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226

ZÁKON

ze dne 20. června 2013

o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo pou-
žitelný předpis Evropské unie1) centrální evidenci sy-
stémů náležité péče za účelem kontroly uvádění nezá-
konně vytěženého dřeva a dřevařských výrobků2) vy-
robených 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 v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků
na trh.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) domácí lesní produkcí dřevo vytěžené v lesích4) na
území České republiky a dřevařské výrobky vy-
robené z tohoto dřeva,

b) ostatní produkcí dřevo a dřevařské výrobky po-
cházející z jiné než domácí lesní produkce; ostatní
produkcí se rozumí také dřevo a dřevařské vý-
robky pocházející ze dřevin rostoucích a vytěže-
ných mimo les5),

c) nezákonně vytěženým dřevem z produkce podle
písmene a) dřevo vytěžené v rozporu s lesním zá-
konem6) nebo jiným právním předpisem upravují-
cím těžbu dřeva7).

§ 3

Centrální evidence

(1) Centrální evidence slouží k potřebám kontroly
systému náležité péče8) u hospodářských subjektů a je
informačním systémem veřejné správy9), který obsa-
huje informace

a) poskytované hospodářskými subjekty ze svých
systémů náležité péče pro účely provádění kontrol,

b) poskytované orgány státní správy při uplatňování
přímo použitelného předpisu Evropské unie, kte-
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1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodář-
ských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 363/2012 ze dne 23. února 2012 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.
4) § 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
5) § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
6) § 20 odst. 1 písm. d), § 20 odst. 3, § 24 odst. 5, § 25 odst. 3, § 33 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb.
7) Například § 295 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
8) Čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 607/2012.
9) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

předpisů.



rým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů
uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky10),

c) sloužící k celkovému hodnocení uplatňování pří-
mo použitelného předpisu Evropské unie, kterým
se stanoví povinnosti hospodářských subjektů
uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky11),

d) sloužící k plánování kontrol hospodářských sub-
jektů na základě analýzy rizik12),

e) sloužící k plánování kontrol u kontrolních organi-
zací13),

f) sloužící ke komplexnímu posouzení a hodnocení
rizik uvádění nezákonně vytěženého dřeva nebo
dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh, včetně
záznamů o kontrolách14).

(2) Informace z centrální evidence podle od-
stavce 1 se zpřístupňují pro potřeby příslušných
orgánů, Generálního ředitelství cel a pověřené osoby
podle § 5 písm. a) na internetové stránce Ministerstva
zemědělství (dále jen „ministerstvo“). Hospodářským
subjektům se zpřístupňují informace podle odstavce 1
písm. f). Informace se uchovávají po dobu nejméně
5 let.

(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah infor-
mací a způsob, jakým tyto informace do centrální evi-
dence předávají hospodářské subjekty a orgány státní
správy při uplatňování přímo použitelného předpisu
Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodář-
ských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské
výrobky10).

Orgány státní správy

§ 4

Orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dře-
vařských výrobků na trh jsou

a) ministerstvo,

b) krajské úřady,

c) Česká obchodní inspekce (dále jen „inspekce“),

d) Generální ředitelství cel.

§ 5

Ministerstvo

a) pověřuje prováděním odborných činností uvede-
ných v § 10 organizační složku státu (dále jen „po-
věřená osoba“) zřízenou podle zákona upravují-
cího hospodaření s majetkem České republiky a je-
jím vystupování v právních vztazích15), která má
odbornou a technickou způsobilost a podléhá do-
hledu a kontrole ministerstva,

b) neprodleně informuje Komisi v případě, že kon-
trolní organizace již neplní funkce nebo již ne-
splňuje požadavky16) stanovené přímo použitel-
ným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na
trh dřevo a dřevařské výrobky, nebo přímo použi-
telným předpisem Evropské unie o procedurálních
pravidlech pro uznávání kontrolních organizací
a odejímání takových uznání,

c) se na návrh Komise vyjadřuje k návrhům na
uznání nebo odejmutí uznání kontrolní organizaci
Komisí17),

d) zasílá Komisi v termínech podle přímo použitel-
ného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících
na trh dřevo a dřevařské výrobky, zprávu o uplat-
ňování tohoto předpisu a zprávu o přijetí právních
předpisů k adaptaci tohoto předpisu včetně jejich
změn,

e) je správcem centrální evidence podle jiného práv-
ního předpisu18),

f) je odvolacím orgánem proti rozhodnutí krajského
úřadu vydanému podle tohoto zákona.
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10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.
11) Čl. 20 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.
12) Čl. 10 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.
13) Čl. 8 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.
14) Čl. 11 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.
15) § 4 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších

předpisů.
16) Čl. 8 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.
17) Čl. 8 odst. 3 a 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.
18) § 2 písm. c) zákona č. 365/2000 Sb.



§ 6

Krajské úřady

a) kontrolují na základě podnětu inspekce nebo po-
věřené osoby dodržování čl. 4 a 6 přímo použi-
telného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na
trh dřevo a dřevařské výrobky a dodržování přímo
použitelného předpisu Evropské unie o provádě-
cích pravidlech pro systém náležité péče a pro čet-
nost a povahu kontrol kontrolních organizací, s vý-
jimkou hospodářských subjektů, které využívají
systém náležité péče zavedený kontrolní organi-
zací19),

b) v rámci kontrol podle písmene a) mohou uložit
zavedení nápravných opatření podle čl. 10 odst. 5
přímo použitelného předpisu Evropské unie, kte-
rým 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 vý-
robky, a o pravomocném uložení pokuty,

d) projednávají správní delikty podle § 12 odst. 1.

§ 7

Inspekce20)

a) je oprávněna vyzvat obchodníka21) k poskytnutí
informací podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hos-
podářských subjektů uvádějících na trh dřevo
a dřevařské výrobky,

b) poskytuje krajským úřadům a pověřené osobě in-
formace o porušení článku 5 tohoto přímo použi-
telného předpisu Evropské unie, informace po-
třebné ke zjištění osob odpovědných za uvedené

porušování povinností a informace o pravomoc-
ném uložení pokuty,

c) projednává správní delikty podle § 12 odst. 2.

§ 8

(1) Generální ředitelství cel poskytuje na vyžádání
příslušných orgánů nebo pověřené osoby o kontrolova-
ném hospodářském subjektu, který uvádí na trh dřevo
nebo dřevařské výrobky z ostatní produkce, tyto infor-
mace:

a) identifikační údaje kontrolovaného hospodářské-
ho subjektu, a to jméno, popřípadě jména, a pří-
jmení, místo pobytu, popřípadě místo podnikání,
obchodní firmu, nebo název a sídlo adresáta,

b) popis, včetně obchodního názvu a druhu výrobku
podle svého zařazení v kombinované nomenkla-
tuře uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS)
č. 2658/87 22),

c) v případě potřeby informace o zemi odeslání a zemi
původu vytěženého dřeva,

d) množství vyjádřené v objemu, hmotnosti nebo po-
čtu jednotek.

(2) Poskytnutí informací podle odstavce 1 není
porušením mlčenlivosti podle daňového řádu23).

§ 9

Příslušné orgány

(1) Příslušnými orgány24) podle přímo použitel-
ného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povin-
nosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo
a dřevařské výrobky, v rozsahu stanoveném tímto zá-
konem jsou ministerstvo, krajské úřady a inspekce.

(2) Příslušné orgány, s výjimkou inspekce, přijí-
mají oznámení25) od kontrolních organizací o význam-
ných nebo opakovaných porušeních povinností ze
strany hospodářských subjektů, které využívají systém
náležité péče zavedený kontrolními organizacemi.
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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.
22) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním

sazebníku.
23) § 52 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
24) Čl. 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.
25) Čl. 8 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.



(3) Příslušné orgány

a) zasílají do centrální evidence informace v rozsahu
stanoveném vyhláškou ministerstva,

b) při provádění kontroly postupují podle kontrol-
ního řádu26), pokud přímo použitelný předpis
Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hos-
podářských subjektů uvádějících na trh dřevo
a dřevařské výrobky, nebo přímo použitelný před-
pis Evropské unie o prováděcích pravidlech pro
systém náležité péče a pro četnost a povahu kon-
trol kontrolních organizací nestanoví jinak,

c) vykonávají spolupráci podle čl. 12 přímo použi-
telného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na
trh dřevo a dřevařské výrobky.

§ 10

Pověřená osoba

Pověřená osoba

a) kontroluje u hospodářských subjektů dodržování
čl. 4 a 6 přímo použitelného předpisu Evropské
unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských
subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské vý-
robky10), a dodržování přímo použitelného před-
pisu Evropské unie o prováděcích pravidlech pro
systém náležité péče a pro četnost a povahu kon-
trol kontrolních organizací27),

b) v případě zjištěných nedostatků v rámci kontroly
podle písmene a) dává podnět příslušnému kraj-
skému úřadu ke kontrole podle § 6 písm. a),

c) provádí kontrolu kontrolních organizací z hlediska
požadavků stanovených v čl. 8 přímo použitelného
předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povin-
nosti hospodářských subjektů uvádějících na trh
dřevo a dřevařské výrobky, a v případě zjištěných
nedostatků dává ministerstvu podklady pro infor-
mování Komise16),

d) při provádění kontroly postupuje podle kontrol-
ního řádu26), pokud přímo použitelný předpis
Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hos-
podářských subjektů uvádějících na trh dřevo
a dřevařské výrobky, nebo přímo použitelný před-

pis Evropské unie o prováděcích pravidlech pro
systém náležité péče a pro četnost a povahu kon-
trol kontrolních organizací nestanoví jinak,

e) spravuje centrální evidenci,

f) předkládá ministerstvu do 30. března každého
druhého roku následujícího po 3. březnu 2013
podklady pro zprávu28) o uplatňování přímo pou-
žitelného předpisu Evropské unie, kterým se sta-
noví povinnosti hospodářských subjektů uvádějí-
cích na trh dřevo a dřevařské výrobky,

g) poskytuje hospodářským subjektům technickou
pomoc a poradenství a usnadňuje jim výměnu a ší-
ření příslušných informací29) o nezákonné těžbě
dřeva.

§ 11

Systém náležité péče

Hospodářský subjekt může za základ systému ná-
ležité péče19) využít lesní hospodářský plán nebo pro-
tokolem převzatou lesní hospodářskou osnovu a nava-
zující lesní hospodářskou evidenci doplněnou o údaje
uvedené v čl. 6 přímo použitelného předpisu Evropské
unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských sub-
jektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

§ 12

Správní delikty právnických
a podnikajících fyzických osob

(1) Hospodářský subjekt se dopustí správního de-
liktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem
Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodář-
ských 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 kontrol-
ních organizací

a) nepoužívá systém náležité péče nebo pravidelně
neudržuje a nehodnotí svůj vlastní systém náležité
péče,

b) při kontrole nebo na vyžádání nepředloží požado-
vané dokumenty nebo záznamy k systému náležité
péče, nebo je předloží neúplné, nebo
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c) uvede na trh nezákonně vytěžené dřevo nebo dře-
vařské výrobky vyrobené z tohoto dřeva.

(2) Obchodník se dopustí správního deliktu tím,
že v rozporu s čl. 5 přímo použitelného předpisu
Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodář-
ských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské
výrobky, neposkytne při kontrole nebo na vyžádání
požadované informace.

(3) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1
písm. b) nebo odstavce 2,

b) 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1
písm. a),

c) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1 písm. c).

(4) Byl-li správní delikt podle odstavce 1 spáchán
opakovaně, uloží se pokuta do

a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1
písm. b),

b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1
písm. a),

c) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 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.

§ 13

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 za-
bránila.

(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) Správní delikty podle tohoto zákona projed-
nává

a) krajský úřad, jde-li o správní delikty podle § 12
odst. 1,

b) inspekce, jde-li o správní delikty podle § 12
odst. 2.

(4) Odpovědnost právnické osoby za správní de-
likt 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) Pokuty uložené krajským úřadem vybírá a vy-
máhá krajský úřad; příjem z pokut je příjmem rozpočtu
kraje.

(7) Pokuty uložené inspekcí vybírá inspekce a jsou
příjmem státního rozpočtu.

(8) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy roz-
hodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

§ 14

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem ka-
lendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Němcová v. r.

Zeman v. r.

Rusnok v. r.
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227

ZÁKON

ze dne 20. června 2013,

kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o České národní bance

Čl. I

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, vy-
hlášeného 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., zá-
kona č. 254/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 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., zá-
kona č. 139/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb. a zákona
č. 428/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 2 zní:

„(2) Česká národní banka je právnickou osobou
veřejného práva se sídlem v Praze.“.

2. V § 1 odst. 3 se slovo „zvláštními“ nahrazuje
slovem „jinými“.

3. V § 1 se odstavec 4 zrušuje.

4. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně pozná-
mek pod čarou č. 20 a 21 zní:

„§ 1a

Česká národní banka je součástí Evropského sy-
stému centrálních bank podle Smlouvy o fungování
Evropské unie20) a podle Protokolu o statutu Evrop-
ského systému centrálních bank a Evropské centrální
banky (dále jen „Statut“)21) a podílí se na plnění cílů
a úkolů Evropského systému centrálních bank.

20) Čl. 282 Smlouvy o fungování Evropské unie (konsolidované
znění).

21) Čl. 1 Protokolu (č. 4) o statutu Evropského systému cen-
trálních bank a Evropské centrální banky.“.

5. V § 2 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Čes-
ká národní banka dále pečuje o finanční stabilitu
a o bezpečné fungování finančního systému v České
republice.“.

6. V § 2 odst. 1 se na konci textu věty třetí do-
plňují slova „a obecné hospodářské politiky v Evropské
unii se záměrem přispět k dosažení cílů Evropské
unie“.

7. V § 2 odst. 2 úvodní část ustanovení zní:

„(2) Česká národní banka plní tyto úkoly:“.

8. V § 2 odst. 2 písm. c) se slova „poboček zahra-
ničních bank“ nahrazují slovy „zahraničních bank vy-
konávajících bankovní činnosti na území České repu-
bliky prostřednictvím své pobočky (dále jen „pobočka
zahraniční banky“)“ a za slovo „platebních“ se vkládají
slova „a vypořádacích“.

9. V § 2 odst. 2 písm. d) se slova „ , provádí ana-
lýzy rozvoje finančního systému, pečuje o bezpečné
fungování a rozvoj finančního trhu v České republice
a přispívá ke stabilitě jejího finančního systému jako
celku“ nahrazují slovy „(§ 44 odst. 1)“.

10. V § 2 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové
písmeno e), které zní:
„e) rozpoznává, sleduje a posuzuje rizika ohrožení

stability finančního systému a v zájmu předcházení
vzniku nebo snižování těchto rizik přispívá pro-
střednictvím svých pravomocí k odolnosti finanč-
ního systému a udržení finanční stability a vytváří
tak makroobezřetnostní politiku; v případě po-
třeby spolupracuje na tvorbě makroobezřetnostní
politiky s orgány státu, jejichž působnosti se tato
politika týká,“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

11. V § 2 odst. 2 písm. f) se slovo „zvláštních“
nahrazuje slovem „jiných“.
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12. V § 2 odstavec 3 zní:

„(3) Česká národní banka při plnění svých úkolů
spolupracuje s ústředními bankami jiných států, zahra-
ničními orgány zabývajícími se dohledem nad finanč-
ním trhem, s mezinárodními finančními institucemi
a mezinárodními orgány zabývajícími se dohledem
nad finančním trhem a sjednává s nimi v rámci své pů-
sobnosti příslušné dohody.“.

13. Na konci textu poznámky pod čarou č. 19 se
doplňují slova „ve znění směrnice Evropského parla-
mentu a Rady 2011/61/EU“.

14. V § 2a se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Česká národní banka informuje Evropskou
radu pro systémová rizika o významných opatřeních
k omezení rizik, která by mohla ohrozit stabilitu fi-
nančního systému v České republice.“.

15. V § 3 se na konci textu odstavce 5 doplňují
slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“.

16. Na konci § 3a se doplňují věty „Součástí této
zprávy je též strategie makroobezřetnostní politiky.
Tuto zprávu uveřejňuje Česká národní banka rovněž
způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

17. Za § 3a se vkládá nový § 3b, který zní:

„§ 3b

(1) Při plnění svých úkolů může Česká národní
banka vydat doporučení, upozornění nebo varování
určené veřejnosti, orgánům České republiky anebo jed-
notlivým nebo druhově určeným osobám.

(2) Pokud by uveřejnění doporučení, upozornění
nebo varování mohlo ohrozit plnění úkolů České ná-
rodní banky, nelze je poskytnout podle zákona upra-
vujícího svobodný přístup k informacím.“.

18. V § 5 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větami
„Bankovní rada určuje měnovou a makroobezřetnostní
politiku a nástroje pro jejich uskutečňování. Rozhoduje
o zásadních opatřeních měnové a makroobezřetnostní
politiky a v oblasti dohledu nad finančním trhem.“.

19. V § 5 odst. 2 písm. e) se tečka za slovem
„banky“ nahrazuje středníkem a slovo „Těmito“ se na-
hrazuje slovem „těmito“.

20. V § 6 odstavec 3 zní:

„(3) Nikdo nesmí zastávat funkci člena bankovní
rady více než dvakrát.“.

21. V § 6 se odstavce 4 a 13 zrušují.

Dosavadní odstavce 5 až 12 se označují jako odstavce 4
až 11.

