4 000 000 Kč.
§ 48
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) doveze, vyveze nebo přepraví zboží v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské
unie1),
b) odejme zboží celnímu dohledu v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1),
c) poruší celní závěru v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1),
d) přechovává zboží, jehož dovozem nebo tranzitem byl spáchán správní delikt,
e) v rozporu s § 10 neuchovává informace po dobu nejméně 10 let, nebo
f) nesplní některou z povinností souvisejících se zadržením zboží nebo dopravního prostředku
podle § 40 odst. 2.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
nesplní některou z povinností podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1)
a) pro propuštění zboží do celního režimu nebo pro nakládání se zbožím,
1. propuštěným do zvláštního celního režimu,
2. propuštěným do celního režimu vývozu,
3. dočasně uskladněným,
4. pro které bylo zřízeno zástavní právo, nebo
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5. vstupujícím na celní území Evropské unie, vystupujícím z celního území Evropské unie
nebo předkládaným k celnímu řízení, nebo
b) pro propuštění zboží do navrhovaného celního režimu za použití zjednodušeného celního
prohlášení a jiných zjednodušení.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím,
že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1)
a) předloží správci cla pozměněný nebo padělaný doklad,
b) poskytne správci cla nesprávný údaj nebo doklad, nebo
c) uvede nesprávné údaje v žádosti o vydání osvědčení o původu zboží nebo sama osvědčí
původ zboží v rozporu s mezinárodní smlouvou v oblasti sazebních opatření.
(4) Za správní delikt se uloží pokuta do 4 000 000 Kč.
(5) Za správní delikt podle odstavce 1 nebo 2 lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti.
Hlava II
Propadnutí a zabrání věci
§ 49
Propadnutí věci
(1) Propadnutí věci lze uložit, jestliže věc náleží osobě, která se dopustila správního
deliktu, a věc
a) byla ke spáchání správního deliktu užita nebo určena, nebo
b) byla správním deliktem získána nebo byla nabyta za věc správním deliktem získanou.
(2) Propadnutí věci nelze uložit, je-li její hodnota v nápadném nepoměru k povaze
správního deliktu.
§ 50
Zabrání věci
(1) Správce cla, který neuložil propadnutí věci, rozhodne o jejím zabrání, pokud to
vyžaduje bezpečnost osob nebo majetku anebo jiný obecný zájem a pokud
a) náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat,
b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela, nebo
c) vlastník není znám.
(2) Zabrání věci nelze uložit, je-li hodnota věci v nápadném nepoměru k povaze
správního deliktu.
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(3) O zabrání věci nelze rozhodnout, jestliže od jednání majícího znaky správního
deliktu uplynuly 2 roky.
§ 51
Společná ustanovení o propadlé a zabrané věci
(1) Vlastníkem propadlé nebo zabrané věci se stává stát.
(2) Správce cla může propadlou nebo zabranou věc podle povahy věci zničit.
Na zničení dohlíží tříčlenná komise složená z úředních osob správce cla.
(3) Náklady spojené se správou a zničením propadlé nebo zabrané věci hradí pachatel
správního deliktu a není-li znám, vlastník věci, a není-li znám, osoba, které byla věc zadržena.
Hlava III
Společná ustanovení ke správním deliktům
§ 52
Odpovědnost za správní delikt
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže
prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní
povinnosti zabránila.
(2) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže
a) správce cla o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však
do 6 let ode dne, kdy byl spáchán, nebo
b) jde o správní delikt podle § 47 odst. 3 písm. b) nebo § 48 odst. 3 písm. b) a pachatel
oznámil správci cla nesprávnost v jím podaném prohlášení nebo oznámení podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie1) a poskytl veškerou součinnost k opravě tohoto
prohlášení nebo oznámení; to neplatí v případě, že nesprávnost měla vliv na výši stanoveného
cla a nebyla oznámena správci cla do 60 dnů po právní moci rozhodnutí, kterým je ukončeno
celní řízení.
(3) Nedojde-li k zániku odpovědnosti za správní delikt podle odstavce 2 písm. b)
pouze pro překročení lhůty pro oznámení nesprávnosti v prohlášení nebo oznámení správci
cla, lze za tento správní delikt uložit pokutu do 400 000 Kč.
(4) Odpovědnost za správní delikt podle odstavce 2 písm. b) zaniká i v případě,
že oznámení nesprávnosti a součinnost poskytla osoba, která odpovídá za celní dluh společně
a nerozdílně společně s pachatelem.
§ 53
Příslušnost k projednání správního deliktu
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(1) Správní delikty podle tohoto zákona projednává správce cla, v jehož územním
obvodu má osoba podezřelá ze spáchání správního deliktu místo pobytu nebo sídlo.
(2) Nenachází-li se místo pobytu nebo sídlo osoby na území České republiky, projedná
správní delikt správce cla, v jehož územním obvodu byl správní delikt spáchán.
(3) Nelze-li místo spáchání správního deliktu spolehlivě zjistit, projedná jej správce
cla, v jehož územním obvodu bylo spáchání správního deliktu zjištěno.
§ 54
Druh sankce a její výše
(1) Při stanovení druhu sankce a její výměry se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, k jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(2) Od uložení sankce lze v rozhodnutí o správním deliktu upustit, jestliže vzhledem
k závažnosti správního deliktu, okolnostem jeho spáchání a osobě pachatele lze důvodně
očekávat, že již samotné projednání věci před správcem cla postačí k jeho nápravě.
(3) Zákaz činnosti lze uložit nejdéle na 2 roky, pokud
a) byl správní delikt spáchán touto činností nebo v souvislosti s ní a
b) s přihlédnutím k závažnosti správního deliktu a okolnostem jeho spáchání nepostačí
uložení pokuty.
(4) V blokovém řízení lze za přestupky podle tohoto zákona uložit pokutu do 10 000
Kč.
§ 55
Splatnost pokuty
(1) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla
uložena.
(2) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
ČÁST OSMÁ
PŘESTUPKY
§ 47
Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že

1341

a) doveze, vyveze nebo přepraví zboží v rozporu s přímo použitelným předpisem
Evropské unie1),
b) odejme zboží celnímu dohledu v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské
unie1),
c) poruší celní závěru v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1),
d) přechovává zboží, jehož dovozem nebo tranzitem byl spáchán přestupek,
e) v rozporu s § 10 neuchovává informace po dobu nejméně 10 let, nebo
f) nesplní některou z povinností souvisejících se zadržením zboží nebo dopravního
prostředku podle § 40 odst. 2.
(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že nesplní některou z povinností podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1)
a) pro propuštění zboží do celního režimu nebo pro nakládání se zbožím,
1. propuštěným do zvláštního celního režimu,
2. propuštěným do celního režimu vývozu,
3. dočasně uskladněným,
4. pro které bylo zřízeno zástavní právo, nebo
5. vstupujícím na celní území Evropské unie, vystupujícím z celního území Evropské
unie nebo předkládaným k celnímu řízení, nebo
b) pro propuštění zboží do navrhovaného celního režimu za použití zjednodušeného
celního prohlášení a jiných zjednodušení.
(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1)
a) předloží správci cla pozměněný nebo padělaný doklad,
b) poskytne správci cla nesprávný údaj nebo doklad, nebo
c) uvede nesprávné údaje v žádosti o vydání osvědčení o původu zboží nebo sama
osvědčí původ zboží v rozporu s mezinárodní smlouvou v oblasti sazebních opatření.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu do 4 000 000 Kč.
(5) Dopustí-li se přestupku podle odstavce 1 nebo 2 právnická nebo podnikající
fyzická osoba, lze uložit zákaz činnosti.
§ 48
Propadnutí a zabrání věci
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(1) Správce cla může propadlou nebo zabranou věc podle povahy věci zničit. Na
zničení dohlíží tříčlenná komise složená z úředních osob správce cla.
(2) Náklady spojené se správou a zničením propadlé nebo zabrané věci hradí
pachatel přestupku a není-li znám, vlastník věci, a není-li znám, osoba, které byla věc
zadržena.
§ 49
Zánik odpovědnosti za přestupek
(1) Odpovědnost za přestupek také zaniká, jestliže jde o přestupek podle § 47
odst. 3 písm. b) a pachatel oznámil správci cla nesprávnost v jím podaném prohlášení
nebo oznámení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 1) a poskytl veškerou
součinnost k opravě tohoto prohlášení nebo oznámení; to neplatí v případě,
že nesprávnost měla vliv na výši stanoveného cla a nebyla oznámena správci cla do 60
dnů po právní moci rozhodnutí, kterým je ukončeno celní řízení.
(2) Nedojde-li k zániku odpovědnosti za přestupek podle odstavce 1 pouze
pro překročení lhůty pro oznámení nesprávnosti v prohlášení nebo oznámení správci
cla, lze za tento přestupek uložit pokutu do 400 000 Kč.
(3) Odpovědnost za přestupek podle odstavce 1 zaniká i v případě, že oznámení
nesprávnosti a součinnost poskytla osoba, která odpovídá za celní dluh společně a
nerozdílně společně s pachatelem.
§ 50
Promlčecí doba
(1) Promlčecí doba činí 6 let.
(2) Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká
nejpozději 9 let od jeho spáchání.
§ 51
Příslušnost
(1) K řízení o přestupcích podle tohoto zákona je příslušný správce cla, v jehož
územním obvodu má osoba podezřelá ze spáchání přestupku sídlo.
(2) Nenachází-li se sídlo osoby na území České republiky, je k řízení o přestupku
příslušný správce cla, v jehož územním obvodu byl přestupek spáchán.

Část dvě stě čtyřicátá pátá
Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, s vyznačením navrhovaných změn:
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§ 35
Odpovědnost zastoupeného za správní delikt přestupek vázaného zástupce
Za správní delikt přestupek spáchaný při výkonu činnosti vázaného zástupce, s
výjimkou správních deliktů přestupků podle § 150, odpovídá zastoupený, jestliže k naplnění
znaků správního deliktu přestupku došlo jednáním vázaného zástupce, které se za účelem
posuzování odpovědnosti zastoupeného za správní delikt přestupek přičítá zastoupenému.
§ 45
Odpovědnost zastoupeného za správní delikt přestupek zprostředkovatele vázaného
spotřebitelského úvěru
Za správní delikt přestupek spáchaný při výkonu činnosti zprostředkovatele vázaného
spotřebitelského úvěru, s výjimkou správních deliktů přestupků podle § 151, odpovídá
zastoupený, jehož vázaný spotřebitelský úvěr je zprostředkováván, jestliže k naplnění znaků
správního deliktu přestupku došlo jednáním zprostředkovatele vázaného spotřebitelského
úvěru, které se za účelem posuzování odpovědnosti zastoupeného za správní delikt přestupek
přičítá zastoupenému.
§ 138
Dohled nad zahraničním zprostředkovatelem zprostředkovávajícím spotřebitelský úvěr na
bydlení v České republice
(1) Dohled nad dodržováním povinností podle § 3 odst. 2 písm. b), § 48 odst. 1 a 3,
§ 75 až 85, § 90 až 94, § 95 odst. 2 a § 133 a 134 zahraničním zprostředkovatelem, který
zprostředkovává spotřebitelský úvěr na bydlení v České republice prostřednictvím pobočky,
vykonává Česká národní banka.
(2) V případě, že zahraniční zprostředkovatel podle odstavce 1 neplní své povinnosti
uvedené v odstavci 1, Česká národní banka jej na tuto skutečnost upozorní a požádá jej o
zjednání nápravy. Nezjedná-li tento zahraniční zprostředkovatel nápravu, může mu Česká
národní banka uložit opatření k nápravě. O uloženém opatření informuje Česká národní banka
příslušný orgán dohledu zahraničního zprostředkovatele.
(3) Jestliže opatření přijatá podle odstavce 2 nevedla k nápravě, Česká národní banka
po informování příslušného orgánu dohledu zahraničního zprostředkovatele může uložit další
opatření k nápravě nebo pokutu za správní delikt přestupek podle § 152 odst. 1, § 153 odst. 1
nebo § 155 odst. 1. Přijatá opatření oznámí Česká národní banka bez zbytečného odkladu
Evropské komisi.
(4) V případě, že Česká národní banka zjistí, že zahraniční zprostředkovatel, který
zprostředkovává spotřebitelský úvěr na bydlení v České republice jinak než prostřednictvím
pobočky, porušil povinnost uloženou tímto zákonem na základě práva Evropské unie
takovému zprostředkovateli, nebo v případě, že Česká národní banka zjistí, že zahraniční
zprostředkovatel, který zprostředkovává spotřebitelský úvěr na bydlení v České republice
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prostřednictvím pobočky, porušil povinnost stanovenou takovému zprostředkovateli na
základě práva Evropské unie jinou než uvedenou v odstavci 1, Česká národní banka tuto
skutečnost oznámí orgánu dohledu domovského státu.
(5) V případě, že příslušný orgán domovského členského státu zahraničního
zprostředkovatele nepřijme do jednoho měsíce od obdržení upozornění podle odstavce 4
žádná opatření, nebo v případě, že zahraniční zprostředkovatel podle odstavce 4 přes opatření
přijatá příslušným orgánem domovského členského státu poškozuje nebo ohrožuje svým
jednáním zájmy spotřebitelů v České republice, Česká národní banka
a) oznámí tuto skutečnost příslušnému orgánu dohledu domovského členského státu a poté
uloží opatření k nápravě nebo pokutu za správní delikt přestupek podle § 152 odst. 1, § 153
odst. 1 nebo § 155 odst. 1 a informuje o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu
Evropskou Komisi a Evropský orgán pro bankovnictví, nebo
b) požádá Evropský orgán pro bankovnictví o pomoc v souladu s nařízením (EU) č.
1093/2010.
ČÁST JEDENÁCTÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘESTUPKY
Hlava I
Správní delikty
§ 147
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že uvede nepravdivý, zavádějící nebo
neúplný údaj nebo zatají některou skutečnost v žádosti o udělení oprávnění k činnosti podle
tohoto zákona.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.
§ 148
Správní delikty Přestupky nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru
(1) Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) nesplní některý z požadavků na kapitál podle § 14 odst. 1,
b) nesplní některý z požadavků na výkon činnosti podle § 15, nebo
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c) neoznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu některého z údajů podle
§ 59 odst. 1, nebo k oznámení změny svých údajů přiloží doklady s nepravdivými,
zavádějícími nebo neúplnými údaji.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) a c),
b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b).
§ 149
Správní delikty Přestupky samostatného zprostředkovatele
(1) Samostatný zprostředkovatel se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 23 odst. 1 je při své činnosti podle tohoto zákona zastoupen jinou osobou,
b) v rozporu s § 23 odst. 2 provozuje svoji činnost prostřednictvím osob, které nesplňují
podmínku odborné způsobilosti nebo důvěryhodnosti,
c) v rozporu s § 23 odst. 3 nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje pravidla kontroly činnosti
osob, prostřednictvím nichž provozuje svou činnost,
d) upraví pravidla odměňování osob, prostřednictvím nichž provozuje svou činnost, v rozporu
s § 23 odst. 4,
e) v rozporu s § 24 nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje postupy pro zjišťování a řízení
střetu zájmů,
f) nesplní některou z povinností týkajících se systému vyřizování stížností podle § 25,
g) jako zastoupený
1. neukončí okamžitě závazek ze smlouvy o zastoupení podle § 28 odst. 1,
2. neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu zánik závazku ze smlouvy o
zastoupení podle § 28 odst. 3,
3. v rozporu s § 30 odst. 1 oznámí České národní bance vázaného zástupce, který nemá
sídlo a skutečné sídlo na území České republiky,
4. uvede nepravdivý, zavádějící nebo neúplný údaj nebo zatají některou skutečnost v
oznámení vázaného zástupce nebo k takovému oznámení přiloží doklady s
nepravdivými, zavádějícími nebo neúplnými údaji, nebo
5. neuchovává dokumenty podle § 31,
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h) neoznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu některého z údajů podle §
59 odst. 1 nebo k oznámení změny údajů přiloží doklady s nepravdivými, zavádějícími nebo
neúplnými údaji, nebo
i) sjedná pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností
samostatného zprostředkovatele v rozporu s § 21.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), písm. g) bodů 3
až 5 a písm. h),
b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. e), f) a písm. g)
bodů 1 a 2,
c) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b) až d), i).