22. V § 6 odst. 6 písm. d) se slova „a v oblasti“
nahrazují slovy „nebo v oblasti“.

23. V § 6 odstavce 10 a 11 včetně poznámky pod
čarou č. 22 znějí:

„(10) Člen bankovní rady může být z funkce od-
volán pouze tehdy, přestal-li splňovat podmínky poža-
dované k jejímu výkonu nebo dopustil-li se vážného
pochybení22). Rozhodnutí o odvolání guvernéra se do-
ručuje rovněž Radě guvernérů Evropské centrální
banky.

(11) Není-li funkce guvernéra obsazena, pověří
bankovní rada některého z viceguvernérů výkonem
funkce guvernéra na dobu, než bude jmenován nový
guvernér. Pověřený viceguvernér vykonává funkci gu-
vernéra v plném rozsahu jeho pravomocí a odpověd-
nosti.

22) Článek 14 odst. 2 Protokolu (č. 4) o statutu Evropského
systému centrálních bank a Evropské centrální banky.“.

24. § 8 zní:

„§ 8

Jménem České národní banky jedná navenek gu-
vernér, který též podepisuje právní předpisy a akty
vydávané Českou národní bankou a vyhlašované ve
Sbírce zákonů. Guvernéra zastupuje jím pověřený
viceguvernér v plném rozsahu.“.

25. V § 9 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou
č. 23 zní:

„(1) Česká národní banka, bankovní rada ani žád-
ný člen bankovní rady nesmějí při výkonu pravomocí
a plnění úkolů a povinností svěřených jim Smlouvou
o Evropské unii, Smlouvou o fungování Evropské unie
a Statutem a při výkonu dalších činností vyžadovat ani
přijímat pokyny od prezidenta republiky, Parlamentu,
vlády a jiných orgánů České republiky, dále od orgánů,
institucí nebo jiných subjektů Evropské unie, od vlád
členských států Evropské unie nebo od jakéhokoli ji-
ného subjektu23).

23) Čl. 130 Smlouvy o fungování Evropské unie (konsolidované
znění).
Čl. 7 Protokolu (č. 4) o statutu Evropského systému cen-
trálních bank a Evropské centrální banky.“.

26. V § 9 odst. 2 se za slovo „měnové“ vkládá
slovo „ , makroobezřetnostní“.
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27. V § 10 odst. 2 se za slovo „povahy“ vkládají
slova „ , makroobezřetnostní politiky“.

28. V § 19 odst. 1 se slovo „zvláštní“ nahrazuje
slovem „jiný“.

29. V § 23 se slovo „zvláštních“ nahrazuje slovem
„jiných“.

30. § 24 až 26 znějí:

„§ 24

(1) Banky, pobočky zahraničních bank a spořitelní
a úvěrní družstva jsou povinny mít na účtu u České
národní banky uloženu stanovenou část svých zdrojů
jako povinné minimální rezervy. Povinné minimální
rezervy se udržují v českých korunách a mohou být
úročeny.

(2) Povinné minimální rezervy mohou činit nej-
výše 30 % celkových závazků osoby, která je povinna
udržovat povinné minimální rezervy (dále jen „povinná
osoba“), snížených o závazky této povinné osoby vůči
jiným povinným osobám. Vyžaduje-li to měnová poli-
tika České národní banky, výše povinných minimál-
ních rezerv může být stanovena rozdílně pro druhově
určené povinné osoby.

§ 25

Pokud povinná osoba neudržuje stanovené po-
vinné minimální rezervy, je Česká národní banka
oprávněna účtovat jí z částky, o kterou nejsou stano-
vené povinné minimální rezervy naplněny, úrok ve výši
odpovídající dvojnásobku průměrné lombardní sazby
v období, po které měla povinné minimální rezervy
udržovat.

§ 26

Česká národní banka stanoví vyhláškou

a) výši povinných minimálních rezerv,

b) den, od něhož povinná osoba musí ve stanovené
výši povinné minimální rezervy udržovat,

c) období, po které se povinné minimální rezervy
udržují,

d) okruh závazků, ze kterých se povinné minimální
rezervy udržují, a zdrojů údajů o těchto závazcích,

e) postup, jakým bude určena stanovená výše povin-
ných minimálních rezerv v případě, že povinná
osoba údaje, ze kterých se výše povinných mini-
málních rezerv stanoví, České národní bance ne-
předloží.“.

31. § 26a se zrušuje.

32. § 30 včetně poznámky pod čarou č. 24 zní:

„§ 30

Česká národní banka vede účty podle rozpočto-
vých pravidel24).

24) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve
znění pozdějších předpisů.“.

33. V § 31 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zru-
šuje označení odstavce 1.

34. § 31a zní:

„§ 31a

Česká národní banka může na základě dohody
s Ministerstvem financí podle rozpočtových pravidel24)
sjednávat obchody s investičními nástroji3b) nebo jiné
obchody nebo provádět činnosti, které je Ministerstvo
financí v souladu s rozpočtovými pravidly24) opráv-
něno vykonávat prostřednictvím České národní banky.
Tím není dotčen § 31.“.

Poznámka pod čarou č. 3a se zrušuje.

35. § 33 včetně poznámek pod čarou č. 25 a 26 zní:

„§ 33

(1) Česká národní banka může vydávat cenné pa-
píry a obchodovat s nimi.

(2) Česká národní banka je oprávněna vést evi-
denci cenných papírů představujících právo na splacení
dlužené částky, vydaných

a) Českou republikou,

b) Českou národní bankou,

c) jinými emitenty.

(3) Česká národní banka je oprávněna vést evi-
denci navazující na centrální evidenci cenných papírů
vedenou centrálním depozitářem25).

(4) Česká národní banka je oprávněna provozovat
vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání zá-
kona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu26).

25) § 100 a násl. zákona č. 256/2004 Sb.
26) § 82 a násl. zákona č. 256/2004 Sb.“.

36. V § 34 odst. 2 se slova „zvláštní zákon4)“ na-
hrazují slovy „zákon upravující činnost bank4)“.

Poznámka pod čarou č. 4 zní:
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„4) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších před-
pisů.“.

37. Za § 34 se vkládá nový § 34a, který včetně
nadpisu a poznámek pod čarou č. 27 až 29 zní:

„§ 34a

Zákaz měnového financování

(1) Česká národní banka v souladu se Smlouvou
o fungování Evropské unie27) a ji provádějícím přímo
použitelným předpisem Evropské unie28) nesmí posky-
tovat možnost přečerpání zůstatku bankovních účtů
nebo jakýkoli jiný typ úvěru orgánům, institucím nebo
jiným subjektům Evropské unie, ústředním vládám, re-
gionálním nebo místním orgánům nebo jiným veřejno-
právním orgánům, jiným veřejnoprávním subjektům
nebo veřejným podnikům29) členských států Evropské
unie; rovněž je zakázán přímý nákup jejich dluhových
nástrojů Českou národní bankou.

(2) Odstavec 1 se nepoužije v případě bank, za-
hraničních bank a spořitelních a úvěrních družstev ve
veřejném vlastnictví, kterým Česká národní banka
v souvislosti s poskytováním peněžních prostředků po-
skytuje stejné zacházení jako bankám, zahraničním
bankám a spořitelním a úvěrním družstvům v soukro-
mém vlastnictví29).

27) Článek 123 Smlouvy o fungování Evropské unie (konsoli-
dované znění).

28) Nařízení Rady (ES) č. 3603/93 ze dne 13. prosince 1993,
kterým se upřesňují definice pro použití zákazů uvedených
v článcích 104 a 104b Smlouvy.

29) Čl. 8 nařízení Rady (ES) č. 3603/93.“.

38. V § 35 písm. b) se slovo „kurs“ nahrazuje slo-
vem „kurz“.

39. V § 35 písmeno c) zní:

„c) nakládá s devizovými rezervami ve zlatě a devizo-
vých hodnotách.“.

40. V § 35 se písmeno d) zrušuje.

41. § 36 zní:

„§ 36

Česká národní banka je oprávněna

a) obchodovat se zlatem a devizovými hodnotami
a provádět všechny druhy bankovních obchodů
na finančním trhu,

b) provádět platební styk se zahraničím.“.

42. V § 37 odst. 2 se slovo „regulace“ zrušuje.

43. Za § 38 se vkládá nový § 38a, který zní:

„§ 38a

Česká národní banka je oprávněna k zabezpečení
svých úkolů vyplývajících z § 2 odst. 2 písm. c) poža-
dovat po provozovateli platebního systému, provozo-
vateli vypořádacího systému, poskytovateli platebních
služeb a vydavateli elektronických peněz informace
vztahující se k provozování těchto systémů a informace
vztahující se k poskytování platebních služeb a vydá-
vání elektronických peněz a tyto osoby jsou povinny
České národní bance informace poskytovat.“.

44. Poznámka pod čarou č. 7 zní:

„7) § 1 odst. 1 písm. b) a odstavec 3 zákona č. 21/1992 Sb.,
o bankách, ve znění pozdějších předpisů.“.

45. § 40 zní:

„§ 40

Česká národní banka je oprávněna provádět inves-
tiční a obchodní činnost v rozsahu nezbytném pro za-
jištění svých činností.“.

46. Za § 40 se vkládá nová část devátá, která včetně
nadpisu a poznámek pod čarou č. 30 až 36 zní:

„ČÁST DEVÁTÁ

VÝKAZNICTVÍ A STATISTIKA

HLAVA I

VÝKAZNICTVÍ

§ 41

(1) Česká národní banka je oprávněna vyžadovat
podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů
k zabezpečení svých úkolů potřebné informace a pod-
klady ve formě statistických výkazů a výkazů pro účely
dohledu, doplňkových informací nebo hlášení (dále jen
„výkaz“) od vykazujících osob, kterými jsou

a) osoby podléhající jejímu dohledu a zahraniční oso-
by s obdobným předmětem podnikání podnikající
na území České republiky na základě jednotné li-
cence,

b) jiné osoby podnikající na území České republiky,
které náleží do sektoru finančních institucí podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie upra-
vujícího systém národních a regionálních účtů
v Evropské unii30),
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c) osoby, které disponují informacemi potřebnými
pro sestavení statistiky platební bilance, investiční
pozice a dluhové služby vůči zahraničí, které Čes-
ká národní banka uvědomí o zařazení do okruhu
statisticky významných vykazujících osob; za tím
účelem je Česká národní banka oprávněna vyža-
dovat potřebné informace a podklady pro posou-
zení statistické významnosti.

(2) Výkazy podle odstavce 1 je Česká národní
banka oprávněna používat k zabezpečení všech svých
úkolů, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

(3) Vykazující osoby jsou povinny vypracovat
a předkládat České národní bance výkazy, jejichž ob-
sah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání
pro jednotlivé okruhy vykazujících osob stanoví Česká
národní banka vyhláškou.

(4) Pokud předložené výkazy neodpovídají poža-
davkům stanoveným podle odstavce 3 nebo pokud
vzniknou důvodné pochybnosti o jejich správnosti
nebo úplnosti, je Česká národní banka oprávněna po-
žadovat opravu, upřesnění nebo vysvětlení.

HLAVA II

STATISTIKA

§ 42

(1) Česká národní banka k zajištění úkolů stano-
vených přímo použitelnými předpisy Evropské unie31)

a) zajišťuje statistické výkaznictví včetně získávání
a shromažďování údajů pro statistické účely,

b) zpracovává a vytváří statistické informace a sesta-
vuje, vede a uveřejňuje statistiky,

c) podílí se na tvorbě statistik Evropského systému
centrálních bank a Evropské centrální banky32)
a přispívá k sestavování statistik Evropské unie33).

(2) K zajištění úkolů podle odstavce 1 předává
Česká národní banka ve stanovených termínech statis-
tické informace a individuální údaje v požadované
struktuře a podrobném členění Evropské centrální
bance a Eurostatu.

(3) K zajištění úkolů uvedených v odstavci 1 za-
bezpečuje Česká národní banka metodiku statistických
zjišťování, jejich zpracování a využití a obsahové vy-
mezení požadovaných údajů včetně popisu jejich struk-
tur.

(4) K zajištění úkolů podle odstavce 1 je Česká
národní banka oprávněna požadovat a využívat pro

statistické účely údaje a informace, které jsou potřebné
pro sestavení statistik Evropského systému centrálních
bank, Evropské centrální banky nebo Evropské unie
a které ministerstva a jiné správní úřady získávají nebo
shromažďují na základě jiných právních předpisů, po-
kud jsou takové údaje a informace ministerstvy a jinými
správními úřady zpracovány a jsou-li dostupné v jejich
informačních systémech. Ministerstva a jiné správní
úřady jsou povinny České národní bance potřebné
údaje na její vyžádání bezplatně poskytnout.

§ 43

V zájmu omezování zátěže vykazujících osob po-
dle § 41 uplatňuje Česká národní banka v návaznosti na
přímo použitelné předpisy Evropské unie a v souladu
s obecnými zásadami Evropské centrální banky hledis-
ko statistické významnosti a může za tím účelem vy-
hláškou stanovit

a) rozsah vykazování určitému okruhu vykazujících
osob nebo pro určitý druh údajů, které má výkaz
obsahovat,

b) okruh statisticky významných vykazujících osob.

§ 43a

(1) Česká národní banka sestavuje, vede a uveřej-
ňuje měnové statistiky, statistiky platební bilance, sta-
tistiku čtvrtletních finančních účtů, statistiku finančních
trhů, statistiku cenných papírů a další statistiky v oblasti
její působnosti.

(2) Česká národní banka vede seznam měnových
finančních institucí34) v České republice a další ob-
dobné seznamy pro statistické účely, které uveřejňuje
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 43b

Česká národní banka při získávání a využívání
shromážděných údajů a sestavování statistik spolupra-
cuje s Českým statistickým úřadem, se kterým si
vzájemně předává pro statistické účely individuální
údaje a statistické informace, potřebné k plnění jejich
úkolů.

§ 43c

(1) Uplatnění práva na ověřování a nucené shro-
mažďování individuálních statistických údajů Českou
národní bankou se řídí přímo použitelným předpisem
Evropské unie35).

(2) Při ověřování statistických údajů nebo jejich
nuceném shromažďování formou kontroly na místě se
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na vztahy mezi Českou národní bankou a vykazující
osobou použije zákon upravující výkon kontroly.

§ 43d

V souladu se závazky, kterými je Česká republika
vázána a které vyplývají z jejího členství v mezinárod-
ních organizacích, Česká národní banka poskytuje sta-
tistické informace Mezinárodnímu měnovému fondu,
Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Svě-
tové bance a dalším mezinárodním institucím.

§ 43e

Česká národní banka trvale zabezpečuje ochranu
důvěrných statistických údajů36) získaných na základě
tohoto zákona tak, aby nemohly být neoprávněně změ-
něny, zničeny, ztraceny, přeneseny nebo jinak použity
a aby tyto údaje sloužily jen pro statistické účely. Této
ochraně podléhají též sdružené údaje za více vykazují-
cích osob, z nichž lze bez vynaložení nepřiměřeného
času a úsilí přímo určit nebo zjistit nebo nepřímo od-
vodit jednotlivou vykazující osobu.

§ 43f

(1) Česká národní banka může poskytnout dů-
věrné statistické údaje pouze

a) jinému členu Evropského systému centrálních
bank v rozsahu a na úrovni podrobnosti, které
jsou nezbytné pro plnění úkolů Evropského sy-
stému centrálních bank,

b) Evropské centrální bance ke splnění statistické
zpravodajské povinnosti pro účely tvorby statisti-
ky Evropského systému centrálních bank,

c) Eurostatu pro účely tvorby statistiky Evropské
unie,

d) jinému členu Evropského systému centrálních
bank nebo členu Evropského statistického systé-
mu, pokud je to nezbytné pro rozvoj, vypracování
nebo šíření statistiky nebo pro zvýšení její kvality,

e) Českému statistickému úřadu podle § 43b,

f) pro účely vědeckého výzkumu na základě
smlouvy, která stanoví splnění podmínek ochrany
těchto údajů a přesný způsob jejich využití v sou-
ladu s právem Evropské unie, a to právnickým
osobám, jejichž základním posláním je vědecký
výzkum; údaje se poskytnou ve formě neumožňu-
jící přímé určení vykazující osoby, které se po-
skytnuté údaje týkají, nebo

g) pokud osoba, které se tento údaj týká, dala k jeho

poskytnutí souhlas, a nejedná-li se o případy uve-
dené v písmenech a) až f); ze souhlasu této osoby
musí být patrné, o jaký důvěrný statistický údaj se
jedná a pro jaký účel a komu má být poskytnut.

(2) Česká národní banka může uveřejňovat statis-
tické informace, pokud vzniknou agregací individuál-
ních údajů alespoň za 3 vykazující osoby. Není-li spl-
něna tato podmínka, může Česká národní banka po-
skytnout statistické informace pouze jako důvěrné sta-
tistické údaje podle odstavce 1. Stejně postupuje Česká
národní banka i v případě, lze-li ze statistické informace
nepřímo identifikovat jednotlivou vykazující osobu.

(3) Poskytnutí důvěrného statistického údaje za
podmínek uvedených v odstavcích 1 a 2 není poruše-
ním mlčenlivosti podle tohoto zákona.

§ 43g

Česká národní banka seznamuje veřejnost s vý-
sledky statistických zjišťování způsobem umožňujícím
dálkový přístup.

30) Nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996
o Evropském systému národních a regionálních účtů ve
společenství, v platném znění.

31) Čl. 5 Protokolu (č. 4) o statutu Evropského systému cen-
trálních bank a Evropské centrální banky.
Nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998
o shromažďování statistických informací Evropskou cen-
trální bankou, ve znění nařízení Rady (ES) č. 951/2009.
Nařízení Rady (ES) č. 2223/96.

32) Například nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 25/
/2009 ze dne 19. prosince 2008 o rozvaze sektoru měnových
finančních institucí (přepracované znění) (ECB/2008/32), ve
znění nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 883/2011,
nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 63/2002 ze dne
20. prosince 2001 o statistice úrokových sazeb uplatňova-
ných měnovými finančními institucemi na vklady a úvěry
vůči domácnostem a nefinančním podnikům (ECB/2001/
/18), v platném znění, nařízení Evropské centrální banky
(ES) č. 958/2007 ze dne 27. července 2007 o statistice aktiv
a pasiv investičních fondů (ECB/2007/8), nařízení Evropské
centrální banky (ES) č. 24/2009 ze dne 19. prosince 2008
o statistice aktiv a pasiv účelových finančních společností
zapojených do sekuritizačních transakcí (ECB/2008/30).

33) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství
týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu služ-
bami a přímých zahraničních investic, v platném znění, na-
řízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007 ze
dne 20. června 2007 o statistice Společenství o struktuře
a činnosti zahraničních afilací, ve znění nařízení Komise
(ES) č. 747/2008, nařízení Komise (ES) č. 601/2006 ze dne
18. dubna 2006, kterým se provádí nařízení Evropského
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parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005, pokud jde o formát
a postup pro předávání údajů, nařízení Komise (ES) č. 602/
/2006 ze dne 18. dubna 2006, kterým se upravuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 aktualizací
požadavků na údaje.

34) Nařízení Rady (ES) č. 2533/98.
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 25/2009.

35) Čl. 6 nařízení Rady (ES) č. 2533/98.
36) Čl. 8 nařízení Rady (ES) č. 2533/98, ve znění nařízení Rady

(ES) č. 951/2009.“.

Dosavadní části devátá až dvanáctá se označují jako
části desátá až třináctá.

47. V § 44 odst. 1 písm. a) se slova „pobočkami
zahraničních institucí elektronických peněz“ nahrazují
slovy „zahraničními institucemi elektronických peněz,
které vykonávají činnost na území České republiky
prostřednictvím své pobočky“, za slova „platebními in-
stitucemi,“ vkládají slova „zahraničními platebními in-
stitucemi, které vykonávají činnost na území České re-
publiky prostřednictvím své pobočky,“ a za slovo
„rozsahu“ se vkládají slova „ , provozovateli platebních
systémů s neodvolatelností zúčtování“.

48. V § 44 odst. 1 písm. b) se za slovo „systémů“
vkládají slova „s neodvolatelností vypořádání“ a slovo
„zvláštní“ se nahrazuje slovem „jiné“.

49. V § 44 odst. 1 písmeno e) zní:

„e) činností dalších osob, u kterých tak stanoví jiný
právní předpis.“.

Poznámka pod čarou č. 9d se zrušuje.

50. V § 44 odst. 1 se na konci písmene e) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno f) se včetně poznámky
pod čarou č. 9e zrušuje.

51. V § 44 odst. 2 písm. a) se slovo „předchozích“
zrušuje a slovo „zvláštních“ se nahrazuje slovem „ji-
ných“.

52. V § 44 odst. 2 písm. c) se slovo „zvláštními“
nahrazuje slovem „jinými“ a slova „a opatření“ se zru-
šují.

53. V § 44 odst. 2 písm. d) a e) se slovo „zvlášt-
ních“ nahrazuje slovem „jiných“.

54. V § 44a se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) Česká národní banka může uložit osobě uve-

dené v § 44 odst. 1, která porušila tento zákon nebo
právní předpis, na který se odkazuje v odstavci 1, opa-
tření k nápravě zjištěného nedostatku odpovídající po-
vaze porušení a jeho závažnosti; pro odstranění zjiště-
ného nedostatku určí přiměřenou lhůtu.

(5) Osoba, které bylo uloženo opatření k nápravě

podle odstavce 4, informuje Českou národní banku
o odstranění nedostatku bez zbytečného odkladu poté,
kdy byl nedostatek odstraněn, nejpozději však do
10 dnů po uplynutí stanovené lhůty.“.

55. Poznámky pod čarou č. 9j a 18 se zrušují.

56. V § 44b odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „deváté tohoto zákona“ nahrazují slovem „de-
sáté“.

57. V § 44b odst. 7 se slovo „zvláštního“ nahra-
zuje slovem „jiného“ a slovo „zvláštním“ se nahrazuje
slovem „jiným“.

58. V § 44b odst. 8 se slovo „zvláštních“ nahra-
zuje slovem „jiných“.

59. Za § 44b se vkládá nový § 44c, který zní:

„§ 44c

Pokud Česká národní banka vykonává na základě
tohoto zákona činnost, která podle jiného právního
předpisu vyžaduje licenci, povolení nebo registraci Čes-
ké národní banky anebo podléhá jejímu dohledu, li-
cenci, povolení ani registraci k takové činnosti nepotře-
buje a tato činnost nepodléhá jejímu dohledu.“.

60. V § 45 odstavec 1 zní:

„(1) Při výkonu dohledu formou kontroly na mís-
tě se vztahy mezi Českou národní bankou a kontrolo-
vanými osobami řídí zákonem upravujícím výkon kon-
troly10) s výjimkou ustanovení o spolupráci v oblasti
kontroly11). Nahlížení do spisu vedeného při výkonu
dohledu podle § 44 odst. 2 písm. b) až d) je vylou-
čeno.“.

Poznámka pod čarou č. 9l se zrušuje.

61. § 45a, 45b a 45c se zrušují.

62. V § 45d odstavec 2 zní:

„(2) Česká národní banka uveřejňuje zprávu o vý-
konu dohledu nad finančním trhem způsobem umož-
ňujícím dálkový přístup.“.

63. Za § 45d se vkládají nové části jedenáctá a dva-
náctá, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 37
a 38 znějí:

„ČÁST JEDENÁCTÁ

SPRÁVNÍ DELIKTY

§ 46

Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
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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, prode-
jem nebo rozšiřováním slovo „mince“.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit po-
kutu do 1 000 000 Kč.

§ 46a

Správní delikty právnických
a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu 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,

b) v rozporu s § 16a odst. 2 používá při označení
nebo popisu žetonu, medaile nebo podobného
předmětu v souvislosti s jejich nabízením, prode-
jem nebo rozšiřováním slovo „mince“,

c) neposkytne potřebnou informaci nebo podklad
podle § 44a odst. 1,

d) nesplní povinnost uloženou rozhodnutím o opa-
tření 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 tím, že

a) nevypracuje nebo nepředloží výkaz podle § 41
odst. 3, nebo

b) v rozporu s § 41 odst. 4 nezajistí opravu, upřes-
nění nebo vysvětlení výkazu.

(3) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1 písm. a) nebo b),

b) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1 písm. d),

c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 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 za-
bránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se
přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnos-
tem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní de-
likt 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 odpověd-
nosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty za správní delikty uložené Českou ná-
rodní bankou vybírá a vymáhá místně příslušný celní
úřad. Příjem z pokut uložených Českou národní ban-
kou podle tohoto zákona je příjmem státního rozpočtu.

ČÁST DVANÁCTÁ

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

§ 46c

Zvláštní ustanovení o rozkladu

Pro ukončení řízení o rozkladu podaném proti
rozhodnutí České národní banky podle tohoto nebo
jiného zákona se použijí ustanovení správního řádu
o odvolání37).

§ 46d

Správní poplatky

Správní poplatky za úkony České národní banky
podle jiného právního předpisu38) jsou příjmem České
národní banky.

§ 46e

Odpovědnost právního nástupce
dohlížené právnické osoby za správní delikt

(1) Odpovědnost právnické osoby za správní de-
likt, k jehož projednání je příslušná Česká národní
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banka podle tohoto zákona nebo jiného právního před-
pisu, 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 ja-
kém rozsahu kterýkoli z nich v této činnosti pokračuje.

(3) Zanikne-li právnická osoba, která správní de-
likt 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 ná-
stupců více, jsou povinni zaplatit pokutu společně a ne-
rozdílně.

37) § 90 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
38) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění

pozdějších předpisů.“.

Dosavadní části jedenáctá až třináctá se označují jako
části třináctá až patnáctá.

64. V § 47 odst. 2 se slovo „nezbytné“ zrušuje.

65. V § 47 odst. 3 se slovo „platech“ nahrazuje
slovem „mzdách“.

66. V § 47 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Česká národní banka uveřejňuje roční zprávu
o výsledku svého hospodaření způsobem umožňujícím
dálkový přístup.“.

67. Za § 47 se vkládá nový § 47a, který zní:

„§ 47a

Česká národní banka nakládá s vlastním majetkem
včetně devizových rezerv s odbornou péčí.“.

68. V § 48 odst. 1 se slovo „zvláštního“ nahrazuje
slovem „jiného“.

69. § 49a zní:

„§ 49a

(1) Česká národní banka vydává způsobem umož-
ňujícím dálkový přístup Věstník České národní banky
(dále jen „Věstník“).

(2) Věstník je vydáván v postupně číslovaných
částkách, označených pořadovými čísly, jejichž řada
se uzavírá koncem každého kalendářního roku.

(3) Česká národní banka vydává úřední sdělení
České národní banky, kterými informuje zejména

o rozhodnutích bankovní rady o úrokových sazbách,
o výkladových stanoviscích České národní banky,
o podmínkách pro provádění obchodů České národní
banky a o skutečnostech důležitých pro osoby, které
působí na finančním trhu.

(4) Úřední sdělení České národní banky podepi-
suje člen bankovní rady.

(5) Úřední sdělení České národní banky se uveřej-
ňuje ve Věstníku.“.

Poznámky pod čarou č. 12b a 12c se zrušují.

70. § 49b se zrušuje.

71. V § 50 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou
č. 39 zní:

„(2) Osoby, na které se vztahuje povinnost podle
odstavce 1, mohou být Českou národní bankou zproš-
těny povinnosti zachovávat mlčenlivost v případech
stanovených jinými právními předpisy nebo ve veřej-
ném zájmu anebo je-li to nutné k ochraně zájmů České
národní banky. Povinnost zachovávat mlčenlivost sta-
novená Statutem39) tím není dotčena.

39) Čl. 37 Protokolu (č. 4) o statutu Evropského systému cen-
trálních bank a Evropské centrální banky.“.

72. § 59 se zrušuje.

Čl. II

1. Majetek, se kterým Česká národní banka samo-
statně hospodařila podle § 1 odst. 4 zákona č. 6/1993
Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, je majetkem České národní banky.

2. Správní řízení zahájená podle zákona č. 6/1993
Sb., ve znění účinném do dne účinnosti tohoto zákona,
se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o bankách

Čl. III

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/
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/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. 443/
/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 37/2007 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. a zákona
č. 254/2012 Sb., se mění takto:

1. § 15 zní:

„§ 15

Česká národní banka stanoví vyhláškou pravidla
postupu bank a poboček zahraničních bank z jiného
členského státu podle § 12a pravidla podle § 13 a 14.“.

2. V § 24 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

3. V § 26 odst. 3 písm. b) se slovo „zákonů,“ na-
hrazuje slovy „zákonů a dalších“ a slova „a opatření
vydaných Českou národní bankou“ se zrušují.

4. V § 26bb odst. 2 písm. b) se slovo „nebo“ za
slovem „transakcí,“ zrušuje.

5. V § 26bb odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové
písmeno c), které zní:

„c) odchylně od tohoto zákona nebo právního před-
pisu vydaného na jeho základě dočasně stanoví
pravidla podle § 12 a § 14 písm. a), b) a d), nebo“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

6. V § 26bb odst. 2 písm. d) se za slovo „základě,“
vkládá slovo „dočasně“.

7. V § 38j odst. 1 písmeno a) zní:

„a) platná znění zákonů a vyhlášek, upravujících pra-
vidla obezřetného podnikání bank na individuál-
ním a konsolidovaném základě, opatření obecné
povahy podle § 26bb a úředních sdělení České ná-
rodní banky k nim; tím nejsou dotčena ustanovení
zvláštních právních předpisů o způsobu vyhlašo-
vání právních předpisů a zveřejňování opatření
obecné povahy podle § 26bb,“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o spořitelních
a úvěrních družstvech

Čl. IV

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. a zá-
kona č. 254/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

2. V § 27 se odstavec 2 zrušuje.

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

3. V § 27 odst. 2 se slova „odstavců 1 a 2“ na-
hrazují slovy „odstavce 1“.

4. V § 27b odst. 2 písm. l) se slova „nebo 2 zru-
šují“.

5. V § 28 odst. 3 písm. b) se slovo „zákonů,“ na-
hrazuje slovy „zákonů a“ a slova „a právních předpisů
a opatření ČNB vydaných podle tohoto zákona“ se
zrušují.

6. V § 28i odst. 1 písm. a) se slova „aktualizovaná
znění zákonů, vyhlášek a opatření České národní
banky“ nahrazují slovy „platná znění zákonů a vyhlá-
šek“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o dluhopisech

Čl. V

Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění
zákona č. 378/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona
č. 57/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/
/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009
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Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb.,
zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 355/2011 Sb. a zákona
č. 172/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 32 odst. 2 se slova „opatřením vyhlášeným
ve Věstníku České národní banky“ nahrazují slovem
„vyhláškou“.

2. V § 45 odst. 2 se slova „opatřením České ná-
rodní banky“ nahrazují slovem „vyhláškou“.

ČÁST PÁTÁ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Čl. VI

1. Opatření České národní banky (dále jen „opa-
tření“), vydaná na základě zmocnění obsažených v zá-
koně č. 6/1993 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, v zákoně č. 21/1992 Sb., ve
znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
v zákoně č. 87/1995 Sb., ve znění účinném do dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona, a v zákoně č. 190/2004
Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, vyhlášená ve Věstníku České národní banky
uveřejněním jejich plného znění do dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona a k tomuto dni platná, pozbývají
platnosti nejpozději dne 31. prosince 2014. Do dne
31. prosince 2014 může Česká národní banka platná
opatření zrušit opatřením vyhlášeným ve Věstníku
České národní banky.

2. Za porušení povinností stanovených opatřením
České národní banky, platným do dne jeho zrušení,
může být Českou národní bankou uloženo opatření
k nápravě nebo sankce podle zákonů uvedených
v bodě 1, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.

3. Po dobu platnosti opatření České národní
banky uveřejňuje Česká národní banka jejich platné
znění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

ČÁST ŠESTÁ

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Čl. VII

Zrušuje se:

1. V části první čl. II zákona č. 442/2000 Sb., kterým
se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní
bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu,
ve znění pozdějších předpisů.

2. V části první čl. II a část druhá zákona č. 127/2002
Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České
národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993
Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším
kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním
úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července
2013.

Němcová v. r.

Zeman v. r.

Rusnok v. r.
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228

ZÁKON

ze dne 20. června 2013,

kterým se mění 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 pozdějších předpisů,
a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o finančních konglomerátech

Čl. I

Zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu
nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojiš-
ťovnami 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., zá-
kona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 91/2012 Sb., se mění
takto:

1. V § 1 se slova „Evropských společenství1)“ na-
hrazují slovy „Evropské unie1)“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES ze
dne 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru nad úvěrovými
institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finanč-
ním konglomerátu a kterou se mění směrnice Rady 73/239/
/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS
a 93/22/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady
98/78/ES a 2000/12/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze
dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice 98/26/ES,
2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/
/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES
a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu
dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), Evrop-
ského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnic-
tví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského
orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry
a trhy).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/89/EU ze
dne 16. listopadu 2011, kterou se mění směrnice 98/78/ES,

2002/87/ES, 2006/48/ES a 2009/138/ES, pokud jde o do-
plňkový dozor nad finančními subjekty ve finančním kon-
glomerátu.“.

2. V § 1 se slova „[§ 2 písm. d)]“ zrušují.

3. V § 2 písm. a) se slova „zvláštního právního
předpisu“ nahrazují slovy „zákona upravujícího čin-
nost bank“.

Poznámka pod čarou č. 2 se včetně odkazů na po-
známku pod čarou zrušuje.

4. V § 2 písm. b) se slova „[písmeno n)]“ zrušují
a slova „zvláštního právního předpisu“ se nahrazují
slovy „zákona upravujícího pojišťovnictví“.

Poznámka pod čarou č. 3 se včetně odkazů na po-
známku pod čarou zrušuje.

5. V § 2 se za písmeno b) vkládají nová písmena c)
až e), která znějí:

„c) zajišťovnou tuzemská zajišťovna, zajišťovna z ji-
ného členského státu, zajišťovna z třetího státu
nebo zajišťovací účelová osoba podle zákona upra-
vujícího pojišťovnictví,

d) obhospodařovatelem standardního fondu obhos-
podařovatel standardního fondu nebo srovnatel-
ného zahraničního investičního fondu podle zá-
kona upravujícího investiční společnosti a investič-
ní fondy,

e) obhospodařovatelem investičních fondů velkého
rozsahu obhospodařovatel speciálního fondu, za-
hraničního investičního fondu srovnatelného se
speciálním fondem, fondu kvalifikovaných inves-
torů nebo zahraničního investičního fondu srovna-
telného s fondem kvalifikovaných investorů, který
je oprávněn přesáhnout rozhodný limit podle zá-
kona upravujícího investiční společnosti a investič-
ní fondy,“.

Dosavadní písmena c) až s) se označují jako písmena f)
až u).
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6. V § 2 písm. f) se slova „zvláštního právního
předpisu“ nahrazují slovy „zákona upravujícího pod-
nikání na kapitálovém trhu“.

Poznámka pod čarou č. 4 se včetně odkazů na po-
známku pod čarou zrušuje.