§ 150
Správní delikty Přestupky vázaného zástupce
(1) Vázaný zástupce se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) neukončí okamžitě závazek ze smlouvy o zastoupení podle § 28 odst. 2, nebo
b) v rozporu s § 34 provozuje svoji činnost prostřednictvím jiné osoby.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
5 000 000 Kč.
§ 151
Správní delikty Přestupky zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru
(1) Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) neukončí okamžitě závazek ze smlouvy o zastoupení podle § 38 odst. 2, nebo
b) v rozporu s § 44 provozuje svoji činnost prostřednictvím jiné osoby.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
5 000 000 Kč.
§ 152
Správní delikty Přestupky zahraničního zprostředkovatele
(1) Zahraniční zprostředkovatel se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
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a) zahájí svou činnost na území České republiky v rozporu s § 47 odst. 2 dříve než po uplynutí
1 měsíce ode dne, kdy byl informován příslušným orgánem dohledu svého domovského
členského státu o splnění informační povinnosti vůči České národní bance,
b) v rozporu s § 48 odst. 1 nebo 2 provozuje svoji činnost v České republice prostřednictvím
osob, které nesplňují podmínky odborné způsobilosti, nebo
c) v rozporu s § 48 odst. 3 zprostředkovává v České republice spotřebitelský úvěr nabízený
osobami, které nejsou na území České republice tento spotřebitelský úvěr oprávněny
poskytovat.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a),
b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b),
c) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. c).
§ 153
Správní delikty Přestupky osoby oprávněné poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský
úvěr
(1) Ten, kdo je oprávněn poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, se
dopustí správní deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 75 neprovozuje svoji činnost s odbornou péčí,
b) v rozporu s § 76 odst. 1 nejedná čestně, transparentně nebo nezohledňuje práva a zájmy
spotřebitele,
c) v rozporu s § 76 odst. 2 nejedná tak, aby bylo spotřebiteli zřejmé, zda jde o poskytovatele,
samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného
spotřebitelského úvěru nebo v případě vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného
spotřebitelského úvěru tak, aby byla zřejmá osoba zastoupeného,
d) komunikuje se spotřebitelem způsobem, který je v rozporu s § 77,
e) neuchovává dokumenty a záznamy podle § 78,
f) přijme, nabídne nebo poskytne pobídku v rozporu s § 79,
g) používá pojem nezávislý, jeho odvozeniny, významová synonyma, nebo překlady do
jiného jazyka v rozporu s § 81,
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h) v rozporu s § 82 odst. 1 vyžaduje od osoby, která se podílí nebo má podílet na poskytování
nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, složení vstupní nebo jiné obdobné platby jako
podmínky výplaty příštích odměn za tuto činnost,
i) v rozporu s § 82 odst. 2 odvozuje odměny osoby, která se podílí nebo má podílet na
poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, od získání dalších osob pro tuto
činnost touto osobou,
j) v rozporu s § 83 odst. 1 žádá úhradu odměny nebo jiné platby, na které mu nevzniklo právo,
před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru,
k) nevydá spotřebiteli ocenění předmětu zajištění spotřebitelského úvěru podle § 83 odst. 2,
l) v rozporu s § 84 odst. 1
1. nezveřejní nebo spotřebiteli nesdělí, jaké informace a doklady pro jejich ověření musí
spotřebitel poskytovateli nebo zprostředkovateli poskytnout za účelem posouzení jeho
úvěruschopnosti nebo poskytnutí rady ohledně výběru pro spotřebitele vhodného
produktu spotřebitelského úvěru a dobu pro jejich poskytnutí, nebo
2. žádá po spotřebiteli informace, které nejsou přiměřené a nezbytné,
m) v rozporu s § 84 odst. 3 neupozorní spotřebitele na to, že mu spotřebitelský úvěr
neposkytne, pokud mu spotřebitel nesdělí úplné a pravdivé informace,
n) poskytne radu v rozporu s § 85 odst. 1,
o) v rozporu s § 85 odst. 2 nesdělí spotřebiteli počet produktů spotřebitelského úvěru, které
jsou předmětem výběru,
p) neposkytne spotřebiteli záznam o radě podle § 85 odst. 3,
q) v rozporu s § 90 odst. 1 požaduje po spotřebiteli úplatu za poskytnutí informací,
r) v rozporu s § 90 odst. 2 neposkytne spotřebiteli informace v listinné podobě nebo na jiném
trvalém nosiči dat,
s) nezajistí, aby jeho reklama obsahovala údaje podle § 91, nebo
t) nesplní některou z povinností týkajících se poskytnutí nebo vysvětlení předsmluvních
informací podle § 94 až 100.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. c), e), l), m), o), p),
b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. d), f), g), h), i), j),
k), n), s), t),
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c) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), q), r).
§ 154
Správní delikty Přestupky osoby oprávněné poskytovat spotřebitelský úvěr
(1) Ten, kdo je oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr, se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) v rozporu s § 8 odst. 1 je při své činnosti podle tohoto zákona zastoupen jinou osobou,
b) v rozporu s § 8 odst. 2 provozuje svoji činnost prostřednictvím osob, které nesplňují
podmínky odborné způsobilosti a důvěryhodnosti,
c) pokud není nebankovním poskytovatelem spotřebitelského úvěru, v rozporu s § 8 odst. 3
1. nezavede nebo neuplatňuje pravidla odměňování nebo pravidla kontroly osob,
prostřednictvím nichž provozuje svou činnost, nebo
2. nezavede nebo neuplatňuje pravidla a postupy pro posuzování úvěruschopnosti
spotřebitele,
d) jako zastoupený
1. neukončí okamžitě závazek ze smlouvy o zastoupení podle § 28 odst. 1,
2. neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu zánik závazku ze smlouvy o
zastoupení podle § 28 odst. 3,
3. v rozporu s § 30 odst. 1 oznámí České národní bance vázaného zástupce, který nemá
sídlo a skutečné sídlo na území České republiky,
4. uvede nepravdivý, zavádějící nebo neúplný údaj nebo zatají některou skutečnost v
oznámení vázaného zástupce podle § 30, nebo k takovému oznámení přiloží doklady s
nepravdivými, zavádějícími nebo neúplnými údaji,
5. neuchovává dokumenty podle § 31,
6. neukončí okamžitě závazek ze smlouvy o zastoupení podle § 38 odst. 1,
7. neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu zánik závazku ze smlouvy o
zastoupení podle § 38 odst. 3,
8. v rozporu s § 40 odst. 1 oznámí České národní bance zprostředkovatele vázaného
spotřebitelského úvěru, která nemá sídlo a skutečné sídlo na území České republiky,
9. uvede nepravdivý, zavádějící nebo neúplný údaj nebo zatají některou skutečnost v
oznámení zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru podle § 40, nebo k
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takovému oznámení přiloží doklady s nepravdivými, zavádějícími nebo neúplnými
údaji,
10. neuchovává dokumenty podle § 41, nebo
11. neoznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu údajů § 59 odst. 1
nebo k oznámení změny údajů přiloží doklady s nepravdivými, zavádějícími nebo
neúplnými údaji,
e) poskytne spotřebitelský úvěr v rozporu s § 86 odst. 1,
f) použije údaje získané z databáze v rozporu s § 88 odst. 2,
g) neinformuje spotřebitele o svém záměru vyhledávat v databázi podle § 88 odst. 3,
h) neinformuje spotřebitele o důvodech odmítnutí poskytnout spotřebitelský úvěr podle § 89,
i) nezpřístupní informace podle § 92,
j) nesplní některou z průběžných informačních povinností podle § 101 až 103,
k) uzavře smlouvu o spotřebitelském úvěru v rozporu s § 104,
l) v rozporu s § 105 odst. 1 neposkytne spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém
nosiči dat alespoň jedno vyhotovení smlouvy o spotřebitelském úvěru neprodleně po uzavření
této smlouvy,
m) v rozporu s § 105 odst. 2 nepředloží spotřebiteli závazný návrh smluvních podmínek, které
mají být obsahem smlouvy o spotřebitelském úvěru, v podobě návrhu textu této smlouvy,
n) nezajistí, aby smlouva o spotřebitelském úvěru obsahovala informace podle § 106 až 109,
o) neuzavře se spotřebitelem smlouvu o spotřebitelském úvěru na bydlení podle § 111,
p) v rozporu s § 112 odst. 1 použije směnku nebo šek ke splacení nebo zajištění
spotřebitelského úvěru,
q) zajistí spotřebitelský úvěr na bydlení v rozporu s § 112 odst. 2 nebo nevrátí spotřebiteli
směnku podle § 112 odst. 2,
r) zajistí spotřebitelský úvěr v rozporu s § 113,
s) použije telefonní číslo pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou v rozporu s § 114,
t) váže uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru na uzavření smlouvy, ve které se sjednává
doplňková služba nebo omezuje spotřebitele při výběru doplňkové služby v rozporu s § 115,
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u) neumožní spotřebiteli změnu měny podle § 116 odst. 1 nebo nezajistí jiné mechanismy k
omezení rizika vyplývajícího ze změny směnného kurzu podle § 116 odst. 2,
v) neumožní spotřebiteli předčasné splacení spotřebitelského úvěru podle § 117 odst. 1,
w) požaduje náhradu nákladů za předčasné splacení spotřebitelského úvěru v rozporu s § 117
odst. 3 až 5, nebo
x) neposkytne spotřebiteli informace podle § 117 odst. 6.
(2) Ten, kdo je oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr, se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) v rozporu s § 118 odst. 1 a 2 neumožní nebo ztíží spotřebiteli odstoupení od smlouvy,
b) požaduje po spotřebiteli plnění v rozporu s § 118 odst. 3,
c) neinformuje třetí osobu o odstoupení spotřebitele od smlouvy o spotřebitelském úvěru
podle § 118 odst. 5,
d) uplatní vůči spotřebiteli sankce za odstoupení od smlouvy o vázaném spotřebitelském
úvěru v rozporu s § 119 odst. 1,
e) neumožní spotřebiteli vypovědět spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou podle §
120 odst. 1,
f) vypoví spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou v rozporu s § 120 odst. 2,
g) požaduje po spotřebiteli platbu v rozporu s § 122,
h) vymáhá po spotřebiteli dluh v rozporu s § 123, nebo
i) zesplatní spotřebiteli spotřebitelský úvěr v rozporu s § 124.
(3) Za správní delikt přestupek podle odstavců 1 až 3 se uloží pokuta lze uložit
pokutu do
a) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. d) bodu 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11, písm. h) a odstavce 2 písm. c),
b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c) bodu 1,
písm. f), g), i), j), m), u),
c) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. c) bodu 2, písm.
e), k), l), n), o), p), q), r), s), t), v), w), x) a odstavce 2 písm. a), b), d), e), f), g), h), i).
§ 155
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Správní delikty Přestupky osoby oprávněné zprostředkovávat spotřebitelský úvěr
(1) Ten, kdo je oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že
a) přijme odměnu od poskytovatele v rozporu s § 80,
b) neposkytne spotřebiteli některou z informací podle § 93 odst. 1 nebo 3,
c) nesdělí poskytovateli výší své odměny podle § 93 odst. 2,
d) v rozporu s § 105 odst. 1 neposkytne spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém
nosiči dat alespoň jedno vyhotovení smlouvy o spotřebitelském úvěru neprodleně po uzavření
této smlouvy,
e) v rozporu s § 105 odst. 2 nepředloží spotřebiteli závazný návrh smluvních podmínek, které
mají být obsahem smlouvy o spotřebitelském úvěru, v podobě návrhu textu této smlouvy,
f) uzavře smlouvu o zprostředkování spotřebitelského úvěru v rozporu s § 125,
g) v rozporu s § 126 neposkytne spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči
dat alespoň jedno vyhotovení smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru neprodleně
po uzavření této smlouvy,
h) požaduje po spotřebiteli zaplacení odměny před datem její splatnosti, které je uvedeno ve
smlouvě o zprostředkování spotřebitelského úvěru,
i) nezajistí, aby smlouva o zprostředkování spotřebitelského úvěru obsahovala informace
podle § 127,
j) v rozporu s § 128 odst. 1 použije směnku nebo šek ke splnění nebo zajištění splnění
povinnosti vyplývající ze smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru,
k) použije telefonní číslo pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou v rozporu s § 129,
l) v rozporu s § 130 podmiňuje zprostředkování spotřebitelského úvěru uzavřením jiné
smlouvy,
m) neumožní nebo ztíží spotřebiteli odstoupení od smlouvy podle § 131,
n) požaduje po spotřebiteli platbu v rozporu s § 132, nebo
o) přijme splátku dluhu nebo zprostředkuje výplatu sjednaného spotřebitelského úvěru
v rozporu s § 162.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 a 2 se uloží pokuta lze uložit pokutu
do
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a) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b), c),
b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. e),
c) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), d), f), g), h), i),
j), k), l), m), n), o).
§ 156
Správní delikty Přestupky akreditované osoby
(1) Akreditovaná osoba se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) uspořádá odbornou zkoušku v rozporu s rozsahem udělené akreditace,
b) uvede nepravdivé, zavádějící nebo neúplné údaje v žádosti o prodloužení akreditace, nebo
k ní přiloží doklady s nepravdivými, zavádějícími nebo neúplnými údaji,
c) neinformuje Českou národní banku o změně údajů podle § 66,
d) postupuje při provádění odborných zkoušek v rozporu s § 69 odst. 1 až 3,
e) neinformuje zkoušeného bez zbytečného odkladu o výsledku odborné zkoušky podle § 69
odst. 4,
f) nevydá osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle § 70, nebo
g) neuchovává dokumenty týkající se provádění odborných zkoušek podle § 71.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), e), f),
b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. d), g),
c) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a).
§ 157
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
u tím, že
a) jako žadatel o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského
úvěru uvede v žádosti nepravdivý, zavádějící nebo neúplný údaj nebo v ní neuvede některou
skutečnost,
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b) jako žadatel o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele uvede v žádosti
nepravdivý, zavádějící nebo neúplný údaj nebo v ní neuvede některou skutečnost,
c) jako žadatel o akreditaci uvede v žádosti nepravdivý, zavádějící nebo neúplný údaj nebo v
ní neuvede některou skutečnost,
d) v rozporu s § 7 neoprávněně poskytuje spotřebitelský úvěr,
e) v rozporu s § 16 neoprávněně zprostředkovává spotřebitelský úvěr, nebo
f) neposkytne České národní bance při výkonu dohledu potřebnou součinnost podle § 135
odst. 2.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba podléhající dohledu České národní
banky se dopustí správního deliktu přestupku tím, že nesplní ve stanovené lhůtě některou z
povinností uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě vydaným podle § 145 odst. 1, 2, 3.
(3) Za správní delikt přestupek podle odstavců 1 a 2 se uloží pokuta lze uložit
pokutu do
a) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. f) a odstavce 2,
b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c),
c) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. d) a e).
Hlava II
Společná ustanovení
§ 158
(1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká národní banka.