7. V § 2 písmeno g) zní:

„g) regulovanou osobou

1. banka,

2. spořitelní a úvěrní družstvo,

3. pojišťovna,

4. zajišťovna,

5. obchodník s cennými papíry,

6. obhospodařovatel standardního fondu, nebo

7. obhospodařovatel investičních fondů velkého
rozsahu,“.

Poznámka pod čarou č. 5 se včetně odkazů na po-
známku pod čarou zrušuje.

8. V § 2 se za písmeno g) vkládají nová písmena h)
a i), která znějí:
„h) ovládající osobou ovládající osoba podle zákona

upravujícího pojišťovnictví,

i) ovládanou osobou ovládaná osoba podle zákona
upravujícího pojišťovnictví,“.

Dosavadní písmena h) až u) se označují jako písmena j)
až w).

9. V § 2 písm. j) se slova „není ovládáním,“ zrušují
a slova „se vždy považuje za podstatný vliv, ledaže jde
o ovládání“ nahrazují slovy „ , včetně ovládání, se vždy
považuje za podstatný vliv“.

10. V § 2 písm. k) se slova „(§ 4)“ zrušují.

11. V § 2 písmena l) a m) znějí:
„l) skupinou seskupení, které se skládá z

1. ovládající osoby, jí ovládaných osob, nebo dal-
ších přidružených osob, nebo

2. ovládající osoby, jí ovládaných osob, dalších
přidružených osob, osob propojených s někte-
rou z těchto osob vztahem jednotného řízení,
nebo osob, u nichž většina členů jejich statutár-
ních, řídících nebo dozorčích orgánů tvoří po
většinu účetního období osoby, které jsou ve
statutárních, řídících nebo dozorčích orgánech
některé z osob uvedených v bodu 1,

včetně jakékoliv její podskupiny,

m) úzkým propojením

1. vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kte-
rém jedna z osob na druhé osobě vykonává
podstatný vliv, nebo

2. vztah dvou nebo více osob, které ovládá tatáž
osoba,“.

12. V § 2 písm. o) se slova „(§ 3)“ zrušují.

13. V § 2 písm. p) se za slovo „pojišťoven“ vklá-
dají slova „nebo zajišťoven“.

14. V § 2 písm. q) bodě 3 se slova „[§ 5 odst. 5
písm. b)]“ zrušují a na konci textu bodu se doplňují
slova „nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské
unie jinak; při výpočtu tržního podílu pro účely tohoto
zákona se použije součet bilančních sum osob v ban-
kovním sektoru nebo sektoru investičních služeb
a hrubé předepsané pojistné v sektoru pojišťovnictví,“.

15. V § 2 písm. u) se slova „(dále jen „rizika“)“
zrušují.

16. V § 2 se na konci písmene v) čárka nahrazuje
tečkou a písmeno w) se zrušuje.

17. V § 3 odstavec 2 zní:

„(2) Do bankovního sektoru se zahrnují banky,
spořitelní a úvěrní družstva, finanční instituce a podniky
pomocných bankovních služeb podle zákona upravují-
cího činnost bank, s výjimkou obchodníků s cennými
papíry a osob, které tvoří sektor pojišťovnictví podle
odstavce 3.“.

18. V § 3 odst. 3 se slova „zvláštního právního
předpisu“ nahrazují slovy „zákona upravujícího pojiš-
ťovnictví“.

19. V § 3 odst. 4 se slova „zvláštního právního
předpisu“ nahrazují slovem „zákona“.

20. § 4 včetně nadpisu zní:

„§ 4

Vymezení finančního konglomerátu

(1) Finančním konglomerátem je skupina nebo
podskupina, pokud

a) v čele skupiny nebo podskupiny je

1. regulovaná osoba, která buď ovládá osobu ve
finančním sektoru, nebo je osobou, která vyko-
nává podstatný vliv v osobě ve finančním sek-
toru, nebo je osobou propojenou s jinou oso-
bou ve finančním sektoru vztahem jednotného
řízení, nebo je osobou, u které většinu členů
statutárních, řídících nebo dozorčích orgánů
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tvoří po většinu účetního období stejné osoby,
které jsou statutárními, řídícími nebo dozorčími
orgány nebo jejich členy jiné osoby ve finanč-
ním sektoru, nebo

2. osoba, která není regulovanou osobou, přičemž
činnost skupiny nebo podskupiny probíhá pře-
vážně ve finančním sektoru,

b) alespoň jedna osoba ve skupině nebo podskupině
je součástí sektoru pojišťovnictví a alespoň jedna
osoba ve skupině nebo podskupině je součástí
bankovního sektoru nebo sektoru investičních slu-
žeb a

c) souhrn činností sektoru pojišťovnictví ve skupině
nebo podskupině a souhrn činností sektoru ban-
kovního a sektoru investičních služeb ve skupině
nebo podskupině jsou významné.

(2) Činnost skupiny nebo podskupiny probíhá
převážně ve finančním sektoru, jestliže její poměr bi-
lančních sum přesahuje hodnotu 0,4.

(3) Poměrem bilančních sum se rozumí podíl, v je-
hož čitateli je součet bilančních sum osob ve skupině
nebo podskupině, které jsou součástí finančního sekto-
ru, a ve jmenovateli součet bilančních sum všech osob
ve skupině nebo podskupině.“.

21. V § 5 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4,
který zní:

„(4) Pro potřeby výpočtu váhy významnosti po-
dle odstavce 2 se obhospodařovatel standardního fondu
a obhospodařovatel investičních fondů velkého rozsahu
přičítají k tomu sektoru, do kterého ve skupině náleží.
Pokud nenáleží výhradně k jednomu sektoru, přičítají
se k nejméně významnému sektoru ve skupině.“.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5
až 7.

22. V § 5 odstavce 6 a 7 znějí:

„(6) Pokud skupina nesplňuje jednu z podmínek
podle odstavců 1 a 5, mohou se příslušné orgány do-
hledu dohodnout, že nebudou tuto skupinu považovat
za finanční konglomerát, nebo že tato skupina nebu-
de podléhat požadavkům kladeným tímto zákonem na
systém řízení rizik a koncentrace rizik na úrovni
finančního konglomerátu, operace v rámci skupiny
a vnitřní řídící a kontrolní systém, nebo některým
z nich, jestliže podle názoru těchto příslušných orgánů
dohledu není vztažení povinností stanovených tímto
zákonem na tuto skupinu potřebné, vhodné nebo by
bylo zavádějící.

(7) Příslušné orgány dohledu oznámí rozhodnutí
podle odstavce 6 ostatním orgánům dohledu a toto roz-
hodnutí zveřejní; v případech zřetele hodných lze od
povinnosti zveřejnění upustit.“.

23. V § 6 odst. 2 se slova „§ 5 odst. 4“ nahrazují
slovy „§ 5 odst. 5“.

24. § 8 zní:

„§ 8

(1) Příslušné orgány dohledu mohou v případech
zřetele hodných a na základě vzájemné dohody bilanční
sumy při výpočtu poměru bilančních sum podle § 4 a 5
a váhy významnosti příslušného sektoru nahradit nebo
doplnit strukturou výnosů, hodnotou podrozvahových
operací, celkovou hodnotou aktiv ve správě, jejich
kombinací, anebo všemi těmito ukazateli současně.

(2) Při určování, zda činnost skupiny probíhá pře-
vážně ve finančním sektoru a zda souhrn činností sek-
toru pojišťovnictví ve skupině a souhrn činností ban-
kovního sektoru a sektoru investičních služeb ve sku-
pině jsou významné, příslušné orgány dohledu na ná-
vrh koordinátora (§ 13) po vzájemné dohodě

a) nemusí přihlížet k osobám, které podle rozhodnutí
koordinátora (§ 13) nemusí být zahrnuty do vý-
počtu doplňkového požadavku kapitálové přimě-
řenosti, s výjimkou osob, které přemístily svoje
sídlo z členského státu do třetího státu se záměrem
obcházení regulatorních požadavků pro jejich čin-
nost nebo požadavků doplňkového dohledu plat-
ných na území Evropské unie,

b) mohou brát v úvahu splnění kritérií uvedených
v § 4 odst. 2 a v § 5 odst. 1 za poslední 3 roky;
tento postup se nepoužije, pokud v tomto období
došlo k významným změnám ve struktuře sku-
piny, nebo

c) nemusí přihlížet k jedné nebo více přidruženým
osobám zahrnutým do menšího sektoru ve sku-
pině, pokud je toto zahrnutí rozhodující pro
určení skupiny jako finančního konglomerátu
a tato přidružená osoba nebo tyto přidružené oso-
by společně nejsou významné pro účely doplňko-
vého dohledu.

(3) Příslušné orgány dohledu alespoň jednou
ročně přezkoumají výjimky z doplňkového dohledu
stanovené na základě jejich vzájemné dohody podle
§ 5 a kvantitativní opatření podle § 5, 6 a 8.“.

25. V § 9 odst. 1 úvodní části ustanovení se za
slovo „skupině“ vkládají slova „a Společný výbor
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evropských orgánů dohledu podle přímo použitelných
předpisů Evropské unie“.

26. V § 9 odstavec 6 zní:

„(6) O určení skupiny jako finančního konglome-
rátu a o svém ustanovení koordinátorem informuje
koordinátor orgány dohledu, které regulovaným oso-
bám ve skupině udělily povolení, orgány dohledu člen-
ského státu, ve kterém má sídlo smíšená finanční hol-
dingová osoba, a Společný výbor evropských orgánů
dohledu.“.

Poznámka pod čarou č. 8 se včetně odkazů na po-
známku pod čarou zrušuje.

27. V § 11 se odstavec 3 před odstavcem 4 ozna-
čuje jako odstavec 4 a dosavadní odstavec 4 se označuje
jako odstavec 5.

28. V § 11 odst. 5 se slova „Komisi Evropských
společenství“ nahrazují slovy „Evropské komisi“.

29. V § 14 odst. 2 se na konci textu věty první
doplňují slova „ , které se samostatně zohlední v písem-
ných dohodách dohledových orgánů podle zákonů
upravujících pojišťovnictví a činnost bank“.

30. V § 14 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) K plnění úkolů koordinátora a spolupráci
orgánů dohledu při výkonu doplňkového dohledu se
využije kolegií orgánů dohledu zřízených podle zá-
konů upravujících pojišťovnictví a činnost bank.

(4) Koordinátor rozhodne, které další orgány do-
hledu se zúčastní činnosti kolegia podle odstavce 3.“.

31. V § 15 odst. 2 písmeno a) zní:

„a) řídící a organizační struktury skupiny a majetko-
právních vztahů ve skupině, včetně všech regulo-
vaných a neregulovaných osob a významných po-
boček, držitelů kvalifikovaných účastí na osobě
v čele finančního konglomerátu a orgánů vykoná-
vajících dohled nad osobami ve skupině,“.

32. V § 15 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Informace podle odstavce 2 písm. a) poskytne koor-
dinátor Společnému výboru evropských orgánů do-
hledu.“.

33. V § 20 odst. 4 se na konci písmene b) doplňuje
slovo „nebo“ a písmeno c) se zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

34. V § 20 odst. 4 písm. c) se slova „až c)“ nahra-
zují slovy „a b)“.

35. V § 24 odst. 1 se slova „dostatečně zkušená“
nahrazují slovem „způsobilá“.

36. V § 24 odst. 2 se slovo „zkušenosti“ nahrazuje
slovem „způsobilosti“.

37. V § 24 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Pro účely tohoto zákona zahrnuje posouzení
důvěryhodnosti osoby posouzení čestnosti, morální
a finanční integrity na základě podkladů osvědčujících
zejména její trestněprávní bezúhonnost, její chování
a jednání v obchodním styku v souvislosti s podniká-
ním, zaměstnáním nebo výkonem funkce, plnění po-
vinností vůči orgánům dohledu a jiných skutečností
důležitých pro posouzení.

(4) Pro účely tohoto zákona zahrnuje posouzení
způsobilosti osoby zejména posouzení její odborné
kvalifikace, znalostí a zkušeností včetně zkušeností s vý-
konem řídící funkce a její dosavadní odborné působení
na finančním trhu. Současně se zohlední konkrétní
úkoly této osobě svěřené.“.

38. V § 25 se za odstavec 2 vkládají nové od-
stavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Regulované osoby na nejvyšší úrovni řízení
finančního konglomerátu poskytnou alespoň jednou
ročně příslušnému orgánu dohledu informace o své ří-
dící a organizační struktuře a majetkoprávních vztazích
mezi osobami ve finančním konglomerátu, včetně všech
regulovaných a neregulovaných osob a významných
poboček ve finančním konglomerátu.

(4) Regulované osoby na nejvyšší úrovni řízení
finančního konglomerátu každoročně uveřejní zprávu
o své řídící a organizační struktuře a majetkoprávních
vztazích mezi osobami ve finančním konglomerátu.
Tuto povinnost lze také splnit uveřejněním odkazu na
jiný zdroj uvedených informací.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5
a 6.

39. V § 25 odstavec 5 zní:

„(5) Koordinátor po konzultaci s ostatními pří-
slušnými orgány dohledu a po dohodě s osobami uve-
denými v odstavcích 1 až 4 upraví formu, v jaké se
informace podávají, a způsob, jak se informace pře-
dávají. Strukturu a lhůty předávání informací pro účely
doplňkového dohledu podle tohoto zákona upraví pro-
váděcí právní předpis.“.

40. V § 33 se za slovo „konglomeráty“ vkládají
slova „při Evropské komisi“.

41. V § 34 se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“.
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ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o pojišťovnictví

Čl. II

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. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 6 písm. g) se za slovo „zajišťovna,“
vkládají slova „pojišťovna nebo zajišťovna z třetího
státu,“.

2. V § 87 odst. 1 se na konci textu písmene c) do-
plňují slova „nebo smíšené finanční holdingové osoby“.

3. V § 88 odst. 4 se za slovo „činností,“ vkládají
slova „smíšené finanční holdingové osobě,“.

4. V § 88 odst. 5 se za slova „zajišťovnu z třetího
státu“ vkládají slova „ , smíšenou finanční holdingovou
osobu“.

5. Za § 88 se vkládá nový § 88a, který včetně nad-
pisu zní:

„§ 88a

Zvláštní ustanovení pro dohled
nad smíšenou finanční holdingovou osobou

(1) Česká národní banka, je-li orgánem dohledu
ve skupině, může po konzultacích s příslušnými orgány
dohledu stanovit, že se dohled nad smíšenou finanční
holdingovou osobou řídí pouze příslušnými ustanove-
ními zákona upravujícího doplňkový dohled nad fi-

nančními konglomeráty, pokud se na tuto smíšenou
finanční holdingovou osobu vztahují srovnatelná usta-
novení tohoto zákona a zákona upravujícího do-
plňkový dohled nad finančními konglomeráty, zejména
pokud jde o rizikově orientovaný dohled.

(2) Česká národní banka, je-li orgánem dohledu
ve skupině, může po dohodě s orgánem vykonávajícím
dohled na konsolidovaném základě v sektoru bankov-
nictví a v sektoru investičních služeb stanovit, že se
dohled nad smíšenou finanční holdingovou osobou řídí
pouze ustanoveními vztahujícími se na nejvýznamnější
sektor podle zákona upravujícího doplňkový dohled
nad finančními konglomeráty, pokud se na tuto smíše-
nou finanční holdingovou osobu vztahují srovnatelná
ustanovení tohoto zákona a zákona upravujícího čin-
nost bank nebo zákona upravujícího podnikání na ka-
pitálovém trhu, zejména pokud jde o rizikově oriento-
vaný dohled.

(3) Česká národní banka informuje o skutečnos-
tech stanovených podle odstavců 1 a 2 evropské orgány
dohledu zřízené přímo použitelnými předpisy Evrop-
ské unie.“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 10. června
2013, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 21, které nabývá
účinnosti dnem 22. července 2013.

Němcová v. r.

Zeman v. r.

Rusnok v. r.
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229

ZÁKON

ze dne 20. června 2013

o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky
(zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje nakládání s věcmi vy-
užitelnými k obranným a bezpečnostním účelům (dále
jen „bezpečnostní materiál“) a výkon státní správy
v této oblasti, pokud jiný právní předpis nebo mezi-
národní smlouva, která je součástí právního řádu, ne-
stanoví jinak1).

(2) Tento zákon se nevztahuje na

a) vývoz a dovoz vojenského materiálu podle jiného
právního předpisu2),

b) věci určené k obranným a bezpečnostním účelům,
které jsou nabývány do vlastnictví státu a drženy
ve výzbroji ozbrojených sil České republiky3),
bezpečnostních sborů4) nebo jsou uloženy ve stát-
ních hmotných rezervách,

c) věci určené k obranným a bezpečnostním účelům,
které jsou ve vlastnictví státu a se kterými jsou
příslušné hospodařit nebo je mají v držení Český
úřad pro zkoušení zbraní a střeliva5) nebo práv-
nické osoby nebo organizační složky státu zalo-
žené anebo zřízené Ministerstvem obrany, Minis-
terstvem vnitra, Ministerstvem financí nebo Minis-
terstvem spravedlnosti, a to jen v rozsahu jejich

hlavního předmětu podnikání nebo hlavního před-
mětu činnosti,

d) věci určené k obranným a bezpečnostním účelům,
které jsou Ministerstvem obrany, Ministerstvem
vnitra, Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem
financí nebo bezpečnostními sbory určeny ke sbír-
kovým nebo výzkumně vývojovým účelům,

e) modely letadel a létající hračky, za které se pro
účely tohoto zákona považují bezpilotní pro-
středky bez zbraňových systémů, určené a užívané
výhradně ke sportovním nebo rekreačním účelům,
které neobsahují zařízení schopné automatického
řízení letu a navigace a které neumožňují řízený let
mimo rozsah přímého nezprostředkovaného vi-
zuálního kontaktu lidské obsluhy.