(2) Před zahájením řízení o správním deliktu Česká národní banka předběžně posoudí
čin, který zakládá podezření, že byl spáchán správní delikt. Dospěje-li Česká národní banka k
závěru, že konkrétní skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán správní delikt a že jej
spáchala určitá osoba, zahájí řízení o správním deliktu; od zahájení řízení však může upustit,
jestliže je vzhledem k významu a míře porušení nebo ohrožení chráněného zájmu, který byl
činem dotčen, způsobu provedení činu, jeho následku, okolnostem, za nichž byl čin spáchán,
nebo vzhledem k chování pachatele po spáchání činu zřejmé, že účelu, jehož by bylo možno
dosáhnout provedením řízení o správním deliktu, bylo dosaženo. Nezahájí-li Česká národní
banka řízení o správním deliktu, odloží věc usnesením, které se pouze poznamená do spisu a
neoznamuje se.
(3) Příjem z pokut uložených Českou národní bankou podle tohoto zákona je příjmem
státního rozpočtu.
1355

§ 159
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Česká národní
banka o něm nezahájila řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do 5
let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(5) (1) Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné rozhodnutí
o udělené pokutě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(6) (2) Česká národní banka uveřejní rozhodnutí bez uvedení identifikačních údajů o
pokutované osobě, pokud by uveřejnění
a) bylo vůči dotčené fyzické osobě na základě předchozího posouzení shledáno jako zjevně
nepřiměřené,
b) ohrozilo stabilitu finančního trhu,
c) ohrozilo probíhající trestní řízení, nebo
d) způsobilo dotčené osobě nepřiměřenou škodu.
(7) (3) Rozhodnutí podle odstavce 5 nebo 6 1 nebo 2 musí být uveřejněno nejméně po
dobu 5 let. Osobní údaje dotčené fyzické osoby se uveřejní jen na dobu nezbytně nutnou v
souladu se zákonem upravujícím ochranu osobních údajů.

Část dvě stě čtyřicátá šestá
Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, s vyznačením navrhovaných změn:
ČÁST TŘETÍ
SPRÁVNÍ DELIKTY
Hlava I
Přestupky
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§ 175
Přestupky držitele povolení
(1)
Fyzická osoba, která je držitelem povolení uvedeného v tomto zákoně, se
dopustí přestupku tím, že
a) nedodržuje podmínky povolení podle § 21 odst. 1 písm. c),
b) v rozporu s § 22 odst. 7 bezpečně neukončí povolenou činnost,
c) v rozporu s § 24 nepostupuje v souladu s dokumentací pro povolovanou činnost, tuto
dokumentaci neuchovává nebo ji neudržuje v souladu s požadavky tohoto zákona, zásadami
správné praxe nebo se skutečným stavem povolené činnosti,
d) nesplní některou z povinností podle § 25,
e) poruší povinnost vést nebo uchovávat evidenci podle tohoto zákona,
f) neprovede kategorizaci podle tohoto zákona.
(2)

Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e) nebo f),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c) nebo d),
c) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b).
Další přestupky fyzické osoby
§ 176
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) při využívání jaderné energie nebo při vykonávání činností v rámci expozičních situací
nepředchází radiační mimořádné události nebo neomezí její následky podle § 5 odst. 1 písm.
a),
b) při využívání jaderné energie, nakládání s jadernou položkou nebo vykonávání činností
v rámci expozičních situací neodůvodní své jednání podle § 5 odst. 2 písm. b) nebo e),
c) při využívání jaderné energie nebo při vykonávání činností v rámci expozičních situací
nepostupuje podle § 5 odst. 1 písm. c),
d) při využívání jaderné energie nebo při vykonávání činností v rámci expozičních situací
nehodnotí, nepřijme opatření nebo nezajistí uplatnění výsledků hodnocení podle § 5 odst. 5,
e) neuplatní systém zpětné vazby podle § 5 odst. 7,
f) nevyužívá odstupňovaný přístup podle § 5 odst. 8,
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g) v rozporu s § 6 odst. 1 poruší zákaz využívání jaderné energie a jaderných položek k jiným
než mírovým účelům,
h) nesplní oznamovací nebo informační povinnost podle tohoto zákona,
i) vykoná některou ze zakázaných činností podle § 7 nebo 8,
j) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 28 odst. 4.
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) činnost vyžadující povolení podle § 9 vykoná bez povolení,
b) činnost vyžadující registraci podle § 10 vykoná bez registrace,
c) činnost vyžadující ohlášení podle § 11 vykoná bez ohlášení,
d) vykoná činnost zvláště důležitou z hlediska jaderné bezpečnosti nebo radiační ochrany bez
oprávnění podle § 31.
(3) Fyzická osoba, která je právním nástupcem držitele povolení, jehož povolení
zaniklo, se dopustí přestupku tím, že nezajistí bezpečné ukončení povolované činnosti nebo
plnění povinností stanovených tímto zákonem do doby bezpečného ukončení činnosti podle §
22 odst. 8.
(4) Fyzická osoba, která je právním nástupcem registranta, jehož registrace zanikla, se
dopustí přestupku tím, že nezajistí plnění povinností stanovených tímto zákonem po dobu, po
kterou je oprávněna pokračovat v činnosti podle § 23 odst. 5.
(5) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 250 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. j),
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h) nebo odstavce 4,
c) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až f), odstavce 2 písm. b) až d)
nebo odstavce 3,
d) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g) nebo i) nebo odstavce 2 písm.
a).
§ 177
(1) Fyzická osoba, která je externím pracovníkem uvedeným v § 79 odst. 2 písm. b),
se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 79.
(2) Fyzická osoba, která je vlastníkem pozemku uvedeného v § 88 odst. 5, se dopustí
přestupku tím, že nestrpí úkony spojené s monitorováním nebo se zajištěním nápravy.
(3) Fyzická osoba, která je vlastníkem budovy s obytnou nebo pobytovou místností, v
níž bylo zjištěno překročení referenční úrovně nebo bylo zjištěno překročení hodnoty ročního
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průměru objemové aktivity radonu ve vzduchu, se dopustí přestupku tím, že nesplní některou
z povinností podle § 99 odst. 1 nebo 4.
(4) Fyzická osoba, která je vlastníkem budovy sloužící škole nebo školskému zařízení
nebo budovy sloužící pro zajištění sociálních anebo zdravotních služeb při dlouhodobém
pobytu fyzických osob, se dopustí přestupku tím, že nezajistí měření objemové aktivity
radonu ve vnitřním ovzduší podle § 99 odst. 2 nebo neprovede opatření ke snížení ozáření
podle § 99 odst. 3.
(5) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 250 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, 3 nebo 4,
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.
§ 178
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že používá výrobky podle § 137 odst. 1
nebo 2 bez předchozího schválení jejich typu.
(2) Fyzická osoba, která je koncovým uživatelem položky dvojího použití v jaderné
oblasti, se dopustí přestupku tím, že s ní nenakládá v souladu s prohlášením podle § 171 odst.
1.
(3) Fyzická osoba, která je vlastníkem nebo držitelem nalezeného jaderného
materiálu, se dopustí přestupku tím, že nezajistí nakládání s nalezeným jaderným materiálem
v souladu s § 174 odst. 1.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3,
b) 250 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
c) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1.
Hlava II
Správní delikty právnické a podnikající fyzické osoby
Správní delikty držitele povolení
§ 179
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení uvedeného
v tomto zákoně, se dopustí správního deliktu tím, že
a) nedodržuje podmínky povolení podle § 21 odst. 1 písm. c),
b) v rozporu s § 22 odst. 7 bezpečně neukončí povolenou činnost,
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c) v rozporu s § 24 nepostupuje v souladu s dokumentací pro povolovanou činnost, tuto
dokumentaci neuchovává nebo ji neudržuje v souladu s požadavky tohoto zákona, zásadami
správné praxe nebo se skutečným stavem povolené činnosti,
d) nesplní některou z povinností podle § 25,
e) poruší povinnost vést nebo uchovávat evidenci podle tohoto zákona,
f) neprovede kategorizaci podle tohoto zákona,
g) použije stanovené měřidlo bez platného ověření k účelu, pro který byl předmětný druh
měřidla vyhlášen jako stanovený, v rozporu se zákonem o metrologii,
h) nevede evidenci používaných stanovených měřidel podléhajících novému ověření s datem
posledního ověření a nepředkládá tato měřidla k ověření podle zákona o metrologii.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e) až h),
b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c) nebo d),
c) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b).
§ 180
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je
a) držitelem některého z povolení uvedených v § 9 odst. 1, odst. 2 písm. a) až d) a písm. f)
bodě 7, provozuje-li pracoviště III. kategorie, nebo
b) držitelem některého z povolení uvedených v § 9 odst. 3 a 4 a odst. 6 písm. a), provádí-li
odbornou přípravu a další odbornou přípravu vybraných pracovníků vykonávajících činnosti
zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti,
se dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností stanovených pro
systém řízení podle § 29 nebo 30.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení uvedeného
v § 9 odst. 1, se dopustí správního deliktu tím, že
a) nezajistí, aby jaderné zařízení od zahájení výstavby až do vyřazení z provozu splňovalo
požadavky na projekt jaderného zařízení podle § 46,
b) neprovádí hodnocení bezpečnosti podle § 48,
c) v rámci činnosti související s využíváním jaderné energie nesplní některou z povinností
podle § 49 odst. 1.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení uvedeného
v § 9 odst. 1 písm. b), se dopustí správního deliktu tím, že
a) nesplní některou z povinností podle § 50 odst. 1,
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b) v rámci zajišťování připravenosti jaderného zařízení s jaderným reaktorem a pracovníků na
první fyzikální spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem nepostupuje podle § 50
odst. 2,
c) v rámci zajišťování připravenosti jaderného zařízení bez jaderného reaktoru a pracovníků
na aktivní vyzkoušení jaderného zařízení nesplní některou z povinností podle § 50 odst. 3.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení uvedeného
v § 9 odst. 1 písm. c), se dopustí správního deliktu tím, že
a) po zavezení jaderného paliva do jaderného reaktoru nesplní některou z povinností podle §
51 odst. 1 písm. a),
b) v rámci zajišťování připravenosti jaderného zařízení a pracovníků na první energetické
spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem nesplní některou z povinností podle § 51
odst. 1 písm. b).
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení uvedeného
v § 9 odst. 1 písm. d), se dopustí správního deliktu tím, že
a) neověří nebo nedokumentuje skutečnosti podle § 52 odst. 1 písm. a) nebo b),
b) v rámci zajišťování připravenosti jaderného zařízení a pracovníků k provozu neprovede
činnosti podle § 52 odst. 1 písm. c).
(6) Za správní delikt se uloží pokuta do
c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1,
d) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b), odstavce 3 písm. b) nebo
c), odstavce 4 nebo odstavce 5,
e) 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a) nebo c) nebo odstavce 3
písm. a).
§ 181
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení uvedeného
v § 9 odst. 1 písm. e), se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rámci zajišťování připravenosti jaderného zařízení a pracovníků k provozu nebo před
zahájením aktivního vyzkoušení nepostupuje podle § 53 odst. 1 písm. a),
b) neprovede aktivní vyzkoušení podle § 53 odst. 1 písm. b),
c) zkušebním provozem neověří nebo neprokáže na reálných stavech budoucího provozu
projektové charakteristiky jaderného zařízení nebo jeho soulad s projektem jaderného zařízení
podle § 53 odst. 1 písm. c).
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení uvedeného
v § 9 odst. 1 písm. f), se dopustí správního deliktu tím, že
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a) nesplní některou z povinností podle § 54 odst. 1,
b) před uvedením jaderného reaktoru do kritického stavu nesplní některou z povinností podle
§ 54 odst. 2,
c) po výměně paliva v jaderném reaktoru nesplní některou z povinností podle § 54 odst. 3,
d) použije vybrané zařízení před úspěšným posouzením jeho shody podle § 58 odst. 5,
e) v rozporu s § 59 odst. 1 nebo 3 pravidelně neprověřuje shodu provozovaného vybraného
zařízení s technickými požadavky nebo ji nedokumentuje.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení uvedeného
v § 9 odst. 1 písm. g), se dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle
§ 55 odst. 1.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem některého z povolení
uvedených v § 9 odst. 1 písm. b) až h), se dopustí správního deliktu tím, že
a) za splnění požadavků podle § 51 odst. 2 a 3 nevytváří rovnoměrně rezervu na vyřazování
z provozu jaderného zařízení nebo ji použije v rozporu s § 51 odst. 5,
b) nezajišťuje kvalitu vybraného zařízení a toto zajišťování nedokumentuje záznamy podle §
56 odst. 1,
c) nezajistí shodu vybraného zařízení nebo části vybraného zařízení s technickými požadavky
podle § 57 odst. 1 až 3 nebo toto zajišťování nedokumentuje.
(5) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, 3 nebo 4,
b) 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2.
§ 182
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení uvedeného v §
9 odst. 2, se dopustí správního deliktu tím, že
a) neomezí ozáření ve zvláštních případech podle § 64,
b) při výjimečném ozáření nesplní některou z povinností podle § 65,
c) neprovádí optimalizaci radiační ochrany podle § 66,
d) v rámci plánované expoziční situace nesplní některou z povinností podle § 68 odst. 1,
e) v rámci plánované expoziční situace nesplní některou ze zvláštních povinností podle § 69
odst. 1 písm. a) až d) nebo f),
f) při vyřazování z provozu pracoviště IV. kategorie s úložištěm radioaktivního odpadu
nesplní povinnost podle § 69 odst. 1 písm. e),
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g) nevymezí sledované pásmo nebo nesplní některou z povinností podle § 74 odst. 1 nebo 3,
h) v rámci plánované expoziční situace nesplní některou z povinností pro bezpečný provoz
pracoviště podle § 75 odst. 1,
i) ve vztahu k radiačnímu pracovníkovi nesplní některou z povinností podle § 78 odst. 1,
j) ve vztahu k externímu pracovníkovi nesplní některou z povinností podle § 79.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až e), i) nebo j),
b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f) až h).
§ 123
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem některého z povolení
uvedených v § 9 odst. 2 písm. b), f), g) nebo i) nebo § 9 odst. 3 písm. a), se dopustí správního
deliktu tím, že nezajistí soustavný dohled nad radiační ochranou podle § 72 odst. 1 až 4.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení uvedeného
v § 9 odst. 2 písm. b) nebo f), se dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou
z povinností podle § 73 odst. 1 nebo 2.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení k provozu
pracoviště III. kategorie nebo pracoviště IV. kategorie, se dopustí správního deliktu tím, že
nesplní některou z povinností podle § 75 odst. 2.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení k
jednotlivým etapám vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie nebo pracoviště IV.
kategorie, se dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 75 odst.
4.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení k používání
zdroje ionizujícího záření, se dopustí správního deliktu tím, že nedodrží podmínky pro práci
na přechodném pracovišti podle § 77 odst. 1.
(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení uvedeného
v § 9 odst. 2 písm. b), d) nebo e), se dopustí správního deliktu tím, že v rámci radiační
ochrany obyvatel nesplní některou z povinností podle § 81 odst. 2.
(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení, který
provádí nelékařské ozáření, se dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností
podle § 83.
(8) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení, který
provádí lékařské ozáření, se dopustí správního deliktu tím, že v rámci radiační ochrany
pacientů nesplní některou z povinností podle § 84 až 87.
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(9) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení podle § 9
odst. 2 písm. f) bod 1 nebo 2, se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí identifikaci nebo
označení vysokoaktivního zdroje nebo jeho příslušenství podle § 89 odst. 1.
(10) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, 2, 6 nebo odstavce 9,
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 až 5, odstavce 7 nebo 8.
§ 184
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení, který má v
držbě radionuklidový zdroj, pro který nemá další využití, se dopustí správního deliktu tím, že
jej nepředá oprávněnému uživateli podle § 90 odst. 1.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení podle § 9
odst. 2 písm. f), se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí finanční prostředky k
bezpečnému ukončení nakládání s radionuklidovým zdrojem podle § 90 odst. 2.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení, která má v
držbě jednoduchý nebo významný radionuklidový zdroj, pro který nemá využití po dobu delší
než 12 měsíců, se dopustí správního deliktu tím, že jej nepředá na své náklady ke skladování
do uznaného skladu podle § 90 odst. 3 nebo 4.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení uvedeného
v § 9 odst. 2 písm. f bod 3 a vyváží radionuklidový zdroj 1. nebo 2. kategorie zabezpečení, se
dopustí správního deliktu tím, že vyveze radionuklidový zdroj v rozporu s § 92.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení uvedeného
v § 9 odst. 3, se dopustí správního deliktu tím, že nakládá s radioaktivním odpadem v rozporu
s § 111 odst. 1 nebo 2.
(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení uvedeného
v § 9 odst. 3 písm. b), se dopustí správního deliktu tím, že nesplní v rámci uzavření úložiště
radioaktivního odpadu některou z povinností podle § 112 odst. 1.
(7) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4,
b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 až 3,
c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 6,
d) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 5.
§ 185
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení uvedeného
v § 150, se dopustí správního deliktu na úseku monitorování radiační situace tím, že nesplní
některou z povinností podle § 150.
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(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení uvedeného
v tomto zákoně, se dopustí správního deliktu na úseku zvládání radiační mimořádné události
tím, že nesplní některou z povinností podle § 156 odst. 1 nebo § 157 odst. 2.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení podle § 9
odst. 1 nebo 2 a která má stanovenu zónu havarijního plánování, se dopustí správního deliktu
tím, že v rámci zajištění připravenosti k odezvě na radiační mimořádnou událost nesplní
některou z povinností podle § 156 odst. 2.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení a v
důsledku jejíž činnosti došlo k radiační havárii, se dopustí správního deliktu tím, že při
nápravě stavu po radiační havárii nesplní některou z povinností podle § 158 odst. 2.
(5) Za správní delikt se uloží pokuta do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle
odstavce 1 až 4.
§ 386
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem některého z povolení
uvedených v § 9 odst. 1 písm. b) až h) a odstavci 5, se dopustí správního deliktu tím, že
a) nezajistí fyzickou ochranu jaderného zařízení nebo jaderného materiálu podle § 160 nebo
161,
b) nezajistí zabezpečení jaderného materiálu, který není zařazen do kategorie, podle § 162
odst. 1,
c) v rámci zabezpečení jaderného zařízení nebo jaderného materiálu nesplní některou
z povinností podle § 163 odst. 1.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení uvedeného v § 9
odst. 2, se dopustí správního deliktu tím, že nezabezpečí radionuklidový zdroj podle § 164 odst.
1.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení uvedeného v § 9
odst. 5, se dopustí správního deliktu tím, že poruší některou z povinností podle § 167 odst. 1.
(4) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 nebo 3,
c) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo c).
§4
Správní delikty registranta
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je registrantem uvedeným v
tomto zákoně, se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 23 odst. 4 neukončí registrovanou činnost v souladu s tímto zákonem,
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b) nesplní některou z povinností podle § 25,
c) poruší povinnost vést nebo uchovávat evidenci podle tohoto zákona,
d) neprovede kategorizaci podle tohoto zákona,
e) v rámci plánované expoziční situace nesplní některou z povinností podle § 68 odst. 1,
f) v rámci plánované expoziční situace nesplní některou ze zvláštních povinností podle § 70
odst. 1,
g) nevymezí sledované pásmo nebo nesplní některou z povinností podle § 74 odst. 1 nebo 3,
h) v rámci plánované expoziční situace nesplní některou z povinností pro bezpečný provoz
pracoviště podle § 75 odst. 1,
i) ve vztahu k radiačnímu pracovníkovi nesplní některou z povinností podle § 78 odst. 1.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je registrantem, jenž provádí
nelékařské ozáření, se dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle §
83.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je registrantem, jenž provádí
lékařské ozáření, se dopustí správního deliktu tím, že v rámci radiační ochrany pacientů
nesplní některou z povinností podle § 84 až 87.
(4) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), d) nebo g),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), e), f), h) nebo i) nebo
odstavce 2 nebo 3.
§ 588
Správní delikty ohlašovatele
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je ohlašovatelem používajícím
schválený typ drobného zdroje ionizujícího záření, se dopustí správního deliktu tím, že při
jeho používání nesplní některou ze zvláštních povinností podle § 71.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je ohlašovatelem používajícím
schválený typ drobného zdroje ionizujícího záření, se dopustí správního deliktu tím, že v
rámci plánované expoziční situace nesplní některou z povinností pro bezpečný provoz
pracoviště podle § 75 odst. 1.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je ohlašovatelem používajícím
schválený typ drobného zdroje ionizujícího záření, se dopustí správního deliktu tím, že
nezabezpečí radionuklidový zdroj podle § 164 odst. 1.
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(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je ohlašovatelem, jenž provádí
transfer jaderné položky, se dopustí správního deliktu tím, že umožní nakládání s jadernou
položkou jiné osobě než uvedené v § 173 písm. c).
(5) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1,
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 až 4.
Další správní delikty právnické a podnikající fyzické osoby
§ 689
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) při využívání jaderné energie nebo při vykonávání činností v rámci expozičních situací
nepředchází radiační mimořádné události nebo neomezí její následky podle § 5 odst. 1 písm.
a),
b) při využívání jaderné energie, nakládání s jadernou položkou nebo vykonávání činností
v rámci expozičních situací neodůvodní své jednání podle § 5 odst. 2 písm. b) nebo e),
c) při využívání jaderné energie nebo při vykonávání činností v rámci expozičních situací
nepostupuje podle § 5 odst. 1 písm. c),
d) při využívání jaderné energie nebo při vykonávání činností v rámci expozičních situací
nehodnotí, nepřijme opatření nebo nezajistí uplatnění výsledků hodnocení podle § 5 odst. 5,
e) neuplatní systém zpětné vazby podle § 5 odst. 7,
f) nevyužívá odstupňovaný přístup podle § 5 odst. 8,
g) v rozporu s § 6 odst. 1 poruší zákaz využívání jaderné energie a jaderných položek k jiným
než mírovým účelům,
h) nesplní oznamovací nebo informační povinnost podle tohoto zákona,
i) vykoná některou ze zakázaných činností podle § 7 nebo 8,
j) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 28 odst. 4.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) činnost vyžadující povolení podle § 9 vykonává bez povolení,
b) činnost vyžadující registraci podle § 10 vykonává bez registrace,
c) činnost vyžadující ohlášení podle § 11 vykonává bez ohlášení.
(3) Podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že vykoná činnost
zvláště důležitou z hlediska jaderné bezpečnosti nebo radiační ochrany bez oprávnění podle §
31.
1367

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je právním nástupcem držitele
povolení, jehož povolení zaniklo nebo právnická osoba, jejíž povolení zaniklo přeměnou, se
dopustí správního deliktu tím, že nezajistí bezpečné ukončení povolované činnosti nebo
plnění povinností stanovených tímto zákonem do doby bezpečného ukončení činnosti podle §
22 odst. 8.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je právním nástupcem registranta,
jehož registrace zanikla, se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí plnění povinností
stanovených tímto zákonem po dobu, po kterou je oprávněna pokračovat v činnosti podle § 23
odst. 5.
(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba uvedená v § 29 odst. 1 písm. b) až f), se
dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností stanovených pro systém řízení
podle § 29 nebo 30.
(7) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. j),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h), odstavce 5 nebo odstavce
6,
c) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až f), odstavce 2 písm. b)
nebo c), odstavce 3 nebo odstavce 4,
d) 100 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. g) nebo i) nebo odstavce 2
písm. a).
§ 190
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která navrhuje, vyrábí, montuje nebo
opravuje vybrané zařízení nebo část vybraného zařízení nebo provádí jeho údržbu, se dopustí
správního deliktu tím, že
a) nezajistí shodu vybraného zařízení nebo části vybraného zařízení s technickými požadavky
podle § 58 odst. 1,
b) nezajistí posouzení shody vybraného zařízení nebo části vybraného zařízení osobou podle
§ 58 odst. 2.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která dováží vybrané zařízení za
účelem jeho použití v České republice, se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí
posouzení shody tohoto zařízení podle § 58 odst. 4.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která opravuje vybrané zařízení nebo
provádí jeho údržbu, se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí prověřování shody tohoto
vybraného zařízení s technickými požadavky před jeho opětovným použitím podle § 59 odst.
2.
(4) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím,
že
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a) neomezuje ozáření v rámci plánované expoziční situace podle § 62,
b) neprovádí optimalizaci radiační ochrany podle § 66,
c) v rozporu s opatřením obecné povahy podle § 102 odst. 1 nereguluje ozáření v existující
expoziční situaci, která je následkem nehodové expoziční situace.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vykonává činnosti v rámci
expozičních situací, se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí radiační ochranu obyvatel
před ozářením podle § 81 odst. 1.
(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vykonává radiační činnost, se
dopustí správního deliktu tím, že nezajistí, aby byly použity dávkové optimalizační meze
podle § 82 odst. 1.
(7) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 5 nebo 6,
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 až 4.
§ 191
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je provozovatelem sledovaného
nebo kontrolovaného pásma, se dopustí správního deliktu tím, že ve vztahu k externímu
pracovníkovi nesplní některou z povinností podle § 79.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je zaměstnavatelem radiačního
pracovníka, se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí pracovnělékařské služby podle § 80.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která má v držbě odval, odkaliště nebo
jiný zbytek po činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu nebo po jiné hornické
činnosti doprovázené výskytem radioaktivního nerostu, se dopustí správního deliktu tím, že
nesplní některou z povinností podle § 88 odst. 4.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je vlastníkem pozemku
uvedeného v § 88 odst. 5, se dopustí správního deliktu tím, že nestrpí úkony spojené
s monitorováním nebo se zajištěním nápravy.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je provozovatelem zařízení
určeného k tavbě, shromažďování nebo zpracování kovového šrotu, se dopustí správního
deliktu tím, že
a) nepřijme opatření k vyhledávání opuštěného zdroje podle § 91 odst. 1,
b) nesplní vůči pracovníkovi, který může být vystaven ionizujícímu záření z opuštěného
zdroje, některou z povinností podle § 91 odst. 1 písm. a) až d),
c) při nálezu opuštěného zdroje nezajistí radiační ochranu fyzických osob podle § 91 odst. 2
písm. a) bod 1.
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(6) Za správní delikt se uloží pokuta do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle
odstavce 1 až 5.
§ 192
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vykonává činnost, při níž je
provozováno pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření, se dopustí
správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 93 odst. 2 nebo 3.
(2) Právnická nebo fyzická podnikající osoba, která vykonává činnost, při níž je
provozováno pracoviště se zvýšeným ozářením z přírodního zdroje záření, se dopustí
správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 94 odst. 2.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která uvolňuje radioaktivní látku z
pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření, se dopustí správního
deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 95 odst. 1.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vykonává činnost, při níž je
provozováno pracoviště s možným zvýšeným ozářením z radonu, se dopustí správního deliktu
tím, že nesplní některou z povinností podle § 96 odst. 2.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vykonává činnost, při níž je
provozováno pracoviště se zvýšeným ozářením z radonu, se dopustí správního deliktu tím, že
nesplní některou z povinností podle § 97 odst. 2.
(6) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 nebo 4,
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, 2 nebo 5.
§ 193
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která navrhuje umístění stavby
s obytnými nebo pobytovými prostory, se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí stanovení
radonového indexu pozemku podle § 98 odst. 1.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je vlastníkem budovy s obytnou
nebo pobytovou místností, v níž bylo zjištěno překročení referenční úrovně nebo bylo zjištěno
překročení hodnoty ročního průměru objemové aktivity radonu ve vzduchu, se dopustí
správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 99 odst. 1 nebo 4.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je vlastníkem budovy sloužící
škole nebo školskému zařízení nebo budovy sloužící pro zajištění sociálních anebo
zdravotních služeb při dlouhodobém pobytu fyzických osob, se dopustí správního deliktu tím,
že nezajistí měření objemové aktivity radonu ve vnitřním ovzduší podle § 99 odst. 2 nebo
neprovede opatření ke snížení ozáření podle § 99 odst. 3.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je dodavatelem vody nebo
výrobcem anebo dovozcem balené vody, se dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou
z povinností podle § 100.
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(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je dodavatelem, výrobcem nebo
dovozcem stavebního materiálu, se dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou
z povinností podle § 101.
(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vysílá zasahující osobu k zásahu,
se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí splnění povinností podle § 104 odst. 5.
(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vysílá zasahující osobu k zásahu,
se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí souhlas zasahující osoby podle § 104 odst. 6
nebo 8.
(8) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, 2 nebo 5,
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3, 4, 6 nebo 7.
§ 74
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která nakládá s radioaktivním odpadem
nebo vyhořelým jaderným palivem, se dopustí správního deliktu tím, že s ním nakládá
v rozporu s § 108 odst. 2 nebo § 109 odst. 2.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) jako původce vyhořelého jaderného paliva v rozporu s § 110 odst. 2 ztíží možnost jeho
další přepravy či dalšího nakládání s ním,
b) jako původce radioaktivního odpadu s ním nakládá v rozporu s § 111 odst. 1,
c) používá, vyrábí, dováží nebo distribuuje výrobky podle § 137 odst. 1 nebo 2 bez
předchozího schválení jejich typu.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je výrobcem, dovozcem nebo
distributorem výrobku, jehož typ je schvalován Úřadem nebo jinou osobou uvádějící takový
výrobek na trh, se dopustí správního deliktu tím, že
a) neověří shodu každého kusu výrobku se schváleným typem podle § 140 odst. 1 a 2,
b) nezajistí nové ověření shody nebo vydání prohlášení shody při změně skutečností podle §
140 odst. 3.
(4) Za správní delikt se uloží pokuta do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle
odstavce 1 až 3.
§ 195
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je přepravcem uvedeným v tomto
zákoně, se dopustí správního deliktu tím, že
a) při přepravě nesplní některou z povinností podle § 141 odst. 1,
b) při přepravě nemá k dispozici prohlášení podle § 141 odst. 2.
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(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem radioaktivního
odpadu nebo vyhořelého jaderného paliva při jeho přepravě z České republiky, se dopustí
správního deliktu tím, že poruší některou z povinností podle § 144 odst. 1 nebo podle § 145
odst. 1.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je příjemcem radioaktivního
odpadu nebo vyhořelého jaderného paliva při jeho přepravě ze státu, který není členem
Euratomu, do České republiky, se dopustí správního deliktu tím, že poruší některou
z povinností podle § 146 odst. 1.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která zajišťuje uskutečnění přepravy
podle § 147 odst. 1, se dopustí správního deliktu tím, že poruší některou z povinností podle §
147 odst. 1 písm. a) až c).
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která hodlá vyvážet jaderný materiál
nebo vybranou položku v jaderné oblasti, se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí
ochranu informací podle § 168 odst. 1.
(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je koncovým uživatelem, se
dopustí správního deliktu tím, že s ní nenakládá v souladu s prohlášením podle § 171 odst. 1.
(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je vlastníkem nebo držitelem
nalezeného jaderného materiálu, se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí nakládání s
nalezeným jaderným materiálem v souladu s § 174.
(8) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 až 5 nebo odstavce 7,
b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 6.