§ 2

Členění bezpečnostního materiálu

(1) Bezpečnostní materiál se člení na

a) bezpečnostní materiál skupiny 1, který zahrnuje
vojenské zbraně, na které se nevztahuje zákon
upravující střelné zbraně a střelivo6),

b) bezpečnostní materiál skupiny 2, který zahrnuje
součásti pro vojenské zbraně nebo vojenskou mu-
nici včetně munice pro zbraně,

c) bezpečnostní materiál skupiny 3, který zahrnuje
systémy a podsystémy řízení palby a jejich sou-
části a příslušenství,
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1) Například zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, Smlouva
o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, vyhlášená pod č. 94/2003 Sb. m. s.

2) Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnosten-
ském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995

Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 119/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.



d) bezpečnostní materiál skupiny 4, který zahrnuje
vojenská vozidla a jejich součásti, mají-li takové
vlastnosti, které zvyšují odolnost vozidla,

e) bezpečnostní materiál skupiny 5, který zahrnuje
bojová a speciální vozidla bez zbraňových systémů
a jejich součásti, na které se vztahuje Smlouva
o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, vy-
hlášená pod č. 94/2003 Sb. m. s.,

f) bezpečnostní materiál skupiny 6, který zahrnuje
vojenské letouny, vrtulníky a bezpilotní pro-
středky bez zbraňových systémů, letecké motory
nebo zařízení letadel nebo vrtulníků,

g) bezpečnostní materiál skupiny 7, který zahrnuje
elektronická zařízení speciálně konstruovaná pro
použití bezpečnostními složkami a jejich speciálně
konstruované části,

h) bezpečnostní materiál skupiny 8, který zahrnuje
speciální zařízení pro vojenský výcvik, simulování
a vyhodnocování vojenských situací, speciálně
konstruované součásti a příslušenství pro tato za-
řízení a speciální počítačové technické a progra-
mové vybavení pro tato zařízení, výrobu a použití
výrobků uvedených v této specifikaci,

i) bezpečnostní materiál skupiny 9, který zahrnuje
vojenská zařízení, technologie, materiály a jejich
speciálně konstruované součásti včetně zařízení
a technologií pro výrobu výrobků uvedených
v tomto odstavci,

j) bezpečnostní materiál skupiny 10, který zahrnuje
systémy zbraní směrované energie nebo s kinetic-
kou energií, laserová zařízení a pasivní sledovací
systémy, jejich speciálně konstruované součásti,
související zkušební a vyhodnocovací zařízení,
provozy, diagnostické vybavení a přístroje,

k) bezpečnostní materiál skupiny 11, který zahrnuje
fotografická a elektrooptická zobrazovací zařízení
a vybavení bezpilotních prostředků a jejich sou-
části.

(2) V pochybnostech, zda věc je či není bezpeč-
nostním materiálem skupiny 5 nebo 6, rozhoduje Mi-
nisterstvo obrany; v ostatních případech pochybností,
zda věc je či není bezpečnostním materiálem, rozhoduje
Ministerstvo průmyslu a obchodu.

(3) Výčet bezpečnostního materiálu podle od-

stavce 1 v členění podle jednotlivých skupin stanoví
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhláškou.

§ 3

Nakládání s bezpečnostním materiálem

(1) Za nakládání s bezpečnostním materiálem se
považuje nabývání vlastnictví, držení, nákup, prodej,
půjčování, vývoj, výroba, oprava, úprava, uschovávání,
skladování, přeprava, znehodnocování nebo ničení bez-
pečnostního materiálu. Nakládáním se rozumí též
zprostředkování těchto činností.

(2) Nakládat s bezpečnostním materiálem může
pouze osoba, kterou zaregistruje podle § 7 krajské ře-
ditelství Policie České republiky příslušné podle

a) místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídla,
jde-li o podnikatele,

b) bydliště, jde-li o občana členského státu Evropské
unie nebo jeho rodinného příslušníka, který nemá
na území České republiky povolen trvalý pobyt,
nebo umístění organizační složky podniku, jde-li
o podnikatele, nebo

c) podle sídla právnické osoby, která je držitelem
koncese

(dále jen „příslušný útvar policie“).

§ 4

Povolení k provozování podnikatelské činnosti

(1) Nakládání s bezpečnostním materiálem při
podnikatelské činnosti fyzických nebo právnických
osob podléhá povolení (koncesi) podle živnostenského
zákona a registraci podle § 7. V žádosti o koncesi sdělí
žadatel kromě náležitostí stanovených živnostenským
zákonem7) skupiny bezpečnostního materiálu, se kte-
rými hodlá nakládat, a doloží způsobilost k nakládání
s bezpečnostním materiálem podle § 5. Žádá-li o koncesi
k nakládání s bezpečnostním materiálem skupiny 5
nebo 6, přiloží k žádosti též platný doklad o bezpeč-
nostní způsobilosti nebo platné osvědčení fyzické oso-
by podle jiného právního předpisu upravujícího ochra-
nu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost8).
Dále v žádosti uvede adresu provozovny a doloží
právní důvod pro užívání prostor, kde je umístěna pro-
vozovna.

(2) Živnostenský úřad vydá koncesi na základě
závazného stanoviska příslušného útvaru policie. Pří-
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7) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
8) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.



slušný útvar policie ve stanovisku uvede, s jakými sku-
pinami bezpečnostního materiálu může žadatel naklá-
dat a zda je provozovna žadatele způsobilá k provozo-
vání příslušné živnosti podle tohoto zákona.

(3) Živnostenský úřad informuje do 7 dnů přísluš-
ný útvar policie o výsledku řízení o vydání koncese
a dalších případných změnách po jejím vydání.

§ 5

Způsobilost k nakládání s bezpečnostním materiálem

(1) Za způsobilou se pro účely tohoto zákona po-
važuje fyzická osoba starší 21 let, která je plně své-
právná, bezúhonná a spolehlivá.

(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona
nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro
trestný čin spáchaný

a) úmyslně, nebo

b) z nedbalosti, pokud byl spáchán v souvislosti s na-
kládáním s bezpečnostním materiálem, střelnými
zbraněmi, střelivem nebo výbušninami anebo s vo-
jenským materiálem, zbožím a technologiemi dvo-
jího užití, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl
odsouzen9).

(3) Za spolehlivého se pro účely tohoto zákona
nepovažuje ten,

a) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo
pravomocně podmíněně zastaveno a dosud ne-
uplynula zkušební doba nebo lhůta, po jejímž
uplynutí má být rozhodnuto, zda se osvědčil, nebo

b) kdo byl v posledních 3 letech pravomocně uznán
vinným z přestupku

1. na úseku zbraní a střeliva,

2. na úseku používání výbušnin,

3. na úseku ochrany před alkoholismem a jinými
toxikomaniemi nebo obdobného přestupku
proti bezpečnosti a plynulosti provozu na po-
zemních komunikacích,

4. na úseku obrany České republiky,

5. proti veřejnému pořádku,

6. proti občanskému soužití,
7. proti majetku, nebo

8. podle § 16,

c) na koho byl v posledních 3 letech pravomocně

1. prohlášen konkurs,

2. zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek ma-
jetku dlužníka, nebo

3. zrušen konkurs z důvodu, že majetek dlužníka
je zcela nepostačující.

(4) Právnická osoba se podle tohoto zákona pova-
žuje za způsobilou, jestliže její statutární orgán nebo
členové jejího statutárního orgánu, členové dozorčí
rady nebo jiného kontrolního orgánu, prokurista, od-
povědný zástupce, je-li ustanoven, a vedoucí její orga-
nizační složky splňují podmínky uvedené v odstav-
cích 1 až 3.

(5) Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence
Rejstříku trestů. Příslušný útvar policie si vyžádá výpis
z evidence Rejstříku trestů podle jiného právního před-
pisu10). Příslušný útvar policie si může vyžádat od ža-
datele též kopii rozsudku k posouzení, zda jde o případ
podle odstavce 2. Žádost o vydání výpisu z evidence
Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se
předávají v elektronické podobě, a to způsobem umož-
ňujícím dálkový přístup. Pokud se žadatel o registraci
v posledních 10 letech před podáním žádosti nepřetr-
žitě zdržoval více než 6 měsíců mimo území České
republiky, je povinen předložit též doklad obdobný
výpisu z evidence Rejstříku trestů ze státu, ve kterém
se zdržoval, s překladem do českého jazyka, vyhotove-
ným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlu-
močníků nebo jiný doklad prokazující bezúhonnost
osoby; nemůže-li takový doklad předložit, protože jej
tento stát nevydává, předloží čestné prohlášení, ve kte-
rém uvede, že v cizině nebyl pravomocně odsouzen za
trestný čin, pro který nemůže být považován za bez-
úhonného podle odstavce 2, nebo pravomocně uznán
vinným z přestupku, pro který nemůže být považován
za spolehlivého podle odstavce 3.

(6) Spolehlivost se prokazuje čestným prohláše-
ním osoby; spolehlivost podle odstavce 3 písm. a) se
prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů.

(7) Příslušný útvar policie je oprávněn požádat
obecní úřad a orgán státní báňské správy, pokud jde
o přestupek na úseku používání výbušnin, o údaje
umožňující posoudit spolehlivost fyzické osoby podle

Sbírka zákonů č. 229 / 2013Částka 91 Strana 2161

9) Například § 105 a 106 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
10) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.



odstavce 3 písm. b). Obecní úřad a orgán státní báňské
správy žádosti vyhoví bez zbytečného odkladu.

§ 6

Povinnosti osob při nakládání
s bezpečnostním materiálem

(1) Osoba nakládající s bezpečnostním materiálem
podle tohoto zákona je povinna

a) zabezpečit, aby s bezpečnostním materiálem na-
kládaly pouze fyzické osoby, které jsou držiteli
potvrzení o registraci podle § 7, nebo jsou k držiteli
potvrzení o registraci v pracovním, členském nebo
obdobném poměru,

b) umístit bezpečnostní materiál, který vlastní nebo
drží, do schválené provozovny nebo na určené
místo podle § 7 odst. 2 a zabezpečit jej proti od-
cizení nebo zneužití,

c) v případě ztráty nebo odcizení bezpečnostního
materiálu tuto skutečnost bez zbytečného odkladu
písemně oznámit příslušnému útvaru policie,

d) poskytovat bezpečnostní materiál k užívání nebo
převést vlastnické právo k bezpečnostnímu mate-
riálu jen na takovou osobu, která je držitelem po-
tvrzení o registraci pro nakládání s příslušnou sku-
pinou bezpečnostního materiálu nebo povolení
podle jiného právního předpisu2),

e) na výzvu příslušného útvaru policie předložit po-
tvrzení o registraci, dokumenty osvědčující skuteč-
nosti podle písmen a) až d) a bezpečnostní materiál
včetně příslušných dokladů ke kontrole,

f) u skupin bezpečnostního materiálu 5 a 6 předložit
potvrzení o registraci pro nakládání s příslušnou
skupinou bezpečnostního materiálu a bezpečnostní
materiál, včetně příslušných dokladů, ke kontrole
též Ministerstvu obrany nebo zahraničním in-
spekčním týmům v doprovodu zaměstnance Mi-
nisterstva obrany; za tím účelem je povinen umož-
nit vstup do objektu nebo provozoven a provedení
kontroly,

g) vést evidenci bezpečnostního materiálu podle § 9
(dále jen „evidence“), který má ve vlastnictví nebo
držení, a zpřístupnit tuto evidenci kontrolnímu
orgánu; současně je povinen zabezpečit údaje ob-
sažené v evidenci před zneužitím třetí osobou,

h) v případě držitele koncese provozovat své podni-
kání pouze v provozovně schválené podle § 4,

i) v případě zániku oprávnění k nakládání s bezpeč-
nostním materiálem, v případě pozastavení či pře-

rušení provozování příslušné živnosti na dobu
delší než 2 měsíce nebo v případě zrušení regis-
trace předat do 30 dnů od této skutečnosti bez-
pečnostní materiál, který vlastní nebo drží, do
držení osoby oprávněné nakládat s bezpečnostním
materiálem, nebo převést vlastnictví k bezpečnost-
nímu materiálu na osobu oprávněnou nakládat
s bezpečnostním materiálem, nebo zajistit zničení
tohoto bezpečnostního materiálu a odevzdat po-
tvrzení o registraci příslušnému útvaru policie,

j) písemně oznámit příslušnému útvaru policie do
10 pracovních dnů nabytí vlastnictví, převedení
vlastnictví nebo zničení bezpečnostního materiálu;
oznámení musí obsahovat identifikační údaje osob
tohoto smluvního vztahu, data nabytí vlastnictví,
převedení nebo zničení bezpečnostního materiálu
a seznam zničeného bezpečnostního materiálu
v rozsahu podle § 9 odst. 1 písm. c); v oznámení
o zničení musí být uveden i způsob zničení; v pří-
padě ničení bezpečnostního materiálu skupiny 5
nebo 6 oznámit do 10 pracovních dnů údaje o zni-
čení bezpečnostního materiálu též Ministerstvu
obrany,

k) v případě, že hodlá zničit bezpečnostní materiál,
písemně oznámit termín, místo, skupinu a kon-
krétní druh i množství takového bezpečnostního
materiálu a způsob zničení příslušnému útvaru po-
licie nejpozději 10 pracovních dnů předem; v pří-
padě ničení bezpečnostního materiálu skupiny 5
nebo 6 písemně oznámit nejpozději 10 pracovních
dnů předem stejné údaje též Ministerstvu obrany,

l) provádět ničení bezpečnostního materiálu jen pro-
střednictvím osoby, která je k tomu oprávněná,

m) písemně oznámit do 10 pracovních dnů změnu
místa uložení bezpečnostního materiálu.

(2) Za citlivou činnost podle jiného právního
předpisu8) se považuje

a) nakládání s bezpečnostním materiálem skupiny 5
nebo 6,

b) výkon funkce odpovědného zástupce při činnosti
podle písmene a),

c) výkon funkce člena statutárního orgánu, člena do-
zorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu, pro-
kuristy, odpovědného zástupce, je-li ustanoven,
právnické osoby, která nakládá s bezpečnostním
materiálem skupiny 5 nebo 6.

(3) Nakládat s bezpečnostním materiálem skupi-
ny 5 nebo 6 je oprávněn pouze držitel potvrzení o re-
gistraci za podmínky, že
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a) je držitelem platného dokladu o bezpečnostní způ-
sobilosti fyzické osoby nebo platného osvědčení
fyzické osoby podle jiného právního předpisu8),
jedná-li se o fyzickou osobu; to platí i pro odpo-
vědného zástupce, je-li ustaven,

b) statutární orgán, členové statutárního orgánu, do-
zorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu, pro-
kuristé a odpovědný zástupce jsou držiteli plat-
ného dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické
osoby nebo platného osvědčení fyzické osoby po-
dle jiného právního předpisu8), jedná-li se o práv-
nickou osobu.

§ 7

Registrace

(1) Žádost o registraci musí kromě náležitostí sta-
novených správním řádem obsahovat skupiny bezpeč-
nostního materiálu, se kterými hodlá žadatel nakládat,
a způsob nakládání s příslušným bezpečnostním mate-
riálem. K žádosti o registraci k nakládání s bezpečnost-
ním materiálem skupiny 5 nebo 6 přiloží žadatel platný
doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby nebo
platné osvědčení fyzické osoby podle jiného právního
předpisu8); hodlá-li žadatel nakládat s bezpečnostním
materiálem v rámci podnikatelské činnosti, přiloží k žá-
dosti též výpis z živnostenského rejstříku nebo pravo-
mocné rozhodnutí o udělení koncese.

(2) Žadatel v žádosti uvede místo uložení a způsob
zabezpečení bezpečnostního materiálu těch skupin,
o které žádá.

(3) Splní-li žadatel podmínky podle § 5, příslušný
útvar policie žadatele zaregistruje a vydá mu potvrzení
o registraci11).

§ 8

(1) Příslušný útvar policie rozhodne o zrušení re-
gistrace, jestliže zjistí, že osoba

a) přestala být držitelem koncese, zemřela nebo byla
prohlášena za mrtvého,

b) nesplňuje nebo přestala splňovat podmínky způ-
sobilosti k nakládání s bezpečnostním materiálem
stanovené v § 5, nebo

c) porušila některou z povinností uvedených v § 6.

(2) Příslušný útvar policie rozhodne o zrušení re-

gistrace fyzické nebo právnické osoby osvědčující
oprávnění k nakládání s bezpečnostním materiálem
skupiny 5 nebo 6, jestliže

a) fyzická osoba přestala být držitelem platného do-
kladu o bezpečnostní způsobilosti nebo držitelem
osvědčení fyzické osoby, na základě kterého regis-
traci získala,

b) odpovědný zástupce fyzické osoby, je-li ustano-
ven, přestal být držitelem platného dokladu o bez-
pečnostní způsobilosti a fyzická osoba nepředloží
do 6 měsíců od této skutečnosti platný doklad
o bezpečnostní způsobilosti nového odpovědného
zástupce,

c) statutární orgán, člen statutárního orgánu, dozorčí
rady nebo jiného kontrolního orgánu, prokurista
nebo odpovědný zástupce právnické osoby přestal
být držitelem platného dokladu o bezpečnost-
ní způsobilosti a právnická osoba nepředloží do
6 měsíců od této skutečnosti platný doklad o bez-
pečnostní způsobilosti nově jmenované nebo usta-
novené uvedené osoby.

(3) Příslušný útvar policie rovněž zruší registraci,
jestliže o to registrovaná osoba požádá.