Hlava III
Společná ustanovení ke správním deliktům
§ 196
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty za správní delikt právnické osoby se přihlédne k
závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům a k
okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán nezahájil řízení do 3
let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
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§ 197
(1) Správní delikty podle tohoto zákona projednává Úřad.
(2) Pokuty vybírá Úřad. Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu. Pokuta je splatná do
15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.
(3) Sazba pokuty za správní delikt podle tohoto zákona se zvyšuje na dvojnásobek,
nejvýše však na částku 100 000 000 Kč, jestliže je týž správní delikt spáchán opakovaně.
Správní delikt je spáchán opakovaně, pokud ode dne, kdy rozhodnutí o uložení pokuty za týž
správní delikt nabylo právní moci, neuplynul 1 rok.
(4) Úřad správní řízení o uložení pokuty přeruší, bylo-li zahájeno o stejném skutku
trestní řízení. Po dobu trestního řízení neběží lhůty podle § 196 odst. 3.
§ 1988
(1) Za správní delikt lze samostatně nebo spolu s pokutou uložit propadnutí jaderného
materiálu nebo jiného zdroje ionizujícího záření.
(2) Propadnutí jaderného materiálu nebo jiného zdroje ionizujícího záření lze uložit,
jestliže náleží pachateli správního deliktu a byl ke spáchání správního deliktu užit nebo určen,
anebo byl správním deliktem získán.
(3) Vlastníkem propadlého jaderného materiálu nebo jiného zdroje ionizujícího záření
se stává Česká republika.
§ 199
(1)Nebylo-li uloženo propadnutí jaderného materiálu nebo jiného zdroje ionizujícího
záření, lze rozhodnout, že se takový jaderný materiál nebo jiný zdroj ionizujícího záření zabírá,
jestliže
a) náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat, nebo
b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela, a jestliže to vyžaduje
bezpečnost osob nebo majetku.
(2) O zabrání jaderného materiálu nebo jiného zdroje ionizujícího záření nelze
rozhodnout, jestliže od jednání majícího znaky správního deliktu uplynulo 10 let.
(3) Vlastníkem zabraného jaderného materiálu nebo jiného zdroje ionizujícího záření
se stává Česká republika.
ČÁST TŘETÍ
PŘESTUPKY
HLAVA I
Přestupky držitele povolení
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§ 175
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem
povolení uvedeného v tomto zákoně, se dopustí přestupku tím, že
a) nedodržuje podmínky povolení podle § 21 odst. 1 písm. c),
b) v rozporu s § 22 odst. 7 bezpečně neukončí povolenou činnost,
c) v rozporu s § 24 nepostupuje v souladu s dokumentací pro povolovanou činnost, tuto
dokumentaci neuchovává nebo ji neudržuje v souladu s požadavky tohoto zákona,
zásadami správné praxe nebo se skutečným stavem povolené činnosti,
d) nesplní některou z povinností podle § 25,
e) poruší povinnost vést nebo uchovávat evidenci podle tohoto zákona,
f) neprovede kategorizaci podle tohoto zákona,
g) použije stanovené měřidlo bez platného ověření k účelu, pro který byl předmětný
druh měřidla vyhlášen jako stanovený, v rozporu se zákonem o metrologii, nebo
h) nevede evidenci používaných stanovených měřidel podléhajících novému ověření s
datem posledního ověření a nepředkládá tato měřidla k ověření podle zákona o
metrologii.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e) až h),
b) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c) nebo d), nebo
c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b).
§ 176
(1)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je

a) držitelem některého z povolení uvedených v § 9 odst. 1, § 9 odst. 2 písm. a) až d) a v §
9 odst. 2 písm. f) bodě 7, provozuje-li pracoviště III. kategorie, nebo
b) držitelem některého z povolení uvedených v § 9 odst. 3 a 4 a v § 9 odst. 6 písm. a),
provádí-li odbornou přípravu a další odbornou přípravu vybraných pracovníků
vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti,
se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností stanovených pro systém
řízení podle § 29 nebo 30.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
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§ 177
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení
uvedeného v § 9 odst. 1, se dopustí přestupku tím, že
a) nezajistí, aby jaderné zařízení od zahájení výstavby až do vyřazení z provozu
splňovalo požadavky na projekt jaderného zařízení podle § 46,
b) neprovádí hodnocení bezpečnosti podle § 48, nebo
c) v rámci činnosti související s využíváním jaderné energie nesplní některou
z povinností podle § 49 odst. 1.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení
uvedeného v § 9 odst. 1 písm. b), se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní některou z povinností podle § 50 odst. 1,
b) v rámci zajišťování připravenosti jaderného zařízení s jaderným reaktorem a
pracovníků na první fyzikální spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem
nepostupuje podle § 50 odst. 2, nebo
c) v rámci zajišťování připravenosti jaderného zařízení bez jaderného reaktoru a
pracovníků na aktivní vyzkoušení jaderného zařízení nesplní některou z povinností
podle § 50 odst. 3.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení
uvedeného v § 9 odst. 1 písm. c), se dopustí přestupku tím, že
a) po zavezení jaderného paliva do jaderného reaktoru nesplní některou z povinností
podle § 51 odst. 1 písm. a), nebo
b) v rámci zajišťování připravenosti jaderného zařízení a pracovníků na první
energetické spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem nesplní některou z
povinností podle § 51 odst. 1 písm. b).
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení
uvedeného v § 9 odst. 1 písm. d), se dopustí přestupku tím, že
a) neověří nebo nedokumentuje skutečnosti podle § 52 odst. 1 písm. a) nebo b), nebo
b) v rámci zajišťování připravenosti jaderného zařízení a pracovníků k provozu
neprovede činnosti podle § 52 odst. 1 písm. c).
(5) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), odstavce 2 písm. b) nebo
c), odstavce 3 nebo odstavce 4, nebo
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b) 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo c) nebo odstavce 2
písm. a).
§ 178
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení
uvedeného v § 9 odst. 1 písm. e), se dopustí přestupku tím, že
a) v rámci zajišťování připravenosti jaderného zařízení a pracovníků k provozu nebo
před zahájením aktivního vyzkoušení nepostupuje podle § 53 odst. 1 písm. a),
b) neprovede aktivní vyzkoušení podle § 53 odst. 1 písm. b), nebo
c) zkušebním provozem neověří nebo neprokáže na reálných stavech budoucího
provozu projektové charakteristiky jaderného zařízení nebo jeho soulad s projektem
jaderného zařízení podle § 53 odst. 1 písm. c).
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení
uvedeného v § 9 odst. 1 písm. f), se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní některou z povinností podle § 54 odst. 1,
b) před uvedením jaderného reaktoru do kritického stavu nesplní některou z povinností
podle § 54 odst. 2,
c) po výměně paliva v jaderném reaktoru nesplní některou z povinností podle § 54 odst.
3,
d) použije vybrané zařízení před úspěšným posouzením jeho shody podle § 58 odst. 5,
nebo
e) v rozporu s § 59 odst. 1 nebo 3 pravidelně neprověřuje shodu provozovaného
vybraného zařízení s technickými požadavky nebo ji nedokumentuje.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení
uvedeného v § 9 odst. 1 písm. g), se dopustí přestupku tím, že nesplní některou
z povinností podle § 55 odst. 1.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem některého z
povolení uvedených v § 9 odst. 1 písm. b) až h), se dopustí přestupku tím, že
a) za splnění požadavků podle § 51 odst. 2 a 3 nevytváří rovnoměrně rezervu na
vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo ji použije v rozporu s § 51 odst. 5,
b) nezajišťuje kvalitu vybraného zařízení a toto zajišťování nedokumentuje záznamy
podle § 56 odst. 1, nebo
c) nezajistí shodu vybraného zařízení nebo části vybraného zařízení s technickými
požadavky podle § 57 odst. 1 a 2 nebo toto zajišťování nedokumentuje.
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(5) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, 3 nebo 4, nebo
b) 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.
§ 179
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení
uvedeného v § 9 odst. 2, se dopustí přestupku tím, že
a) neomezí ozáření ve zvláštních případech podle § 64,
b) při výjimečném ozáření nesplní některou z povinností podle § 65,
c) neprovádí optimalizaci radiační ochrany podle § 66,
d) v rámci plánované expoziční situace nesplní některou z povinností podle § 68 odst. 1,
e) v rámci plánované expoziční situace nesplní některou ze zvláštních povinností podle §
69 odst. 1 písm. a) až d) nebo f),
f) při vyřazování z provozu pracoviště IV. kategorie s úložištěm radioaktivního odpadu
nesplní povinnost podle § 69 odst. 1 písm. e),
g) nevymezí sledované pásmo nebo nesplní některou z povinností podle § 74 odst. 1 nebo
3,
h) v rámci plánované expoziční situace nesplní některou z povinností pro bezpečný
provoz pracoviště podle § 75 odst. 1,
i) ve vztahu k radiačnímu pracovníkovi nesplní některou z povinností podle § 78 odst. 1,
nebo
j) ve vztahu k externímu pracovníkovi nesplní některou z povinností podle § 79.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až e), i) nebo j), nebo
b) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) až h).
§ 180
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem některého z
povolení uvedených v § 9 odst. 2 písm. b), f), g) nebo i) nebo § 9 odst. 3 písm. a), se
dopustí přestupku tím, že nezajistí soustavný dohled nad radiační ochranou podle § 72
odst. 1 až 4.
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(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení
uvedeného v § 9 odst. 2 písm. b) nebo f), se dopustí přestupku tím, že nesplní některou
z povinností podle § 73 odst. 1 nebo 2.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení k
provozu pracoviště III. kategorie nebo pracoviště IV. kategorie, se dopustí přestupku
tím, že nesplní některou z povinností podle § 75 odst. 2.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení k
jednotlivým etapám vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie nebo pracoviště IV.
kategorie, se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 75 odst. 4.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení k
používání zdroje ionizujícího záření, se dopustí přestupku tím, že nedodrží podmínky
pro práci na přechodném pracovišti podle § 77 odst. 1.
(6) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo 2, nebo
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 3 až 5.
§ 181
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení
uvedeného v § 9 odst. 2 písm. b), d) nebo e), se dopustí přestupku tím, že v rámci
radiační ochrany obyvatel nesplní některou z povinností podle § 81 odst. 2.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení, který
provádí nelékařské ozáření, se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností
podle § 83.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení, který
provádí lékařské ozáření, se dopustí přestupku tím, že v rámci radiační ochrany
pacientů nesplní některou z povinností podle § 84 až 87.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení podle
§ 9 odst. 2 písm. f) bodu 1 nebo 2, se dopustí přestupku tím, že nezajistí identifikaci nebo
označení vysokoaktivního zdroje nebo jeho příslušenství podle § 89 odst. 1.
(5) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo 4, nebo
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo 3.
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§ 182
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení, který
má v držbě radionuklidový zdroj, pro který nemá další využití, se dopustí přestupku
tím, že jej nepředá oprávněnému uživateli podle § 90 odst. 1.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení podle
§ 9 odst. 2 písm. f), se dopustí přestupku tím, že nezajistí finanční prostředky
k bezpečnému ukončení nakládání s radionuklidovým zdrojem podle § 90 odst. 2.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení, která
má v držbě jednoduchý nebo významný radionuklidový zdroj, pro který nemá využití
po dobu delší než 12 měsíců, se dopustí přestupku tím, že jej nepředá na své náklady ke
skladování do uznaného skladu podle § 90 odst. 3 nebo 4.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení
uvedeného v § 9 odst. 2 písm. f) bodě 3 a vyváží radionuklidový zdroj 1. nebo 2.
kategorie zabezpečení, se dopustí přestupku tím, že vyveze radionuklidový zdroj
v rozporu s § 92 odst. 2 nebo 3.
(5) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4, nebo
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 až 3.
§ 183
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení
uvedeného v § 9 odst. 3, se dopustí přestupku tím, že nakládá s radioaktivním odpadem
v rozporu s § 111 odst. 1 nebo 2.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení
uvedeného v § 9 odst. 3 písm. b), se dopustí přestupku tím, že nesplní v rámci uzavření
úložiště radioaktivního odpadu některou z povinností podle § 112 odst. 1.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, nebo
b) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1.
§ 984
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení
uvedeného v § 150, se dopustí přestupku na úseku monitorování radiační situace tím, že
nesplní některou z povinností podle § 150.
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(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení
uvedeného v tomto zákoně, se dopustí přestupku na úseku zvládání radiační mimořádné
události tím, že nesplní některou z povinností podle § 156 odst. 1 nebo § 157 odst. 2.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení podle
§ 9 odst. 1 nebo 2 a která má stanovenu zónu havarijního plánování, se dopustí
přestupku tím, že v rámci zajištění připravenosti k odezvě na radiační mimořádnou
událost nesplní některou z povinností podle § 156 odst. 2.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení a v
důsledku jejíž činnosti došlo k radiační havárii, se dopustí přestupku tím, že při nápravě
stavu po radiační havárii nesplní některou z povinností podle § 158 odst. 2.
(5) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.
§ 185
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem některého z
povolení uvedených v § 9 odst. 1 písm. b) až h) a v § 9 odst. 5, se dopustí přestupku tím,
že
a) nezajistí fyzickou ochranu jaderného zařízení nebo jaderného materiálu podle § 160
nebo 161,
b) nezajistí zabezpečení jaderného materiálu, který není zařazen do kategorie, podle §
162 odst. 1, nebo
c) v rámci zabezpečení jaderného zařízení nebo jaderného materiálu nesplní některou
z povinností podle § 163 odst. 1.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení
uvedeného v § 9 odst. 2, se dopustí přestupku tím, že nezabezpečí radionuklidový zdroj
podle § 164 odst. 1.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem
povolení uvedeného v § 9 odst. 5, se dopustí přestupku tím, že poruší některou
z povinností podle § 167 odst. 1.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo 3, nebo
c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo c).
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§ 186
Přestupky registranta
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je registrantem uvedeným v
tomto zákoně, se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 23 odst. 4 neukončí registrovanou činnost v souladu s tímto zákonem,
b) nesplní některou z povinností podle § 25,
c) poruší povinnost vést nebo uchovávat evidenci podle tohoto zákona,
d) neprovede kategorizaci podle tohoto zákona,
e) v rámci plánované expoziční situace nesplní některou z povinností podle § 68 odst. 1,
f) v rámci plánované expoziční situace nesplní některou ze zvláštních povinností podle §
70 odst. 1,
g) nevymezí sledované pásmo nebo nesplní některou z povinností podle § 74 odst. 1 nebo
3,
h) v rámci plánované expoziční situace nesplní některou z povinností pro bezpečný
provoz pracoviště podle § 75 odst. 1, nebo
i) ve vztahu k radiačnímu pracovníkovi nesplní některou z povinností podle § 78 odst. 1.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je registrantem, jenž
provádí nelékařské ozáření, se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností
podle § 83.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je registrantem, jenž
provádí lékařské ozáření, se dopustí přestupku tím, že v rámci radiační ochrany
pacientů nesplní některou z povinností podle § 84 až 87.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d) nebo g), nebo
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), e), f), h) nebo i) nebo
odstavce 2 nebo 3.
§ 187
Přestupky ohlašovatele
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je ohlašovatelem
používajícím schválený typ drobného zdroje ionizujícího záření, se dopustí přestupku
tím, že při jeho používání nesplní některou ze zvláštních povinností podle § 71.