§ 9

Evidence bezpečnostního materiálu

(1) Obsahem evidence musí být

a) u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení,
rodné příjmení, datum a místo narození, adresa
místa trvalého pobytu nebo bydliště a rodné číslo,
bylo-li přiděleno, identifikační číslo osoby, jde-li
o podnikající fyzickou osobu,

b) u právnické osoby název nebo obchodní firma, její
právní forma, adresa sídla a identifikační číslo oso-
by, dále jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné
příjmení, datum a místo narození, adresa místa
trvalého pobytu nebo bydliště a rodné číslo fy-
zické osoby, která je jejím statutárním orgánem
nebo členem jejího statutárního orgánu, prokuris-
tou, členem dozorčí rady nebo jiného kontrolního
orgánu, a dále odpovědného zástupce, je-li ustano-
ven,

c) identifikační údaje každého kusu bezpečnostního
materiálu podle jednotlivých skupin uvedených
v § 2, a pokud jsou tyto údaje k dispozici, též
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název, výrobní číslo, číslo podvozku, číslo korby,
výrobní číslo hlavně, výrobní číslo těla nebo nosiče
závěru, typ a číslo motoru, popřípadě jiné číslo
nebo znak umožňující přesnou identifikaci přísluš-
ného kusu dané skupiny,

d) označení místa trvalého uložení bezpečnostního
materiálu, adresa jiného místa uložení, nachází-li
se tento bezpečnostní materiál déle než 7 dnů
mimo místo trvalého uložení, a způsob jeho za-
bezpečení, v případě jeho ničení též postup použí-
vaný pro ničení a odstraňování zničeného bezpeč-
nostního materiálu, u bezpečnostního materiálu
skupiny 5 nebo 6 též zápis z kontroly jeho ničení
provedené Ministerstvem obrany nebo zahranič-
ními inspekčními týmy v doprovodu zaměstnanců
Ministerstva obrany, popřípadě jiné údaje a infor-
mace, které vyžadují zvláštní právní předpisy nebo
mezinárodní smlouvy, které jsou součástí práv-
ního řádu12),

e) identifikační údaje uvedené v písmenu a) nebo b)
o osobách, od kterých byl bezpečnostní materiál
získán nebo kterým byl předán nebo na ně byl
převeden,

f) údaje o dalším naložení s bezpečnostním materiá-
lem, například znehodnocení nebo zničení.

(2) Každý kus příslušné skupiny bezpečnostního
materiálu musí být evidován samostatně. Zjištěné roz-
díly mezi evidovaným a skutečným stavem bezpečnost-
ního materiálu je osoba, která nakládá s bezpečnostním
materiálem podle tohoto zákona, povinna neprodleně
ohlásit příslušnému útvaru policie.

(3) Evidence bezpečnostního materiálu musí být
uchovávána nejméně 5 let od konce kalendářního roku,
v němž byl bezpečnostní materiál předán jiné osobě,
ztracen nebo zničen. V případě zániku právnické osoby
předá insolvenční správce nebo likvidátor evidenci pří-
slušnému útvaru policie.

§ 10

Zabezpečení bezpečnostního materiálu

(1) Bezpečnostní materiál skupin 1 až 3 a 7 až 11
se zabezpečuje

a) mechanickými zábrannými prostředky I. kategorie
v kombinaci se speciálním televizním systémem,

b) mechanickými zábrannými prostředky I. kategorie
v kombinaci s elektronickým zabezpečovacím za-
řízením,

c) mechanickými zábrannými prostředky I. kategorie
v kombinaci s nepřetržitou fyzickou ostrahou,
nebo

d) mechanickými zábrannými prostředky II. katego-
rie.

(2) Bezpečnostní materiál skupiny 4, 5 nebo 6 se
zabezpečuje způsobem uvedeným v odstavci 1 nebo
znehybněním bezpečnostního materiálu vyjmutím pro-
vozně důležitých součástek a paliv v kombinaci s

a) elektronickým zabezpečovacím zařízením,

b) speciálním televizním systémem, nebo

c) nepřetržitou fyzickou ostrahou.

(3) Mechanickými zábrannými prostředky I. kate-
gorie se pro účely tohoto zákona rozumí zejména

a) uzamykatelné ocelové schránky, uzamykatelné
ocelové skříně, zabezpečené objekty,

b) výlohy a skla výloh,

c) skla vitrín nebo pultů, nebo

d) zvláštní uzamčená zařízení.

(4) Mechanickými zábrannými prostředky II. ka-
tegorie se pro účely tohoto zákona rozumí zejména

a) uzamykatelné skříňové trezory,

b) uzamčené místnosti nebo samostatný objekt, nebo

c) komorové trezory.

(5) Příslušný útvar policie může povolit jiný způ-
sob zabezpečení bezpečnostního materiálu, jestliže bez-
pečnostní materiál bude řádně zabezpečen proti zne-
užití, ztrátě nebo odcizení minimálně na stejné úrovni
zabezpečení jako podle odstavce 1 nebo 2.

(6) Technické požadavky na zabezpečení bezpeč-
nostního materiálu stanoví Ministerstvo vnitra vyhláš-
kou.
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§ 11

Informační systém

(1) Policie České republiky při plnění úkolů podle
tohoto zákona vede informační systém veřejné správy
obsahující údaje o

a) žádostech o registraci,

b) zaregistrovaných osobách,

c) bezpečnostním materiálu,

d) ztracených, odcizených nebo zrušených potvrze-
ních o registraci,

e) ztraceném nebo odcizeném bezpečnostním mate-
riálu.

(2) Informační systém vedený podle odstavce 1
obsahuje údaje v rozsahu údajů uváděných v žádosti,
získaných na základě oznámení nebo údajů získaných
v řízení podle tohoto zákona.

(3) Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany je
oprávněno využívat údaje z informačního systému,
a je-li to technicky možné, přednostně způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

§ 12

Uchovávání údajů a dokumentace

(1) Údaje v informačním systému mohou být
uchovávány v listinné podobě nebo v elektronické po-
době na technických nosičích dat nebo v kombinaci
obou podob a stejným způsobem i přenášeny.

(2) Údaje podle odstavce 1 se v informačním sy-
stému uchovávají 20 let ode dne zániku platnosti do-
kladů, ke kterým se vztahují.

§ 13

Poskytování údajů

(1) Policie České republiky poskytuje údaje z in-
formačního systému vedeného podle tohoto zákona
bezpečnostním sborům a Vojenskému zpravodajství
k plnění jejich úkolů vyplývajících z tohoto zákona
a z jiných právních předpisů.

(2) Policie České republiky zveřejňuje na svých
internetových stránkách čísla ztracených, odcizených
nebo zrušených potvrzení o registraci, a to i způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

§ 14

Výkon státní správy

(1) Státní správu ve věcech nakládání s bezpečnost-
ním materiálem podle tohoto zákona vykonávají Minis-
terstvo vnitra, Policie České republiky, Ministerstvo
obrany a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

(2) Ministerstvo vnitra plní ve správním řízení
vůči Policejnímu prezidiu České republiky úkoly nad-
řízeného orgánu.

(3) Ministerstvo obrany

a) vede ve svých informačních systémech evidence
o výsledcích kontrol, včetně kontrol provedených
zahraničními inspekčními týmy,

b) oznamuje bez zbytečného odkladu Policejnímu
prezidiu České republiky porušení tohoto zákona,
zjištěná při výkonu kontroly.

§ 15

Kontrola

(1) Kontrolu13) nad dodržováním povinností po-
dle tohoto zákona vykonává

a) příslušný útvar policie, nebo

b) Policejní prezidium České republiky u osoby,
která

1. nakládá s bezpečnostním materiálem v rámci
podnikatelské činnosti a má provozovny na
území přesahujícím územní působnost přísluš-
ného útvaru policie, nebo

2. provádí zahraniční obchod s vojenským mate-
riálem2).

(2) Kontrolní orgán uvedený v odstavci 1 je
v rámci výkonu kontroly plnění povinností podle to-
hoto zákona oprávněn

a) kontrolovat plnění povinností uvedených v § 6
odst. 1,

b) požadovat předložení bezpečnostního materiálu,
jeho evidence a příslušných dokladů o jeho nabytí
ke kontrole a kontrolovat fyzický a evidenční stav
bezpečnostního materiálu na místě uložení,

c) požadovat předložení dokladů opravňujících
k držení bezpečnostního materiálu a platného do-
kladu o bezpečnostní způsobilosti nebo platného
osvědčení fyzické osoby,
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d) kontrolovat ničení bezpečnostního materiálu,

e) při důvodném podezření z porušení tohoto nebo
jiného zákona bezpečnostní materiál zajistit; o pře-
vzetí vydá příslušný kontrolní orgán jeho vlast-
níku nebo držiteli potvrzení.

(3) Ministerstvo obrany je oprávněno kontrolovat
fyzický a evidenční stav bezpečnostního materiálu sku-
piny 5 nebo 6 na místě jeho uložení a za tím účelem je
oprávněno požadovat předložení bezpečnostního ma-
teriálu, jeho evidence a příslušných dokladů o jeho na-
bytí ke kontrole a kontrolovat ničení bezpečnostního
materiálu. Toto oprávnění mají v rozsahu závazku vy-
plývajícího z mezinárodní smlouvy14) i zahraniční in-
spekční týmy v doprovodu zaměstnance Ministerstva
obrany.

§ 16

Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
v rozporu s § 3 odst. 2 nakládá s bezpečnostním mate-
riálem bez registrace.

(2) Fyzická osoba se jako osoba nakládající s bez-
pečnostním materiálem podle tohoto zákona dopustí
přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle
§ 6 odst. 1 písm. a) až g) a i) až m).

(3) Za přestupek lze uložit pokutu

a) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 2,

b) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 1.

§ 17

Správní delikty právnických
a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že

a) nakládá s bezpečnostním materiálem skupiny 5
nebo 6 v rozporu s § 6 odst. 3, nebo

b) 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 po-
dle tohoto zákona dopustí správního deliktu tím, že
nesplní některou z povinností podle § 6 odst. 1.

(3) Za správní delikt lze uložit propadnutí bezpeč-
nostního materiálu nebo pokutu

a) do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1 písm. b),

b) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1 písm. a) nebo odstavce 2.

§ 18

Propadnutí bezpečnostního materiálu

(1) Propadnutí bezpečnostního materiálu podle
§ 17 lze uložit, jestliže bezpečnostní materiál náleží pa-
chateli a byl

a) ke spáchání správního deliktu užit, nebo

b) správním deliktem získán nebo nabyt za věc správ-
ním deliktem získanou.

(2) Propadnutí bezpečnostního materiálu nelze
uložit, je-li jeho hodnota v nápadném nepoměru k po-
vaze správního deliktu. Vlastníkem propadlého bezpeč-
nostního materiálu se stává stát.

§ 19

Zabrání bezpečnostního materiálu

(1) Nebylo-li uloženo propadnutí bezpečnostního
materiálu podle § 17, lze rozhodnout, že se bezpeč-
nostní materiál zabírá, jestliže

a) náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt
postihnout, nebo

b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu ne-
náleží zcela a vyžaduje-li to bezpečnost osob nebo
majetku nebo jiný obecný zájem.

(2) Rozhodnout o zabrání bezpečnostního mate-
riálu nelze, jestliže je jeho hodnota v nápadném ne-
poměru k povaze správního deliktu nebo jestliže od
jednání majícího znaky správního deliktu uplynuly
2 roky.

(3) Vlastníkem zabraného bezpečnostního mate-
riálu se stává stát.

§ 20

Společná ustanovení

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá,
jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo
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možno požadovat, aby porušení právní povinnosti za-
bránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se
přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnos-
tem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní de-
likt 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 a přestupky podle tohoto zá-
kona v prvním stupni projednává kontrolní orgán pří-
slušný 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) Pokuty vybírá orgán, který je uložil. Příjem
z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena
činnost orgánu, který pokutu uložil.

§ 21

Přechodná ustanovení

(1) Osoby, které ke dni nabytí účinnosti tohoto
zákona nakládají s bezpečnostním materiálem, jsou po-
vinny do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona požádat příslušný útvar policie o registraci.

(2) Každá osoba, která ke dni nabytí účinnosti to-
hoto zákona nakládá s bezpečnostním materiálem sku-
piny 5 nebo 6, je povinna zajistit, aby ona sama nebo
statutární orgán nebo členové statutárního orgánu, čle-
nové dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu,
prokuristé a odpovědný zástupce, je-li ustanoven, po-
žádali do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti
fyzické osoby podle zákona upravujícího ochranu uta-
jovaných informací, nejsou-li již jeho držiteli.

(3) Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona a do tohoto dne neukončená se dokončí
podle dosavadních právních předpisů.

§ 22

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Část první zákona č. 310/2006 Sb., o nakládání
s některými věcmi využitelnými k obranným a bez-
pečnostním účelům na území České republiky
a o změně některých dalších zákonů (zákon o na-
kládání s bezpečnostním materiálem).

2. Část stá čtvrtá zákona č. 296/2007 Sb., kterým se
mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozděj-
ších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho
přijetím.

3. Část jedenáctá zákona č. 274/2008 Sb., kterým se
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zá-
kona o Policii České republiky.

4. Zákon č. 156/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi vy-
užitelnými k obranným a bezpečnostním účelům
na území České republiky a o změně některých
dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním
materiálem), ve znění pozdějších předpisů.

5. Část sto osmdesátá šestá zákona č. 227/2009 Sb.,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s při-
jetím zákona o základních registrech.

6. Část sto sedmdesátá sedmá zákona č. 281/2009 Sb.,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s při-
jetím daňového řádu.

7. Část čtyřicátá druhá zákona č. 420/2011 Sb.,
o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím
zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
a řízení proti nim.

§ 23

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Němcová v. r.

Zeman v. r.

Rusnok v. r.
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ZÁKON

ze dne 21. června 2013,

kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu,

ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování
vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/
/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb.,
zákona č. 188/1999 Sb., zákona č. 282/2002 Sb., zákona
č. 377/2005 Sb., zákona č. 23/2006 Sb. a zákona č. 293/
/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 4 zní:

„(4) Dorovnáváním úrokových rozdílů se pro
účely tohoto zákona rozumí dorovnávání rozdílu mezi
úroky sjednanými pevnými úrokovými sazbami u vý-
vozních úvěrů poskytovaných bankou vývozce v sou-
ladu s právem Evropských společenství a mezinárod-
ními pravidly upravujícími státem podporované vývoz-
ní úvěry (dále jen „mezinárodní pravidla“) se splatností
alespoň dva roky a úroky stanovenými na základě
šestiměsíční úrokové sazby IBOR pro měnu, ve které
je poskytnut vývozní úvěr, zveřejněné agenturou
Reuters dva pracovní dny před začátkem období, za
které se provádí dorovnání, a navýšené o systémovou
marži banky vývozce. Výši systémové marže banky
vývozce stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.“.

2. Nad označení § 7a se vkládá nadpis „Dorovná-
vání úrokových rozdílů“.

3. § 7a včetně nadpisu zní:

„§ 7a

Zařazení do systému

(1) Žádost o zařazení vývozního úvěru do systé-
mu dorovnávání úrokových rozdílů spojených s tímto
vývozním úvěrem předkládá banka vývozce k rozhod-
nutí Ministerstvu financí prostřednictvím exportní po-
jišťovny. V žádosti o zařazení vývozního úvěru do sy-

stému dorovnávání úrokových rozdílů je banka vý-
vozce povinna uvést

a) identifikační údaje banky vývozce, vývozce, do-
vozce a banky dovozce, je-li příjemcem úvěru
banka dovozce; identifikačními údaji se rozumí
u právnické osoby obchodní firma nebo název,
identifikační číslo, je-li přiděleno, předmět podni-
kání (činnosti), právní forma a sídlo a u fyzické
osoby jméno a příjmení, identifikační číslo, je-li
přiděleno, předmět podnikání (činnosti), bydliště
a místo podnikání,

b) předmět a hodnotu vývozu a zemi konečného
určení,

c) výši vývozního úvěru, časové rozložení jeho čer-
pání a splácení a zda je příjemcem úvěru dovozce,
banka dovozce nebo vývozce,

d) úrokovou přirážku, o kterou úroková sazba sjed-
naná ve smlouvě o vývozním úvěru přesáhne pev-
nou referenční úrokovou sazbu vyhlašovanou mě-
síčně Organizací pro ekonomickou spolupráci
a rozvoj platnou v den podpisu smlouvy o vývoz-
ním úvěru nebo platnou v den fixace úrokové
sazby bankou vývozce a příjemcem úvěru v období
do 120 dní před podpisem smlouvy o vývozním
úvěru a navýšenou o 0,20 % ročně,

e) prohlášení, že vývozní úvěr bude v souladu s mezi-
národními pravidly.

(2) S žádostí o zařazení vývozního úvěru do sy-
stému dorovnávání úrokových rozdílů předkládá banka
vývozce v příloze originál nebo úředně ověřenou kopii

a) prohlášení vývozce, že dodržoval a bude dodržo-
vat Úmluvu o boji proti podplácení zahraničních
veřejných činitelů v mezinárodních podnikatel-
ských transakcích,

b) prohlášení vývozce, že není uveden na veřejně
přístupných seznamech pro vyloučení vedených
skupinou Světové banky, Evropské banky pro ob-
novu a rozvoj, Asijské rozvojové banky, Africké
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rozvojové banky a Meziamerické rozvojové
banky,

c) prohlášení banky vývozce, že dodržovala a bude
dodržovat Úmluvu o boji proti podplácení zahra-
ničních veřejných činitelů v mezinárodních podni-
katelských transakcích,

d) prohlášení banky vývozce, že není uvedena na ve-
řejně přístupných seznamech pro vyloučení vede-
ných skupinou Světové banky, Evropské banky
pro obnovu a rozvoj, Asijské rozvojové banky,
Africké rozvojové banky a Meziamerické rozvo-
jové banky,

e) dokladů prokazujících identifikační údaje podle
odstavce 1 písm. a) a

f) indikativní nabídky a prohlášení vývozce, že se
s indikativní nabídkou seznámil; indikativní nabíd-
kou se rozumí nabídka banky vývozce adresovaná
vývozci, dovozci nebo bance dovozce obsahující
alespoň předmět a hodnotu vývozu a zemi koneč-
ného určení, výši vývozního úvěru, jeho formu
a časové rozložení jeho čerpání a splácení a výši
úrokové přirážky podle odstavce 1 písm. d).

(3) Přílohy žádosti o zařazení vývozního úvěru do
systému dorovnávání úrokových rozdílů musí být
v českém nebo anglickém jazyce nebo musí být spolu
s přílohami předložen jejich úředně ověřený překlad do
českého jazyka. Doklady podle odstavce 2 písm. a) až
d) a doklady prokazující identifikační údaje osob se
sídlem v zahraničí podle odstavce 1 písm. a) může ban-
ka vývozce předložit až společně se smlouvou o vývoz-
ním úvěru; o tom je banka vývozce povinna informovat
Ministerstvo financí v žádosti o zařazení vývozního
úvěru do systému dorovnávání úrokových rozdílů.

(4) Exportní pojišťovna po provedení kontroly
postoupí žádost Ministerstvu financí do 15 dnů od je-
jího obdržení spolu se svým stanoviskem ke splnění
požadavků odstavců 1 až 3 a podmínek stanovených
mezinárodními pravidly a k zařazení vývozního úvěru
do systému dorovnávání úrokových rozdílů. Exportní
pojišťovna nebo Ministerstvo financí prostřednictvím
exportní pojišťovny může vyzvat banku vývozce k do-
plnění neúplné žádosti, s výjimkou prohlášení podle
odstavce 2 písm. a) až d) a dokladů prokazujících iden-
tifikační údaje osob se sídlem v zahraničí podle od-
stavce 1 písm. a).

(5) Ministerstvo financí o žádosti rozhodne do
30 dnů od postoupení žádosti splňující požadavky od-
stavců 1 až 3 od exportní pojišťovny. Na zařazení vý-
vozního úvěru do systému dorovnávání úrokových

rozdílů není právní nárok. Rozhodnutí o zařazení vý-
vozního úvěru do systému dorovnávání úrokových
rozdílů nabude účinnosti doručením originálů nebo
úředně ověřených kopií smlouvy o vývozním úvěru,
smlouvy o pojištění vývozního úvěru, prohlášení podle
odstavce 2 písm. a) až d) a dokladů prokazujících iden-
tifikační údaje osob se sídlem v zahraničí podle od-
stavce 1 písm. a), pokud nebyly přiloženy k žádosti,
Ministerstvu financí.

(6) Nejsou-li originály nebo úředně ověřené kopie
smlouvy o vývozním úvěru a smlouvy o pojištění vý-
vozního úvěru doručeny Ministerstvu financí do 6 mě-
síců ode dne doručení rozhodnutí o zařazení vývozní-
ho úvěru do systému dorovnávání úrokových rozdílů
bance vývozce, rozhodnutí o zařazení vývozního úvěru
do systému dorovnávání úrokových rozdílů již nemůže
nabýt účinnosti.

(7) Banka vývozce předkládá exportní pojišťovně
smlouvu o vývozním úvěru do 15 dnů od jejího uza-
vření. Exportní pojišťovna postoupí Ministerstvu fi-
nancí smlouvu o vývozním úvěru bez zbytečného od-
kladu po uzavření smlouvy o pojištění vývozního
úvěru spolu se smlouvou o pojištění vývozního úvěru
a se svým stanoviskem ke splnění podmínek nabytí
účinnosti rozhodnutí o zařazení vývozního úvěru do
systému dorovnávání úrokových rozdílů. Smlouva
o vývozním úvěru musí být v českém nebo anglickém
jazyce. Banka vývozce předloží bez zbytečného od-
kladu na základě výzvy Ministerstva financí úředně
ověřený překlad smlouvy o vývozním úvěru do české-
ho jazyka.

(8) Ministerstvo financí zašle rozhodnutí o zařa-
zení vývozního úvěru do systému dorovnávání úroko-
vých rozdílů bance vývozce a exportní pojišťovně. Po
nabytí účinnosti rozhodnutí o zařazení vývozního
úvěru do systému dorovnávání úrokových rozdílů vy-
rozumí Ministerstvo financí banku vývozce a exportní
pojišťovnu o této skutečnosti. Banka vývozce oznámí
Ministerstvu financí prostřednictvím exportní pojišťov-
ny první čerpání vývozního úvěru nejpozději do 7 dnů
ode dne prvního čerpání.

(9) Na rozhodování Ministerstva financí o zařa-
zení vývozního úvěru do systému dorovnávání úroko-
vých rozdílů se nevztahuje správní řád s výjimkou usta-
novení o počítání času a ustanovení o doručování.

(10) Žádost o zařazení vývozního úvěru do systé-
mu dorovnávání úrokových rozdílů podle odstavce 1,
prohlášení podle odstavce 2 písm. f), stanovisko
exportní pojišťovny podle odstavce 4 a stanovisko

Sbírka zákonů č. 230 / 2013Částka 91 Strana 2169



exportní pojišťovny podle odstavce 7 lze podat jen na
tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na tisko-
vém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje,
obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem.
V tiskopisech lze požadovat pouze údaje nezbytné
pro zařazení vývozního úvěru do systému dorovnávání
úrokových rozdílů.“.

4. Za § 7a se vkládají nové § 7b až 7d, které včetně
nadpisů znějí:

„§ 7b

Provádění dorovnávání

(1) Podmínkou dorovnávání úrokových rozdílů je

a) soulad vývozního úvěru s mezinárodními pra-
vidly,

b) sjednání pevné úrokové sazby vývozního úvěru,

c) pojištění vývozních úvěrových rizik exportní po-
jišťovnou a

d) skutečnost, že vývozcem není zahraniční společ-
nost.

(2) Funkci platebního a zúčtovacího agenta systé-
mu dorovnávání úrokových rozdílů zajišťuje export-
ní banka. Ministerstvo financí každoročně poskytuje
exportní bance na úhradu dorovnávání úrokových roz-
dílů finanční prostředky ve formě zálohy ve výši
250 000 000 Kč. Poklesne-li výše zálohy úhradami
z titulu dorovnání úrokových rozdílů pod částku
100 000 000 Kč, exportní banka je oprávněna po-
žádat Ministerstvo financí o dorovnání do částky
250 000 000 Kč. Ministerstvo financí navýší zálohu
do 20 dnů od obdržení žádosti exportní banky.
Exportní banka převádí Ministerstvu financí částku
převyšující 250 000 000 Kč z titulu přebytku úroko-
vých rozdílů do 20 dnů od dne, kdy zůstatek zálohy
přesáhne částku 500 000 000 Kč. Převáděná částka
Ministerstvu financí z titulu přebytku úrokových roz-
dílů je příjmem státního rozpočtu.

(3) Banka vývozce předkládá exportní pojišťovně
žádost o dorovnání úrokových rozdílů, nebo oznámení
o převodu přebytku úrokových rozdílů, do 15 dnů po
uplynutí 6 měsíců ode dne prvního čerpání vývozního
úvěru a dále v pravidelných šestiměsíčních intervalech
čerpání nebo po dočerpání vývozního úvěru a v období
splácení v pravidelných šestiměsíčních intervalech od
prvního dne doby splácení vývozního úvěru až do
úplného splacení vývozního úvěru.

(4) V případě vzniku přebytku úrokových rozdílů
je banka vývozce povinna tento přebytek převést pla-

tebnímu a zúčtovacímu agentovi podle odstavce 2 vždy
do 15 dnů ode dne odeslání oznámení o převodu pře-
bytku úrokových rozdílů. V případě vzniku nároku
banky vývozce na dorovnání úrokových rozdílů
exportní pojišťovna udělí exportní bance pokyn
k úhradě úrokových rozdílů tak, aby úrokové rozdíly
byly uhrazeny do 30 dnů od doručení žádosti o dorov-
nání úrokových rozdílů.

(5) Exportní pojišťovna informuje Ministerstvo fi-
nancí nejpozději do konce následujícího kalendářního
měsíce o žádostech banky vývozce o dorovnání úroko-
vých rozdílů, o oznámeních banky vývozce o převodu
přebytku úrokových rozdílů a o podaných platebních
příkazech k úhradě úrokových rozdílů za uplynulé ka-
lendářní čtvrtletí.

(6) V případě, že banka vývozce nedodrží lhůtu
pro převod přebytku úrokových rozdílů, je povinna
uhradit na zvláštní účet podle odstavce 2 penále ve výši
1 promile z dlužné částky za každý den prodlení, nej-
výše však do výše dlužné částky.

(7) Ministerstvo financí stanoví vyhláškou způsob
výpočtu dorovnávání úrokových rozdílů. Žádost o do-
rovnání úrokových rozdílů a oznámení o převodu pře-
bytku úrokových rozdílů podle odstavce 3 a oznámení
exportní pojišťovny podle odstavce 5 lze podat jen na
tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na tisko-
vém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje,
obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem.
V tiskopisech lze požadovat pouze údaje nezbytné
pro dorovnávání úrokových rozdílů.

§ 7c

Změna a kontrola

(1) Banka vývozce je povinna oznámit Minister-
stvu financí prostřednictvím exportní pojišťovny
změnu v podmínkách čerpání nebo splácení vývozního
úvěru a ve skutečnostech uvedených v žádosti o zařa-
zení vývozního úvěru do systému dorovnávání úroko-
vých rozdílů do 15 dnů ode dne účinnosti změny.

(2) Exportní pojišťovna po provedení kontroly
postoupí oznámení Ministerstvu financí do 15 dnů od
jeho obdržení spolu se svým stanoviskem ke změně.
Jestliže Ministerstvo financí se změnou souhlasí, vydá
do 30 dnů od postoupení oznámení od exportní pojiš-
ťovny nové rozhodnutí o zařazení vývozního úvěru do
systému dorovnávání úrokových rozdílů a současně
zruší dosavadní rozhodnutí o zařazení téhož vývozní-
ho úvěru do systému dorovnávání úrokových rozdílů.
Ministerstvo financí zašle nové rozhodnutí o zařazení
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vývozního úvěru do systému dorovnávání úrokových
rozdílů bance vývozce a exportní pojišťovně. Minister-
stvo financí v opačném případě ve stejné lhůtě oznámí
bance vývozce svůj nesouhlas se změnou. V případě
změny spočívající pouze ve snížení výše úvěru platí,
že Ministerstvo financí s takovou změnou souhlasí
vždy, a Ministerstvo financí vydá do 30 dnů od postou-
pení oznámení od exportní pojišťovny nové rozhodnutí
o zařazení vývozního úvěru do systému dorovnávání
úrokových rozdílů a současně zruší dosavadní rozhod-
nutí o zařazení téhož vývozního úvěru do systému do-
rovnávání úrokových rozdílů. Ministerstvo financí za-
šle nové rozhodnutí o zařazení vývozního úvěru do
systému dorovnávání úrokových rozdílů bance vý-
vozce a exportní pojišťovně.

(3) Bez předchozího souhlasu nebo následného
schválení Ministerstvem financí se při provádění dorov-
návání úrokových rozdílů nepřihlíží ke změně v pod-
mínkách splácení vývozního úvěru.

(4) Pro náležitosti oznámení banky vývozce podle
odstavce 1 a pro postup exportní pojišťovny a Minister-
stva financí platí přiměřeně § 7a.

(5) Ministerstvo financí provádí kontrolu dodržo-
vání podmínek a povinností stanovených tímto záko-
nem, mezinárodními pravidly a rozhodnutím o zařazení
vývozního úvěru do systému dorovnávání úrokových
rozdílů. Banka vývozce je povinna předložit Minister-
stvu financí na základě jeho výzvy dokumenty proka-
zující splnění těchto podmínek a povinností.

(6) Oznámení banky vývozce podle odstavce 1
a stanovisko exportní pojišťovny podle odstavce 2 lze
podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí
nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který
má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto ti-
skopisem. V tiskopisech lze požadovat pouze údaje ne-
zbytné pro dorovnávání úrokových rozdílů.

§ 7d

Vyřazení ze systému

(1) Ministerstvo financí může v řízení rozhodnout
o vyřazení vývozního úvěru ze systému dorovnávání
úrokových rozdílů, jestliže

a) banka vývozce poruší podstatným způsobem po-
vinnosti stanovené tímto zákonem, mezinárodními
pravidly nebo rozhodnutím o zařazení vývozního
úvěru do systému dorovnávání úrokových rozdílů;
za podstatné porušení povinností se považuje ze-
jména nesplnění povinnosti podle § 7c odst. 1,

b) vývozní úvěr nesplňuje požadavky tohoto zákona
nebo mezinárodních pravidel; v případě změny
mezinárodních pravidel Ministerstvo financí nej-
prve vyzve banku vývozce, aby v přiměřené lhůtě,
kterou jí Ministerstvo financí určí, uvedla vývozní
úvěr do souladu s mezinárodními pravidly,

c) vývozní úvěr není čerpán alespoň z 50 % ve lhůtě
uvedené v žádosti o zařazení vývozního úvěru do
systému dorovnávání úrokových rozdílů,

d) banka vývozce uvedla v žádosti o zařazení vývoz-
ního úvěru do systému dorovnávání úrokových
rozdílů, v žádosti o dorovnání úrokových rozdílů
nebo v oznámení o převodu přebytku úrokových
rozdílů neúplné nebo nepravdivé údaje, nebo

e) došlo k podstatné změně v podmínkách čerpání
nebo splácení úvěru bez předchozího souhlasu Mi-
nisterstva financí.

(2) Řízení je zahájeno dnem, kdy Ministerstvo fi-
nancí oznámilo zahájení řízení bance vývozce. Ozná-
mení musí obsahovat popis skutečnosti, ve které Minis-
terstvo financí spatřuje důvod pro vyřazení vývozního
úvěru ze systému dorovnávání úrokových rozdílů. Je-
diným účastníkem řízení je banka vývozce.

(3) Banka vývozce a její zástupce mají právo na-
hlížet do spisu, a to i v případě, že rozhodnutí nabylo
účinnosti. Ministerstvo financí je povinno dát bance
vývozce možnost, aby se před vydáním rozhodnutí
mohla vyjádřit k jeho podkladům i ke způsobu jejich
zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění. Pod-
klady pro vydání rozhodnutí mohou být zejména po-
dání banky vývozce, důkazy, skutečnosti známé Minis-
terstvu financí z úřední činnosti, podklady od jiných
správních orgánů nebo orgánů veřejné moci, jakož
i skutečnosti obecně známé. Rozsah a způsob zjišťování
podkladů pro rozhodnutí určuje Ministerstvo financí.

(4) Neshledá-li Ministerstvo financí důvod pro
vyřazení vývozního úvěru ze systému dorovnávání
úrokových rozdílů, řízení usnesením zastaví.

(5) O vyřazení ze systému dorovnávání úroko-
vých rozdílůMinisterstvo financí rozhoduje rozhodnu-
tím. Rozhodnutí musí obsahovat výrok, odůvodnění
a poučení o rozkladu. Výrok obsahuje rozhodnutí ve
věci s uvedením ustanovení právního předpisu, podle
něhož bylo rozhodnuto. V odůvodnění rozhodnutí
Ministerstvo financí uvede, které skutečnosti byly pod-
kladem rozhodnutí, jakými úvahami bylo vedeno při
hodnocení důkazů a při použití právních předpisů, na
základě kterých rozhodovalo. Poučení o rozkladu ob-
sahuje údaj, že proti rozhodnutí může banka vývozce
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podat rozklad, v jaké lhůtě, ke kterému orgánu a kde
lze rozklad podat.

(6) Rozhodnutí nabylo účinnosti, jestliže bylo
oznámeno bance vývozce a nelze proti němu podat
rozklad. Rozhodnutí, které nabylo účinnosti, je závaz-
né pro banku vývozce a všechny správní orgány. Mi-
nisterstvo financí zašle rozhodnutí po nabytí jeho účin-
nosti exportní pojišťovně.

(7) Do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí Mi-
nisterstva financí lze proti němu podat rozklad u Minis-
terstva financí. O rozkladu rozhoduje ministr financí.
Do lhůty se nezapočítává den doručení rozhodnutí.
Lhůta pro podání rozkladu je zachována, je-li posled-
ního dne lhůty učiněno podání u Ministerstva financí,
nebo je-li prokazatelně podána poštovní zásilka obsa-
hující rozklad. Včas podaný rozklad má odkladný úči-
nek. V důsledku odkladného účinku rozkladu nena-
stává účinnost rozhodnutí.

(8) K novým skutečnostem a k návrhům na pro-
vedení nových důkazů, uvedeným v rozkladu nebo
v průběhu řízení o rozkladu, se přihlédne jen tehdy,
jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které banka
vývozce nemohla uplatnit dříve. Namítá-li banka vý-
vozce, že jí nebylo umožněno učinit v řízení vedeném
Ministerstvem financí určitý úkon, musí být tento úkon
učiněn spolu s rozkladem.

(9) Jestliže ministr financí dojde k závěru, že na-
padené rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy
nebo že je nesprávné, napadené rozhodnutí zruší

a věc vrátí Ministerstvu financí k novému projednání.
V odůvodnění tohoto rozhodnutí vysloví ministr fi-
nancí právní názor, jímž je Ministerstvo financí při no-
vém projednání věci vázáno.