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(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je ohlašovatelem
používajícím schválený typ drobného zdroje ionizujícího záření, se dopustí přestupku
tím, že v rámci plánované expoziční situace nesplní některou z povinností pro bezpečný
provoz pracoviště podle § 75 odst. 1.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je ohlašovatelem
používajícím schválený typ drobného zdroje ionizujícího záření, se dopustí přestupku
tím, že nezabezpečí radionuklidový zdroj podle § 164 odst. 1.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je ohlašovatelem, jenž
provádí transfer jaderné položky, se dopustí přestupku tím, že umožní nakládání s
jadernou položkou jiné osobě než uvedené v § 173 písm. c).
(5) Za přestupek lze uložit pokutu do
c) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, nebo
d) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 2 až 4.
Další přestupky fyzické, právnické a podnikající fyzické osoby
§ 188
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že
a) při využívání jaderné energie nebo při vykonávání činností v rámci expozičních
situací nepředchází radiační mimořádné události nebo neomezí její následky podle § 5
odst. 1 písm. a),
b) při využívání jaderné energie, nakládání s jadernou položkou nebo vykonávání
činností v rámci expozičních situací neodůvodní své jednání podle § 5 odst. 2 písm. b)
nebo e),
c) při využívání jaderné energie nebo při vykonávání činností v rámci expozičních
situací nepostupuje podle § 5 odst. 1 písm. c),
d) při využívání jaderné energie nebo při vykonávání činností v rámci expozičních
situací nehodnotí, nepřijme opatření nebo nezajistí uplatnění výsledků hodnocení podle
§ 5 odst. 5,
e) neuplatní systém zpětné vazby podle § 5 odst. 7,
f) nevyužívá odstupňovaný přístup podle § 5 odst. 8,
g) v rozporu s § 6 odst. 1 poruší zákaz využívání jaderné energie a jaderných položek k
jiným než mírovým účelům,
h) nesplní oznamovací nebo informační povinnost podle tohoto zákona,
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i) vykoná některou ze zakázaných činností podle § 7 nebo 8, nebo
j) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 28 odst. 4.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. j),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h),
c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až f), nebo
d) 100 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g) nebo i).
§ 189
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že
a) činnost vyžadující povolení podle § 9 vykonává bez povolení,
b) činnost vyžadující registraci podle § 10 vykonává bez registrace, nebo
c) činnost vyžadující ohlášení podle § 11 vykonává bez ohlášení.
(2) Fyzická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že vykoná
činnost zvláště důležitou z hlediska jaderné bezpečnosti nebo radiační ochrany bez
oprávnění podle § 31.
(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je právním
nástupcem držitele povolení, jehož povolení zaniklo nebo právnická osoba, jejíž povolení
zaniklo přeměnou, se dopustí přestupku tím, že nezajistí bezpečné ukončení povolované
činnosti nebo plnění povinností stanovených tímto zákonem do doby bezpečného
ukončení činnosti podle § 22 odst. 8.
(4) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je právním
nástupcem registranta, jehož registrace zanikla, se dopustí přestupku tím, že nezajistí
plnění povinností stanovených tímto zákonem po dobu, po kterou je oprávněna
pokračovat v činnosti podle § 23 odst. 5.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba uvedená v § 29 odst. 1 písm. b) až
f), se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností stanovených pro systém
řízení podle § 29 nebo 30.
(6) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 nebo 5,
b) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c) nebo odstavce 2
nebo 3, nebo
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c) 100 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a).
§ 19010
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která navrhuje, vyrábí, montuje
nebo opravuje vybrané zařízení nebo část vybraného zařízení nebo provádí jeho údržbu,
se dopustí přestupku tím, že
a) nezajistí shodu vybraného zařízení nebo části vybraného zařízení s technickými
požadavky podle § 58 odst. 1, nebo
b) nezajistí posouzení shody vybraného zařízení nebo části vybraného zařízení osobou
podle § 58 odst. 2.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která dováží vybrané zařízení za
účelem jeho použití v České republice, se dopustí přestupku tím, že nezajistí posouzení
shody tohoto zařízení podle § 58 odst. 4.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která opravuje vybrané zařízení
nebo provádí jeho údržbu, se dopustí přestupku tím, že nezajistí prověřování shody
tohoto vybraného zařízení s technickými požadavky před jeho opětovným použitím
podle § 59 odst. 2.
(4) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) neomezuje ozáření v rámci plánované expoziční situace podle § 62,
b) neprovádí optimalizaci radiační ochrany podle § 66, nebo
c) v rozporu s opatřením obecné povahy podle § 102 odst. 1 nereguluje ozáření v
existující expoziční situaci, která je následkem nehodové expoziční situace.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vykonává činnosti v rámci
expozičních situací, se dopustí přestupku tím, že nezajistí radiační ochranu obyvatel
před ozářením podle § 81 odst. 1.
(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vykonává radiační činnost,
se dopustí přestupku tím, že nezajistí, aby byly použity dávkové optimalizační meze
podle § 82 odst. 1.
(7) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 5 nebo 6, nebo
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 1 až 4.
§ 191
(1) Fyzická osoba, která je externím pracovníkem uvedeným v § 79 odst. 2 písm.
b), se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 79.
1384

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je provozovatelem
sledovaného nebo kontrolovaného pásma, se dopustí přestupku tím, že ve vztahu
k externímu pracovníkovi nesplní některou z povinností podle § 79.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je zaměstnavatelem
radiačního pracovníka, se dopustí přestupku tím, že nezajistí pracovnělékařské služby
podle § 80.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která má v držbě odval, odkaliště
nebo jiný zbytek po činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu nebo po
jiné hornické činnosti doprovázené výskytem radioaktivního nerostu, se dopustí
přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 88 odst. 4.
(5) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je vlastníkem
pozemku uvedeného v § 88 odst. 5, se dopustí přestupku tím, že nestrpí úkony spojené
s monitorováním nebo se zajištěním nápravy.
(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je provozovatelem zařízení
určeného k tavbě, shromažďování nebo zpracování kovového šrotu, se dopustí
přestupku tím, že
a) nepřijme opatření k vyhledávání opuštěného zdroje podle § 91 odst. 1,
b) nesplní vůči pracovníkovi, který může být vystaven ionizujícímu záření z opuštěného
zdroje, některou z povinností podle § 91 odst. 1 písm. a) až d), nebo
c) při nálezu opuštěného zdroje nezajistí radiační ochranu fyzických osob podle § 91
odst. 2 písm. a) bodu 1.
(7) Za přestupek podle odstavců 1 až 6 lze uložit pokutu do 500 000 Kč.
§ 192
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vykonává činnost, při níž je
provozováno pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření, se
dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 93 odst. 2 nebo 3.
(2) Právnická nebo fyzická podnikající osoba, která vykonává činnost, při níž je
provozováno pracoviště se zvýšeným ozářením z přírodního zdroje záření, se dopustí
přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 94 odst. 2.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která uvolňuje radioaktivní látku
z pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření, se dopustí
přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 95 odst. 1.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vykonává činnost, při níž je
provozováno pracoviště s možným zvýšeným ozářením z radonu, se dopustí přestupku
tím, že nesplní některou z povinností podle § 96 odst. 2.
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(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vykonává činnost, při níž je
provozováno pracoviště se zvýšeným ozářením z radonu, se dopustí přestupku tím, že
nesplní některou z povinností podle § 97 odst. 2.
(6) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 nebo 4, nebo
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, 2 nebo 5.
§ 19311
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která navrhuje umístění stavby
s obytnými nebo pobytovými prostory, se dopustí přestupku tím, že nezajistí stanovení
radonového indexu pozemku podle § 98 odst. 1.
(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je vlastníkem
budovy s obytnou nebo pobytovou místností, v níž bylo zjištěno překročení referenční
úrovně nebo bylo zjištěno překročení hodnoty ročního průměru objemové aktivity
radonu ve vzduchu, se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle §
99 odst. 1 nebo 4.
(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je vlastníkem
budovy sloužící škole nebo školskému zařízení nebo budovy sloužící pro zajištění
sociálních anebo zdravotních služeb při dlouhodobém pobytu fyzických osob, se dopustí
přestupku tím, že nezajistí měření objemové aktivity radonu ve vnitřním ovzduší podle
§ 99 odst. 2 nebo neprovede opatření ke snížení ozáření podle § 99 odst. 3.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo 2, nebo
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3.
§ 194
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je dodavatelem vody nebo
výrobcem anebo dovozcem balené vody, se dopustí přestupku tím, že nesplní některou
z povinností podle § 100.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je dodavatelem, výrobcem
nebo dovozcem stavebního materiálu, se dopustí přestupku tím, že nesplní některou
z povinností podle § 101.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vysílá zasahující osobu k
zásahu, se dopustí přestupku tím, že nezajistí splnění povinností podle § 104 odst. 5.
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(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vysílá zasahující osobu k
zásahu, se dopustí přestupku tím, že nezajistí souhlas zasahující osoby podle § 104 odst.
6 nebo 8.
(5) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, nebo
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, 3 nebo 4.
§ 125
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která nakládá s radioaktivním
odpadem nebo vyhořelým jaderným palivem, se dopustí přestupku tím, že s ním
nakládá v rozporu s § 108 odst. 2 nebo § 109 odst. 2.
(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že
a) jako původce vyhořelého jaderného paliva v rozporu s § 110 odst. 2 ztíží možnost
jeho další přepravy či dalšího nakládání s ním,
b) jako původce radioaktivního odpadu s ním nakládá v rozporu s § 111 odst. 1, nebo
c) používá, vyrábí, dováží nebo distribuuje výrobky podle § 137 odst. 1 nebo 2 bez
předchozího schválení jejich typu.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je výrobcem, dovozcem
nebo distributorem výrobku, jehož typ je schvalován Úřadem nebo jinou osobou
uvádějící takový výrobek na trh, se dopustí přestupku tím, že
a) neověří shodu každého kusu výrobku se schváleným typem podle § 140 odst. 1 a 2,
nebo
b) nezajistí nové ověření shody nebo vydání prohlášení shody při změně skutečností
podle § 140 odst. 3.
(4) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
§ 196
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je přepravcem uvedeným v
tomto zákoně, se dopustí přestupku tím, že
a) při přepravě nesplní některou z povinností podle § 141 odst. 1, nebo
b) při přepravě nemá k dispozici prohlášení podle § 141 odst. 2.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem radioaktivního
odpadu nebo vyhořelého jaderného paliva při jeho přepravě z České republiky, se
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dopustí přestupku tím, že poruší některou z povinností podle § 144 odst. 1 nebo podle §
145 odst. 1.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je příjemcem radioaktivního
odpadu nebo vyhořelého jaderného paliva při jeho přepravě ze státu, který není členem
Euratomu, do České republiky, se dopustí přestupku tím, že poruší některou
z povinností podle § 146 odst. 1.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která zajišťuje uskutečnění
přepravy podle § 147 odst. 1, se dopustí přestupku tím, že poruší některou z povinností
podle § 147 odst. 1 písm. a) až c).
(5) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze uložit pokutu do 100 000 Kč.
§ 197
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která hodlá vyvážet jaderný
materiál nebo vybranou položku v jaderné oblasti, se dopustí přestupku tím, že nezajistí
ochranu informací podle § 168 odst. 1.
(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je koncovým
uživatelem položky dvojího použití v jaderné oblasti, se dopustí přestupku tím, že s ní
nenakládá v souladu s prohlášením podle § 171 odst. 1.
(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je vlastníkem nebo
držitelem nalezeného jaderného materiálu, se dopustí přestupku tím, že nezajistí
nakládání s nalezeným jaderným materiálem v souladu s § 174.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo 3, nebo
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.
HLAVA II
Společná ustanovení k přestupkům
§ 198
Promlčecí doba činí 5 let. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za
přestupek zaniká nejpozději 8 let od jeho spáchání.
§ 199
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává Úřad.
(2) Pokuty za přestupky vybírá Úřad.
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(3) Sazba pokuty za přestupek podle tohoto zákona se zvyšuje na dvojnásobek,
nejvýše však na částku 100 000 000 Kč, jestliže je týž přestupek spáchán opakovaně.
Přestupek je spáchán opakovaně, pokud ode dne, kdy rozhodnutí o uložení pokuty za
týž přestupek nabylo právní moci, neuplynul 1 rok.

Část dvě stě čtyřicátá sedmá
Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,
s vyznačením navrhovaných změn:
Přestupky a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob
§ 16
…
§ 17
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) použije značku důvěry EU2) v rozporu s čl. 23 odst. 1 Nařízení, nebo
b) v rozporu s čl. 24 odst. 2 písm. h) Nařízení neeviduje nebo nezpřístupňuje veškeré
příslušné informace po ukončení činnosti kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících
důvěru nebo nepředá ministerstvu evidenci podle § 4 odst. 2.
(2) Poskytovatel služeb vytvářejících důvěru se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) nepřijme vhodná technická a organizační opatření k řízení rizik ohrožujících bezpečnost
jím poskytovaných služeb podle čl. 19 odst. 1 Nařízení,
b) v rozporu s čl. 19 odst. 2 Nařízení nevyrozumí o narušení bezpečnosti nebo ztrátě integrity
bez zbytečného odkladu orgán dohledu podle tohoto zákona nebo osobu, na kterou může mít
narušení bezpečnosti nebo ztráta integrity nepříznivý dopad, nebo
c) v rozporu s čl. 21 odst. 3 Nařízení poskytuje služby vytvářející důvěru označené jako
kvalifikované předtím, než byl status kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících
důvěru a kvalifikované služby vyznačen v důvěryhodných seznamech.
(3) Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru se dopustí správního
deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s čl. 20 odst. 1 Nařízení
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1. se nepodrobí auditu ze strany subjektu posuzování shody alespoň jednou za 24 měsíců,
nebo
2. nepředloží výslednou zprávu o posouzení shody,
b) se nepodrobí auditu ze strany orgánu dohledu podle tohoto zákona nebo subjektu
posuzování shody podle čl. 20 odst. 2 Nařízení,
c) nezajistí, aby byl na jeho internetových stránkách k dispozici odkaz na příslušný
důvěryhodný seznam podle čl. 23 odst. 2 Nařízení,
d) neoznámí případné změny v poskytování služeb vytvářejících důvěru nebo záměr ukončit
některou ze svých činností podle čl. 24 odst. 2 písm. a) Nařízení,
e) zaměstnává zaměstnance nebo využívá subdodavatele v rozporu s čl. 24 odst. 2 písm. b)
Nařízení,
f) v rozporu s čl. 24 odst. 2 písm. c) Nařízení,
1. neudržuje dostatečné finanční prostředky, nebo
2. neuzavře vhodné pojištění odpovědnosti,
g) nesplní informační povinnost podle čl. 24 odst. 2 písm. d) Nařízení,
h) nepoužívá důvěryhodné systémy a produkty podle čl. 24 odst. 2 písm. e) Nařízení,
i) nepoužívá důvěryhodné systémy k uchovávání dat podle čl. 24 odst. 2 písm. f) Nařízení,
j) nepřijme vhodná opatření proti padělání a odcizení dat podle čl. 24 odst. 2 písm. g)
Nařízení,
k) v rozporu s čl. 24 odst. 2 písm. h) Nařízení neeviduje nebo nezpřístupňuje veškeré
příslušné informace,
l) nemá k dispozici aktualizovaný plán ukončení činnosti k zajištění kontinuity služby podle
čl. 24 odst. 2 písm. i) Nařízení,
m) neposkytuje kvalifikované služby vytvářející důvěru na základě písemné smlouvy podle
§ 2,
n) neuchovává dokumenty podle § 3 odst. 1, nebo
o) neuchovává údaje podle § 3 odst. 2.
(4) Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru vydávající kvalifikované
certifikáty se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) neověří totožnost nebo zvláštní znaky fyzické anebo právnické osoby, jíž je kvalifikovaný
certifikát vydán, podle čl. 24 odst. 1 Nařízení,
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b) nezajistí, aby jím vydaný kvalifikovaný certifikát obsahoval přesné, pravdivé a úplné údaje,
c) v rozporu s čl. 24 odst. 2 písm. k) Nařízení nevede nebo neaktualizuje databázi jím
vydaných kvalifikovaných certifikátů,
d) nezveřejní zneplatnění jím vydaného kvalifikovaného certifikátu podle čl. 24 odst. 3
Nařízení,
e) neposkytne kterékoliv spoléhající se straně informace o platnosti nebo zneplatnění jím
vydaných kvalifikovaných certifikátů podle čl. 24 odst. 4 Nařízení,
f) v rozporu s čl. 28 odst. 4 Nařízení změní status zneplatněného jím vydaného
kvalifikovaného certifikátu pro elektronické podpisy,
g) v rozporu s čl. 38 odst. 4 Nařízení změní status zneplatněného jím vydaného
kvalifikovaného certifikátu pro elektronické pečetě, nebo
h) vydá kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, kvalifikovaný certifikát
pro elektronickou pečeť nebo kvalifikovaný certifikát pro autentizaci internetových stránek,
který nesplňuje požadavky stanovené Nařízením.
(5) Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru poskytující
kvalifikovanou službu ověřování platnosti kvalifikovaných elektronických podpisů a
kvalifikovaných elektronických pečetí se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) nezajistí ověření platnosti kvalifikovaného elektronického podpisu nebo kvalifikované
elektronické pečetě podle čl. 33 odst. 1 písm. a) Nařízení, nebo
b) poskytuje kvalifikované služby ověřování kvalifikovaných elektronických podpisů nebo
kvalifikovaných elektronických pečetí v rozporu s čl. 33 odst. 1 písm. b) Nařízení.
(6) Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru poskytující
kvalifikovanou službu uchovávání kvalifikovaných elektronických podpisů a kvalifikovaných
elektronických pečetí se dopustí správního deliktu přestupku tím, že nepoužívá postupy a
technologie podle čl. 34 odst. 1 Nařízení.
(7) Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru vydávající kvalifikovaná
elektronická časová razítka se dopustí správního deliktu přestupku tím, že nezajistí, aby jím
vydaná kvalifikovaná elektronická časová razítka splňovala požadavky podle čl. 42 odst. 1
Nařízení.
(8) Za správní delikt přestupek se uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 3 písm. c) a g),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 2 písm. b), odstavce 3
písm. a), e) a m),
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c) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1, odstavce 2 písm. a) a c),
odstavce 3 písm. b), d), f), h) až l), n) a o) a odstavce 4 až 7.
§ 18
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v
přímé souvislosti s ním, se použijí ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(5) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni ministerstvo.
(6) Výnos z pokut je příjmem státního rozpočtu.
§ 18
Přestupky podle tohoto zákona projednává ministerstvo.
____________________
2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/806 ze dne 22. května 2015, kterým se stanoví
specifikace týkající se podoby značky důvěry EU pro kvalifikované služby vytvářející důvěru.

Část dvě stě čtyřicátá osmá
Zákon č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů, s vyznačením navrhovaných změn:
§ 13
Ochrana dat
(1) Při provozu centrální evidence účtů uplatňuje Česká národní banka taková
organizační, personální a jiná opatření, aby s informacemi, které získá při provádění tohoto
zákona, nepřišla do styku neoprávněná osoba. Obdobná opatření uplatňují i žadatelé při
nakládání s údaji, které z centrální evidence účtů získají.
(2) Přístup k údajům zpracovávaným v centrální evidenci účtů mají pouze určení
zaměstnanci České národní banky, kteří bezprostředně zajišťují provoz této evidence.
V nezbytně nutném rozsahu se s uchovávanými údaji mohou seznamovat příslušní
zaměstnanci České národní banky při provádění kontroly provozu centrální evidence účtů a
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při dohledu nad plněním povinností úvěrových institucí podle § 11 a řízení o správních
deliktech přestupcích podle § 12.
Správní delikty
Přestupky
§ 13
(1) Úvěrová instituce se dopustí správního deliktu přestupku tím, že nesplní
a) povinnost stanovenou v § 5 odst. 1, nebo
b) povinnost stanovenou v § 18 odst. 2.
(2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta lze uložit pokutu do
10 000 000 Kč.
§ 14
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm Česká
národní banka nezahájila řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do
10 let ode dne, kdy byl spáchán.
§ 15
(1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Česká
národní banka.
(2) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
(3) Příjem z náhrady nákladů řízení je příjmem České národní banky. Na náhradu
nákladů správního řízení vedeného Českou národní bankou podle tohoto zákona se pro účely
vybírání a vymáhání hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu.

Část dvě stě čtyřicátá devátá
Zákon č. …/2016 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek,
s vyznačením navrhovaných změn:
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§ 23
Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb
(1) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen na žádost osob uvedených v § 21 odst.
1 nebo 2 bezodkladně provést odborné lékařské vyšetření, splňuje-li podmínky pro provedení
tohoto vyšetření v rámci jím poskytovaných zdravotních služeb podle zákona o zdravotních
službách. Poskytovatel zdravotních služeb, který provedl odborné lékařské vyšetření, je
povinen sdělit jeho výsledky tomu, kdo o jeho provedení požádal.
(2) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen provést toxikologické vyšetření při
splnění podmínek uvedených v odstavci 1 větě první; toxikologické vyšetření se provede
rovněž na žádost správního orgánu, který projednává správní delikt přestupek, nebo osoby,
jíž byl biologický materiál odebrán. Poskytovatel zdravotních služeb, který provedl
toxikologické vyšetření, je povinen sdělit jeho výsledky tomu, kdo o jeho provedení požádal.
Hlava IX
Správní delikty
Přestupky
§ 35
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 3 odst. 1, 2 nebo 3 nebo § 11 odst. 1, 2, 3 nebo 4 prodá tabákový výrobek,
kuřáckou pomůcku, bylinný výrobek určený ke kouření, elektronickou cigaretu nebo
alkoholický nápoj,
b) v rozporu s § 3 odst. 4 prodá nebo podá tabákový výrobek, bylinný výrobek určený ke
kouření nebo elektronickou cigaretu osobě mladší 18 let,
c) v rozporu s § 3 odst. 4 prodá kuřáckou pomůcku osobě mladší 18 let,
d) v rozporu s § 4 odst. 1 prodá nebo vyrobí potravinářský výrobek nebo hračku napodobující
tvar a vzhled tabákového výrobku nebo kuřácké pomůcky,
e) kouří na místě, na němž je kouření zakázáno podle § 8 odst. 1,
f) kouří na místě, na němž je kouření zakázáno obecně závaznou vyhláškou obce podle § 17
odst. 1,
g) používá elektronickou cigaretu na místě, na němž je její používání podle § 8 odst. 2
zakázáno,
h) používá elektronickou cigaretu na místě, na němž je její používání zakázáno obecně
závaznou vyhláškou obce podle § 17 odst. 1,
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i) neoznámí správci spotřební daně příležitostný prodej lihovin podle § 14,
j) v rozporu s § 11 odst. 5 prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě mladší 18 let,
k) v rozporu s § 11 odst. 6 prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě, o níž lze důvodně
předpokládat, že alkoholický nápoj vzápětí požije a následně bude vykonávat činnost, při níž
by vzhledem k předchozímu požití alkoholického nápoje mohla ohrozit zdraví lidí nebo
poškodit majetek,
l) v rozporu s § 11 odst. 7 prodá alkoholický nápoj osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo
jinou návykovou látkou,
m) v rozporu s § 12 odst. 1 prodá nebo vyrobí hračku napodobující tvar a vzhled obalu
alkoholického nápoje,
n) ve stavu zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, v němž ohrožuje sebe nebo
jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, vstoupí na místo, na které je podle § 18 odst. 1
osobám v tomto stavu vstupovat zakázáno, nebo se na takovém místě zdržuje,
o) v rozporu s § 19
1. požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat
činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit
majetek,
2. po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky vykonává činnost, při níž
by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek, nebo
p) v rozporu s § 20 se odmítne podrobit orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému
vyšetření, k nimž byla vyzvána podle § 21.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) až h) nebo m),
b) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k) nebo l),
c) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. n),
d) 25 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c),
e) 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), týkající se prodeje kuřácké
pomůcky, elektronické cigarety nebo alkoholického nápoje, s výjimkou lihovin, nebo o
přestupek podle odstavce 1 písm. i),
f) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. o) nebo p),
g) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), týkající se prodeje tabákového
výrobku, bylinného výrobku určeného ke kouření nebo lihoviny,
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h) 150 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo j).
(3) Je-li spáchán přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo j) vůči osobě mladší 15 let,
horní hranice sazby pokuty podle odstavce 2 písm. h) se zvyšuje na dvojnásobek.
(4) Za přestupek lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti do
a) 1 roku, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k) nebo l),
b) 2 let, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. o) nebo p).
§ 36
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Prodejce se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 3 odst. 1, § 3 odst. 2 písm. a), b), c), e) nebo f) nebo § 3 odst. 3 prodá
tabákový výrobek, kuřáckou pomůcku, bylinný výrobek určený ke kouření nebo
elektronickou cigaretu,
b) v rozporu s § 3 odst. 2 písm. d) prodá tabákový výrobek, kuřáckou pomůcku, bylinný
výrobek určený ke kouření nebo elektronickou cigaretu na akci určené převážně pro osoby
mladší 18 let,
c) v rozporu s § 3 odst. 4 prodá nebo podá tabákový výrobek, bylinný výrobek určený ke
kouření nebo elektronickou cigaretu osobě mladší 18 let,
d) v rozporu s § 3 odst. 4 prodá kuřáckou pomůcku osobě mladší 18 let,
e) v rozporu s § 4 prodá, vyrobí nebo doveze potravinářský výrobek nebo hračku
napodobující tvar a vzhled tabákového výrobku nebo kuřácké pomůcky,
f) nezajistí, aby tabákový výrobek, kuřácká pomůcka, bylinný výrobek určený ke kouření
nebo elektronická cigareta byly umístěny na vyčleněném místě podle § 5 odst. 1,
g) nesplní označovací povinnost podle § 5 odst. 2 nebo § 13 odst. 1,
h) v rozporu s § 5 odst. 3 nebo § 13 odst. 2 nezajistí prodej tabákových výrobků, kuřáckých
pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret nebo alkoholických
nápojů anebo podávání alkoholických nápojů osobou starší 18 let,
i) nesplní některou z povinností týkajících se prodeje tabákových výrobků, kuřáckých
pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret nebo alkoholických
nápojů prostřednictvím prostředku komunikace na dálku podle § 6 odst. 1 až 5 a 7, § 7 nebo
15,
j) v rozporu s § 11 odst. 1 nebo § 11 odst. 2 písm. a), b), c), e), f) nebo g), § 11 odst. 3 nebo 4
prodá nebo podá alkoholický nápoj,
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k) v rozporu s § 11 odst. 2 písm. d) prodá nebo podá alkoholický nápoj na akci určené
převážně pro osoby mladší 18 let,
l) v rozporu s § 11 odst. 5 prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě mladší 18 let,
m) v rozporu s § 11 odst. 6 prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě, o níž lze důvodně
předpokládat, že alkoholický nápoj vzápětí požije a následně bude vykonávat činnost, při níž
by vzhledem k předchozímu požití alkoholického nápoje mohla ohrozit zdraví lidí nebo
poškodit majetek,
n) v rozporu s § 11 odst. 7 prodá alkoholický nápoj osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo
jinou návykovou látkou,
o) v rozporu s § 12 prodá, vyrobí nebo doveze hračku napodobující tvar a vzhled obalu
alkoholického nápoje,
p) nesplní povinnost mít v sortimentu nabízených nápojů alespoň jeden nealkoholický nápoj
levnější než nejlevnější nabízený alkoholický nápoj stejného objemu podle § 13 odst. 3,
q) neoznámí správci spotřební daně příležitostný prodej lihovin podle § 14,
r) v rozporu s § 16 nevyzve osobu mladší 18 let, která je zjevně pod vlivem alkoholu, aby
místo prodeje alkoholických nápojů opustila,
s) nepřijme opatření podle § 32 odst. 2.
(2) Provozovatel mezinárodního letiště se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání
elektronické cigarety na místě, na němž je kouření nebo používání elektronické cigarety
zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila,
b) nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2 nebo 3 nebo § 10 písm. b) nebo c),
c) zřídí stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření neodpovídající podmínkám
uvedeným v § 10 písm. a),
d) v rozporu s § 10 písm. d) nezajistí, aby se ve stavebně oddělených prostorech vyhrazených
ke kouření nezdržovala osoba mladší 18 let, nebo
e) v rozporu s § 10 písm. e) nezajistí, aby se v tomto prostoru nezdržoval zaměstnanec při
výkonu své práce v době, kdy se v něm kouří.
(3) Provozovatel dopravního prostředku veřejné dopravy se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání
elektronické cigarety v dopravním prostředku, v němž je kouření nebo používání elektronické
cigarety zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila,
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b) nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2 nebo 3, nebo
c) nesplní povinnost podle § 18 odst. 2.
(4) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání
elektronické cigarety na místě, na němž je kouření nebo používání elektronické cigarety
zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila,
b) nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2 nebo 3 nebo § 10 písm. b) nebo c),
c) zřídí stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření neodpovídající podmínkám
uvedeným v § 10 písm. a),
d) v rozporu s § 10 písm. d) nezajistí, aby se ve stavebně oddělených prostorech vyhrazených
ke kouření nezdržovala osoba mladší 18 let,
e) v rozporu s § 10 písm. e) nezajistí, aby se v tomto prostoru nezdržoval zaměstnanec při
výkonu své práce v době, kdy se v něm kouří,
f) nesplní povinnost podle § 18 odst. 2,
g) odmítne bezodkladně provést odborné lékařské vyšetření nebo sdělit jeho výsledky podle §
23 odst. 1, nebo
h) odmítne provést toxikologické vyšetření nebo sdělit jeho výsledky podle § 23 odst. 2.
(5) Škola nebo školské zařízení, zřizovatel nebo poskytovatel služeb v zařízení,
provozovně nebo v prostoru uvedeném v § 8 odst. 1 písm. g) se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání
elektronické cigarety na místě, na němž je kouření nebo používání elektronické cigarety
zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila,
b) nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2 nebo 3, nebo
c) nesplní povinnost podle § 18 odst. 2.
(6) Provozovatel vnitřního prostoru sportoviště se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání
elektronické cigarety na místě, na němž je kouření nebo používání elektronické cigarety
zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila,
b) nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2 nebo 3 nebo
c) nesplní povinnost podle § 18 odst. 2.
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(7) Provozovatel zábavního prostoru nebo pořadatel akce se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání
elektronické cigarety na místě nebo akci, na nichž je kouření nebo používání elektronické
cigarety zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila,
b) nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2 nebo 3 nebo
c) nesplní povinnost podle § 18 odst. 2.
(8) Provozovatel provozovny stravovacích služeb se dopustí správního deliktu
přestupku tím, že
a) v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření na místě, na němž je
kouření zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila, nebo
b) nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2.
(9) Provozovatel zoologické zahrady se dopustí správního deliktu přestupku tím, že
a) v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření na místě, na němž je
kouření zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila,
b) nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2 nebo 3.
(10) Za správní delikt přestupek se uloží pokuta lze uložit pokutu do
a) 10 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. f) a g), odstavce 2
písm. b), odstavce 3 písm. b), odstavce 4 písm. b), g) a h), odstavce 5 písm. b), odstavce 6
písm. b), odstavce 7 písm. b), odstavce 8 písm. b) nebo § 9 písm. b),
b) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b), d), e), h), k), m),
n), o), p), odstavce 2 písm. a), c) až e), odstavce 3 písm. a) a c), odstavce 4 písm. a), c), d) e) a
f), odstavce 5 písm. a) a c), odstavce 6 písm. a) a c), odstavce 7 písm. a) a c), odstavce 8 písm.
a) nebo § 9 písm. a),
c) 300 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. r),
d) 800 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a), i), j) nebo q),
e) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. c), l) nebo s).
(11) Je-li spáchán správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo l) vůči
osobě mladší 15 let, horní hranice sazby pokuty podle odstavce 10 písm. e) se zvyšuje na
dvojnásobek.
(12) Za správní delikt přestupek lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti do
a) 6 měsíců, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. r) nebo q),
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b) 2 let, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c), e), h) až l) nebo o).
§ 37
Propadnutí věci
(1) Za správní delikt podle § 35 odst. 1 písm. a) a § 36 odst. 1 písm. a) nebo j) lze
uložit spolu s pokutou nebo zákazem činnosti propadnutí tabákových výrobků, kuřáckých
pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret a alkoholických
nápojů.
(2) Propadnutí tabákových výrobků, bylinných výrobků určených ke kouření nebo
lihovin se uloží vždy, jestliže
a) náleží pachateli správního deliktu a
b) byly ke spáchání správního deliktu užity nebo určeny.
(3) Propadnutí kuřáckých pomůcek, elektronických cigaret nebo alkoholických
nápojů, s výjimkou lihovin, lze uložit jestliže
a) náleží pachateli správního deliktu a
b) byly ke spáchání správního deliktu užity nebo určeny.
(4) Propadnutí kuřáckých pomůcek, elektronických cigaret a alkoholických nápojů, s
výjimkou lihovin, nelze uložit, je-li hodnota věci v nápadném nepoměru k povaze správního
deliktu.
(5) O propadnutí věci nelze rozhodnout, jestliže od jednání majícího znaky správního
deliktu uplynuly 2 roky.
§ 37
Propadnutí tabákových výrobků, bylinných výrobků určených ke kouření a lihovin
Jsou-li splněny podmínky pro uložení propadnutí věci, která je tabákovým
výrobkem, bylinným výrobkem určeným ke kouření nebo lihovinou, za přestupek podle
§ 35 odst. 1 písm. a) nebo § 36 odst. 1 písm. a) nebo j), její propadnutí se uloží.
§ 38
Zabrání věci
(1) Pokud správní orgán neuložil propadnutí tabákových výrobků, bylinných výrobků
určených ke kouření nebo lihovin podle § 37 odst. 2, rozhodne o jejich zabrání, jestliže to
vyžaduje ochrana veřejného zdraví nebo jiný obecný zájem a jestliže
a) náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat,
b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela, nebo
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c) jejich vlastník není znám.
(2) Pokud správní orgán neuložil propadnutí kuřáckých pomůcek, elektronických
cigaret nebo alkoholických nápojů, s výjimkou lihovin, podle § 37 odst. 3, rozhodne o jejich
zabrání, jestliže to vyžaduje ochrana veřejného zdraví nebo jiný obecný zájem a jestliže
a) náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat,
b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela, nebo
c) jejich vlastník není znám.
(3) O zabrání věci nelze rozhodnout, jestliže od jednání majícího znaky správního
deliktu uplynuly 2 roky.
(4) Zabrání kuřáckých pomůcek, elektronických cigaret a alkoholických nápojů, s
výjimkou lihovin, nelze uložit, je-li hodnota věci v nápadném nepoměru k povaze správního
deliktu.
§ 39
Společná ustanovení o propadlých a zabraných věcech
(1) Vlastníkem propadlé nebo zabrané věci se stává stát.
(2) (1) Propadlé anebo zabrané tabákové výrobky a bylinné výrobky určené ke kouření
se zničí. Jiná propadlá nebo zabraná věc se může zničit podle povahy této věci.
(3) (2) Věc, s níž je příslušný hospodařit správce spotřební daně, a o jejímž propadnutí
nebo zabrání rozhodl jiný správní orgán než správce spotřební daně, předá tento správní orgán
správci spotřební daně.
(4) (3) Náklady spojené se zajištěním, správou a zničením propadlé nebo zabrané věci
hradí pachatel správního deliktu přestupku a není-li ho, vlastník věci, a není-li ho, osoba, u
které byla věc zajištěna. Výši těchto nákladů stanoví příslušný orgán, kterému náklady
vznikly, dosahuje-li tato výše alespoň 100 Kč.
(5) Nepropadne-li věc nebo nebude-li zabrána, musí být bez zbytečného odkladu
vrácena tomu, komu nepochybně patří, jinak tomu, u koho byla zajištěna.
§ 40
Společná ustanovení ke správním deliktům k přestupkům
(1) Právnická a podnikající fyzická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže
prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní
povinnosti zabránila.
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(2) Při stanovení druhu sankce a její výměry se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické a podnikající fyzické osoby za správní delikt zaniká,
jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl,
nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(5) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona projednává
a) obec v přenesené působnosti, jde-li o správní delikty přestupky podle § 35 odst. 1, § 36
odst. 1 písm. a) až d), f) až n), p), a r) a § 36 odst. 2 až 9,
b) orgán ochrany veřejného zdraví, jde-li o správní delikty přestupky podle § 35 odst. 1 písm.
a), e) a g), § 36 odst. 1 písm. a), f) až h), j), a r), § 36 odst. 4 písm. a) až c), § 36 odst. 5 písm.
a) a b) a § 36 odst. 8,
c) Česká obchodní inspekce, jde-li o správní delikty přestupky podle § 35 odst. 1 písm. a) a §
36 odst. 1 písm. a), d) až j), l), o), r) a s), a to v rozsahu výkonu kontroly povinností podle §
30 odst. 4,
d) Státní zemědělská a potravinářská inspekce, jde-li o správní delikty přestupky podle § 35
odst. 1 písm. a), d) a m) a § 36 odst. 1 písm. a), e) až g), i), j) a o),
e) Česká školní inspekce, jde-li o správní delikty přestupky podle § 35 odst. 1 písm. e) a g), §
36 odst. 1 písm. a), b), j) a k) a § 36 odst. 5 písm. a) a b),
f) Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce, jde-li o přestupky podle § 35 odst.
1 písm. o) a p),
g) správce spotřební daně, jde-li o správní delikty přestupky podle § 36 odst. 1 písm. a), i), j)
a q),
h) orgán Celní správy České republiky, jde-li o správní delikty přestupky podle § 35 odst. 1
písm. a) a i) a § 36 odst. 1 písm. a), e), i), j), o) a q),
i) orgán Finanční správy České republiky, jde-li o správní delikty přestupky podle § 35 odst.
1 písm. a) a § 36 odst. 1 písm. a), j) a q),
j) obecní živnostenský úřad, jde-li o správní delikty přestupky podle § 35 odst. 1 písm. a) a §
36 odst. 1 písm. a), f), g) a j),
k) orgán, který udělil poskytovateli zdravotních služeb oprávnění k poskytování zdravotních
služeb, jde-li o správní delikty přestupky podle § 36 odst. 4 písm. g) a h).
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(6) (2) V blokovém řízení Příkazem na místě může přestupky projednávat
a) orgán Policie České republiky, jde-li o přestupky podle § 35 odst. 1 písm. a), e) až g), i), k),
l), n) až p),
b) obecní policie, jde-li o přestupky podle § 35 odst. 1 písm. a), e) až g), i), k), l), n) až p),
c) orgán ochrany veřejného zdraví, jde-li o přestupky podle § 35 odst. 1 písm. a), e) a g),
d) obecní živnostenský úřad, jde-li o přestupky podle § 35 odst. 1 písm. a).
(7) (3) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze
kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.

Část dvě stě padesátá
Zákon č. …/2016 Sb. o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o biocidech), s vyznačením navrhovaných změn:
Hlava V
Správní delikty
Přestupky
§ 10
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) použije biocidní přípravek v rozporu s informacemi a pokyny uvedenými na štítku nebo
příbalovém letáku nebo nerespektuje výstražné symboly, standardní věty označující
specifickou rizikovost, nebo standardní pokyny pro bezpečné zacházení podle chemického
zákona15) nebo výstražné symboly nebezpečnosti, signální slova, standardní věty o
nebezpečnosti, nebo pokyny pro bezpečné zacházení podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí16) a specifické
podmínky pro používání biocidního přípravku,
b) použije biocidní přípravek, který nebyl povolen podle nařízení o biocidech nebo nebyl
oznámen podle § 14 nebo nesplňuje požadavky pro povolení stanovené nařízením
o biocidech, aniž by mu bylo uděleno dočasné povolení, nebo
c) použije biocidní přípravek v rozporu s článkem 17 odst. 5 větou druhou nařízení
o biocidech.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
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§ 11
Správní delikty Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) dodá na trh na území České republiky
1. biocidní přípravek, který nebyl povolen podle nařízení o biocidech nebo nebyl oznámen
podle § 14,
2. biocidní přípravek v rozporu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí vydaném podle
tohoto zákona nebo podle nařízení o biocidech,
3. biocidní přípravek povolený v jiném členském státě zjednodušeným postupem v rozporu
s podmínkami použití uvedenými v oznámení podaném podle čl. 27 odst. 1 nařízení o
biocidech,
4. biocidní přípravek, který nesplňuje požadavky pro povolení stanovené podle nařízení o
biocidech, aniž by mu bylo uděleno dočasné povolení podle nařízení o biocidech, nebo jej
uvede na trh v rozporu s podmínkami dočasného povolení,
5. biocidní přípravek, který není klasifikován, označen a balen v souladu s § 2 odst. 1 písm.
c),
6. biocidní přípravek, který není označen v českém jazyce, nebo příbalové informace nejsou
uvedeny v českém jazyce,
7. biocidní přípravek před datem oznámeným podle § 14 písm. l),
8. biocidní přípravek uvedený v § 13 odst. 1, který není označen podle § 15 odst. 2,
b) dodá na trh na území České republiky nebo použije biocidní přípravek povolený v jiném
členském státě zjednodušeným postupem, který nebyl oznámen před uvedením na trh na
území České republiky podle čl. 27 nařízení o biocidech,
c) jako držitel povolení dodá na trh na území České republiky biocidní přípravek, který není
klasifikován, označen a balen v souladu s požadavky podle čl. 69 nařízení o biocidech,
d) uvede na trh na území České republiky biocidní přípravek, který je složen z látky uvedené
na seznamu zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky podle čl. 95 odst. 1
nařízení o biocidech (dále jen „seznam dodavatelů“), takovou látku obsahuje nebo z něhož
může taková látka vzniknout, aniž by dodavatel látky nebo dodavatel přípravku byl zařazen
na seznamu dodavatelů pro typy přípravků, k nimž přípravek náleží, s výjimkou případu,
jedná-li se o látku uvedenou v kategoriích 1 až 5 a 7 přílohy I nařízení o biocidech nebo
biocidní přípravek obsahující pouze látky uvedené v kategoriích 1 až 5 a 7 přílohy I nařízení o
biocidech,
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e)uvede na trh na území České republiky ošetřený předmět v rozporu s čl. 58 odst. 2 nařízení
o biocidech,
f) nezajistí odpovídající označení ošetřeného předmětu v souladu s čl. 58 odst. 3, 4 a 6
nařízení o biocidech,
g) neposkytne spotřebiteli informace o biocidním ošetření ošetřeného předmětu podle čl. 58
odst. 5 nařízení o biocidech,
h) nevypracuje, neaktualizuje nebo nezpřístupní bezpečnostní list k biocidnímu přípravku
v souladu s čl. 70 nařízení o biocidech,
i) nesplní požadavky na reklamu biocidního přípravku podle čl. 72 nařízení o biocidech,
j) jako držitel povolení nevede záznamy o biocidních přípravcích v souladu s čl. 68 nařízení o
biocidech, které uvádí na trh, nebo je nezpřístupní orgánům uvedeným v § 8 odst. 1,
k) při provádění pokusů nebo zkoušek nevypracuje nebo nevede písemné záznamy podle čl.
56 odst. 1 nařízení o biocidech, nebo při provádění pokusů nebo zkoušek, u kterých může
dojít k úniku do životního prostředí, nesplní oznamovací povinnost podle čl. 56 odst. 2
nařízení o biocidech,
l) provede pokus nebo zkoušku v rozporu s rozhodnutím vydaným podle § 5 odst. 1 písm. l),
m) neoznámí ministerstvu všechny informace podle § 14 písm. a) až m) nebo poskytne
nepravdivé informace,
n) použije biocidní přípravek, který nebyl povolen podle nařízení o biocidech nebo nebyl
oznámen podle § 14 nebo nesplňuje požadavky pro povolení stanovené nařízením
o biocidech, aniž by mu bylo uděleno dočasné povolení,
o) použije biocidní přípravek v rozporu s informacemi a pokyny uvedenými na štítku nebo
příbalovém letáku nebo nerespektuje výstražné symboly, standardní věty označující
specifickou rizikovost, nebo standardní pokyny pro bezpečné zacházení podle chemického
zákona15) nebo výstražné symboly nebezpečnosti, signální slova, standardní věty o
nebezpečnosti, nebo pokyny pro bezpečné zacházení podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí16) a specifické
podmínky pro používání biocidního přípravku,
p) použije biocidní přípravek v rozporu s racionálním uplatňováním kombinace fyzikálních,
biologických, chemických nebo jiných opatření podle potřeby, jejichž prostřednictvím je
použití biocidních přípravků omezeno na nezbytné minimum a nepřijme vhodná preventivní
opatření,
q) provede změnu biocidního přípravku v rozporu s prováděcím nařízením Komise (EU)
č. 354/2013,
r) nepřestane používat nebo uplatňovat navrhovanou změnu biocidního přípravku v rozporu
s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 354/2013,
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s) nesplní oznamovací povinnost v rozporu s prováděcím nařízením Komise (EU)
č. 354/2013,
t) nepředloží revidovaný souhrn vlastností biocidního přípravku v rozporu s prováděcím
nařízením Komise (EU) č. 354/2013 nebo
u) nesplní jinou povinnost podle nařízení o biocidech nebo prováděcího nařízení Komise (EU)
č. 354/2013, než která je uvedena v písmeni a) bodech 1 až 4, 6 a 7 a v písmenech b) až t).
(2) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 7, podle
odstavce 1 písm. e), l) až n) nebo p) až u),
b) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. f) až i) nebo j),
c) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 až 6 nebo
8, podle odstavce 1 písm. b) až d), k) nebo o).
§ 12
Společná ustanovení ke správním deliktům k přestupkům
(1) Právnická a podnikající fyzická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže
prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní
povinnosti zabránila.
(2) Při stanovení výměry sankce právnické nebo podnikající fyzické osobě se
přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům
a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost za správní delikt právnické nebo podnikající fyzické osoby zaniká,
jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl,
nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(5) (1) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona projednává
a) krajská hygienická stanice, jde-li o správní delikty přestupky podle § 10 a 11,
b) Česká inspekce životního prostředí, jde-li o správní delikty přestupky podle § 10 odst. 1
písm. a) a § 11 odst. 1 písm. a) bodu 5 a 7, § 11 odst. 1 písm. c), d) až l), o) a p).
(6) (2) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil.
(7) (3) Příjem z pokut uložených krajskými hygienickými stanicemi je příjmem
státního rozpočtu. Příjem z pokuty uložené Českou inspekcí životního prostředí je příjmem
Státního fondu životního prostředí České republiky.
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____________________
15)

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých
zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
16)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o
klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a
1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.
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