(10) Neshledá-li ministr financí důvod pro postup
podle odstavce 9, rozklad zamítne a napadené rozhod-
nutí potvrdí.

(11) Rozhodnutí ministra financí nabývá účin-
nosti, jestliže bylo oznámeno bance vývozce.

(12) Po vyřazení vývozního úvěru ze systému do-
rovnávání úrokových rozdílů může Ministerstvo fi-
nancí uložit bance vývozce povinnost platebnímu a zúč-
tovacímu agentovi stanovenému v § 7b odst. 2 pokutu
až do výše částky vyplacené bance vývozce jako do-
rovnání úrokových rozdílů ode dne, kdy nastal některý
z důvodů uvedených v odstavci 1. To neplatí, dojde-li
k vyřazení z důvodu, že vývozní úvěr přestal splňovat
mezinárodní pravidla v důsledku jejich změny přijaté
po zařazení vývozního úvěru do systému dorovnávání
úrokových rozdílů.

(13) Na rozhodování o vyřazení vývozního úvěru
ze systému dorovnávání úrokových rozdílů se nevzta-
huje správní řád s výjimkou ustanovení o počítání času
a ustanovení o doručování.“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Němcová v. r.

Zeman v. r.

Rusnok v. r.
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231

ZÁKON

ze dne 21. června 2013,

kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce
představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu,

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

V § 38 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších
náležitostech spojených s výkonem funkce představi-
telů státní moci a některých státních orgánů a soudců
a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona
č. 626/2004 Sb., se za odstavec 2 doplňují odstavce 3
a 4, které znějí:

„(3) Poslanci nenáleží plat, náhrada výdajů a natu-
rální plnění po dobu výkonu nepodmíněného trestu

odnětí svobody, výkonu ústavního ochranného léčení
nebo zabezpečovací detence.

(4) Doba uvedená v odstavci 3 se nezapočítává do
doby, z níž se stanoví počet celých ukončených let vý-
konu funkce poslance rozhodných pro výpočet od-
chodného.“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po
jeho vyhlášení.

Němcová v. r.

Zeman v. r.

Rusnok v. r.
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232

ZÁKON

ze dne 26. června 2013,

kterým se mění 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 pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

a 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 pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o obchodu s reprodukčním
materiálem lesních dřevin

Čl. I

Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu repro-
dukčního materiálu lesních dřevin lesnicky význam-
ných 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., zá-
kona č. 444/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/
/2009 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova „Evropských společenství“ na-
hrazují slovy „Evropské unie“ a za slovo „stanoví“ se
vkládají slova „zásady ochrany a reprodukce geno-
fondu lesních dřevin a“.

2. V § 2 písm. a) úvodní části ustanovení se slova
„v celém Evropském společenství“ nahrazují slovy „na
území Evropské unie“ a slova „ustanovení § 3 odst. 2
a v příloze č. 1 k tomuto zákonu“ se nahrazují slovy
„seznamu druhů lesních dřevin stanoveném vyhláš-
kou“.

3. V § 2 písm. d) a v § 2 písm. e) se slova „rodi-
čovských stromů“ nahrazují slovy „rodiče rodiny,
ortetu“.

4. V § 2 písm. f) se slova „který je geneticky mo-

difikovaným organismem“ nahrazují slovy „jehož dě-
dičný základ byl změněn genetickou modifikací“.

5. V § 2 písm. g) bodu 1 se za slova „jímž je
strom“ vkládají slova „nebo skupina stromů“.

6. V § 2 písm. g) bodu 2 se slova „jednotka pro-
storového rozdělení lesa4)“ nahrazují slovy „porost,
jímž je ohraničená populace stromů“.

Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje.

7. V § 2 písm. g) bodu 3 se slova „rodičovského
stromu“ nahrazují slovy „rodiče rodiny“ a slovo „pod-
statně“ se zrušuje.

8. V § 2 písm. g) bodu 4 se slova „rodičovský
strom“ nahrazují slovy „rodič rodiny“.

9. V § 2 písm. g) se na konci textu bodu 6 doplňují
slova „pro vegetativní způsob reprodukce“.

10. V § 2 se na konci písmene g) doplňuje bod 7,
který zní:

„7. ortet, jímž je strom určený k odběru částí
rostlin pro vegetativní způsob reprodukce,“.

11. V § 2 písmena n) a o) znějí:

„n) uváděním do oběhu nabízení reprodukčního ma-
teriálu k prodeji, prodej nebo dodávka třetí osobě
včetně dodávky na základě smlouvy o poskytování
služeb, anebo jakýkoliv jiný způsob převodu
práva nakládat s reprodukčním materiálem na ji-
nou osobu při podnikání, a dovoz za účelem pro-
deje anebo poskytování vzorků genetických
zdrojů; za uvádění do oběhu se nepovažuje převod
práva nakládat s reprodukčním materiálem, pokud
jde o první převod tohoto práva z vlastníka zdroje
reprodukčního materiálu na jinou osobu a vlastník
zdroje reprodukčního materiálu ani jeho zaměst-
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nanci se v souvislosti s tímto převodem nepodílí na
produkci reprodukčního materiálu,

o) oddílem reprodukčního materiálu reprodukční
materiál, který

1. je určen kódem a číslem potvrzení o původu
reprodukčního materiálu (dále jen „potvrzení
o původu“), českým a vědeckým názvem dře-
viny, množstvím,

2. je určen rokem zrání, u oddílu vzniklého slou-
čením oddílů roky zrání, jde-li o semenný ma-
teriál,

3. je stejné kategorie, stejného typu zdroje a stej-
ného účelu použití,

4. pochází z téže oblasti provenience a z téhož
výškového pásma,

5. je stejným způsobem zpracováván, skladován
a ošetřován po celý průběh produkce nebo ode-
brán ve stejném roce, jedná-li se o části rostlin,

6. má stejný věk a způsob pěstování, jde-li o sa-
dební materiál,

7. pochází ze stejné uznané jednotky, jde-li o iden-
tifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo
testovaný reprodukční materiál,“.

Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.

12. V § 2 písm. r) se za slova „Ministerstvem ze-
mědělství“ vkládají slova „(dále jen „ministerstvo“)“.

13. V § 2 se na konci písmene r) tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena s) až z), která znějí:

„s) Národní bankou osiva a explantátů lesních dřevin
(dále jen „banka osiva a explantátů“) zařízení dlou-
hodobě uchovávající osivo a explantáty lesních
dřevin, ve kterém je zajišťována možnost repro-
dukce genetických zdrojů lesních dřevin,

t) genetickým zdrojem lesních dřevin

1. reprodukční materiál,

2. zdroje reprodukčního materiálu,

3. genové základny,

které mají současnou nebo potenciální fenotypo-
vou a genotypovou hodnotu a jsou shromážděné,
hodnocené a dokumentované pro účely Národ-
ního programu ochrany a reprodukce genofondu
lesních dřevin (dále jen „Národní program“),

u) ochranou a reprodukcí genofondu lesních dřevin
dlouhodobé uchovávání genetických zdrojů les-
ních dřevin při zachování jejich genetického zá-
kladu a schopnosti reprodukce, probíhající v místě

původního výskytu genetických zdrojů lesních
dřevin nebo mimo místo původního výskytu ge-
netických zdrojů lesních dřevin,

v) určenou osobou právnická osoba nebo organizační
složka státu, která se podílí na realizaci Národního
programu, pověřená ministerstvem provozováním
banky osiva a explantátů a koordinací opatření
s tím souvisejících,

w) osivem lesních dřevin semena nebo plody lesních
dřevin technicky způsobilé k výsevu,

x) lesní školkařskou činností soustavná činnost zabý-
vající se pěstováním sadebního materiálu lesních
dřevin určeného pro umělou obnovu lesa a zales-
ňování, popřípadě pro lesnické rekultivace, vý-
sadbu lesních dřevin na zemědělskou půdu a oze-
leňování krajiny,

y) lesní školkou soubor staveb, zařízení a lesních
nebo jiných pozemků s technickým a technologic-
kým vybavením, sloužící k pěstování sadebního
materiálu lesních dřevin určeného pro umělou ob-
novu lesa a zalesňování, popřípadě pro lesnické
rekultivace, výsadbu lesních dřevin na zeměděl-
skou půdu a ozeleňování krajiny,

z) vzorkem genetického zdroje odebraný semenný
materiál, části rostlin nebo sadební materiál
v množství a kvalitě umožňující ochranu a repro-
dukci genetického zdroje při zachování jeho gene-
tického základu.“.

14. V části první se za hlavu I vkládá nová hlava II,
která včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 21 až 24
zní:

„HLAVA II

OCHRANA A REPRODUKCE GENOFONDU
LESNÍCH DŘEVIN

§ 2a

Národní program

(1) Ochrana a reprodukce genofondu lesních dře-
vin, který je tvořen souborem všech genů lesních dře-
vin, je zajišťována prostřednictvím Národního pro-
gramu, který vytváří předpoklady pro efektivní a se-
trvalé využívání genetických zdrojů lesních dřevin
v souladu s potřebami lesního hospodářství a zásadami
trvale udržitelného hospodaření v lesích. Národní pro-
gram upravuje podmínky a postupy ochrany a repro-
dukce genetických zdrojů lesních dřevin lesnicky vý-
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znamných druhů lesních dřevin původních na území
České republiky.

(2) Národní program vydává a dobu jeho plat-
nosti stanoví ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem
životního prostředí.

(3) Pověřená osoba provede každoročně hodno-
cení Národního programu a toto hodnocení předloží
ministerstvu.

(4) Změnu Národního programu může minister-
stvo provést z vlastního podnětu, z podnětu pověřené
osoby, určené osoby nebo jiného účastníka Národního
programu.

(5) Seznam druhů lesních dřevin, které mohou být
zařazeny do Národního programu, stanoví vyhláška.

§ 2b

Zásady ochrany a reprodukce genetických zdrojů
lesních dřevin

(1) Ochranu a reprodukci genetických zdrojů les-
ních dřevin zajišťují účastníci Národního programu
prostřednictvím Národního programu.

(2) Každý účastník Národního programu je povi-
nen

a) chránit a reprodukovat genetické zdroje lesních
dřevin in situ a ex situ ve všech jejich částech a vý-
vojových stadiích,

b) zajišťovat uchovávání vzorků genetických zdrojů
lesních dřevin ve vhodných podmínkách tak, aby
nedošlo k jejich poškození nebo zničení,

c) v případě potřeby umožnit reprodukci nebo ob-
novení genetických zdrojů lesních dřevin,

d) v případě zjištění nebezpečí znehodnocení genetic-
kých zdrojů lesních dřevin zajistit nezbytná opa-
tření k jejich záchraně,

e) oznámit pověřené osobě změnu údajů týkajících se
genetických zdrojů lesních dřevin, a to nejpozději
do 30 dnů ode dne, kdy k této změně došlo.

(3) Při ohrožení genetického zdroje lesních dřevin
je účastník Národního programu povinen tuto skuteč-
nost neprodleně oznámit pověřené osobě. Pověřená
osoba může uložit převedení vzorků ohroženého gene-
tického zdroje lesních dřevin do vlastnictví jiného
účastníka Národního programu.

§ 2c

Žádost o zařazení genetického zdroje lesních dřevin
do Národního programu

(1) Žádost o zařazení genetického zdroje lesních
dřevin do Národního programu může pověřené osobě
podat vlastník genetického zdroje.

(2) Vlastníkem genetického zdroje podle od-
stavce 1 se rozumí

a) vlastník zdroje reprodukčního materiálu,

b) vlastník reprodukčního materiálu, nebo

c) vlastník genové základny.

(3) Vzor žádosti o zařazení genetického zdroje
lesních dřevin do Národního programu stanoví vyhláš-
ka.

§ 2d

Zařazení genetického zdroje lesních dřevin
do Národního programu

(1) Pokud je z hlediska ochrany nebo reprodukce
genetických zdrojů lesních dřevin žádoucí zařadit ge-
netický zdroj lesních dřevin do Národního programu,
může pověřená osoba na základě žádosti vlastníka ge-
netického zdroje zařadit genetický zdroj lesních dřevin
do Národního programu.

(2) Doba zařazení genetického zdroje lesních dře-
vin do Národního programu trvá nejdéle do ukončení
doby platnosti stanoveného Národního programu.

(3) Doklad o zařazení genetického zdroje lesních
dřevin do Národního programu musí obsahovat ozna-
čení vlastníka genetického zdroje, druh genetického
zdroje lesních dřevin, český a vědecký název dřeviny
a evidenční číslo genetického zdroje lesních dřevin.

(4) Zařazením genetického zdroje lesních dřevin
do Národního programu se vlastník genetického zdroje
stává účastníkem Národního programu. Práva a povin-
nosti vyplývající z tohoto zákona vznikají účastníkům
Národního programu dnem stanoveným v dokladu
o zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Ná-
rodního programu. Účastníkem Národního programu
je rovněž určená osoba. Seznam účastníků Národního
programu vede pověřená osoba v ústřední evidenci re-
produkčního materiálu (dále jen „ústřední evidence“).
Obsah této ústřední evidence zveřejňuje pověřená
osoba na svých internetových stránkách.

(5) Porosty zařazené do Národního programu lze
zařadit do kategorie lesa zvláštního určení21).
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(6) Na zařazení genetického zdroje do Národního
programu se nevztahuje správní řád22).

§ 2e

Změna a zrušení zařazení genetického zdroje
lesních dřevin do Národního programu

(1) Jestliže byla provedena změna Národního pro-
gramu, může pověřená osoba změnit zařazení genetic-
kého zdroje lesních dřevin, kterého se schválená změna
týká, do Národního programu.

(2) Pověřená osoba zruší zařazení genetického
zdroje lesních dřevin do Národního programu, jestliže

a) genetický zdroj lesních dřevin, který byl zařazen
do Národního programu, již nesplňuje podmínky,
pro které byl do Národního programu zařazen,
nebo

b) genetický zdroj lesních dřevin, který byl zařazen
do Národního programu, byl zničen nebo poško-
zen v takovém rozsahu, že již nemůže plnit svůj
účel, nebo

c) došlo k porušení povinností účastníkem Národ-
ního programu, nebo

d) o to účastník Národního programu písemně po-
žádá.

(3) V rámci zrušení zařazení genetického zdroje
lesních dřevin do Národního programu může pověřená
osoba požádat osobu, která byla účastníkem Národ-
ního programu, aby v přiměřené lhůtě převedla vzorky
genetických zdrojů lesních dřevin a dokumentaci o ge-
netických zdrojích lesních dřevin do vlastnictví určené
osoby, popřípadě jiného účastníka Národního pro-
gramu.

(4) Na změnu zařazení a zrušení zařazení genetic-
kého zdroje do Národního programu se nevztahuje
správní řád22).

§ 2f

Shromažďování, hodnocení a inventarizace
genetických zdrojů lesních dřevin

(1) Ochranu a reprodukci genetických zdrojů les-
ních dřevin ex situ v bance osiva a explantátů zajišťuje
určená osoba, a to uložením a reprodukcí vzorků ge-
netických zdrojů lesních dřevin v bance osiva a explan-
tátů.

(2) Určená osoba je povinna hodnotit a inventari-
zovat vzorky genetických zdrojů lesních dřevin ulo-

žené v bance osiva a explantátů a do 15. ledna každého
kalendářního roku předat pověřené osobě výsledky
hodnocení podle stavu k 31. prosinci předchozího ka-
lendářního roku.

(3) Způsob a rozsah hodnocení genetických
zdrojů lesních dřevin v bance osiva a explantátů stanoví
vyhláška.

§ 2g

Dokumentace o genetických zdrojích
lesních dřevin

(1) Účastníci Národního programu jsou povinni
vést průběžně dokumentaci o genetických zdrojích les-
ních dřevin zařazených do Národního programu tak,
aby byla vyloučena jejich záměna s jinými genetickými
zdroji. Dokumentace musí být chráněna před zneuži-
tím, poškozením, zničením, neoprávněnou změnou,
ztrátou nebo odcizením.

(2) Údaje o genetických zdrojích lesních dřevin
chráněných a reprodukovaných in situ nebo ex situ
vede a trvale uchovává na základě údajů předložených
účastníky Národního programu pověřená osoba
v ústřední evidenci.

(3) Bylo-li zařazení do Národního programu po-
věřenou osobou zrušeno, je osoba, která byla účastní-
kem Národního programu, povinna ve lhůtě do 30 dnů
od zrušení zařazení do Národního programu převést
do vlastnictví veškerou dokumentaci o genetickém
zdroji lesních dřevin osobě uvedené v dokladu o zrušení
zařazení do Národního programu.

(4) V případě úmrtí fyzické osoby nebo zániku
právnické osoby, která je účastníkem Národního pro-
gramu, je právní nástupce této osoby povinen nepro-
dleně o této skutečnosti informovat pověřenou osobu,
která určí, kterému účastníkovi Národního programu
bude ve stanovené lhůtě předána dokumentace o gene-
tických zdrojích lesních dřevin a vzorky genetických
zdrojů lesních dřevin. Byla-li nařízena likvidace práv-
nické osoby, je likvidátor povinen neprodleně o této
skutečnosti informovat pověřenou osobu, která určí,
kterému účastníkovi Národního programu bude ve sta-
novené lhůtě předána dokumentace o genetických
zdrojích lesních dřevin a vzorky genetických zdrojů
lesních dřevin.

(5) Obsah a pravidla vedení dokumentace o gene-
tických zdrojích lesních dřevin stanoví vyhláška.

(6) Na předávání dokumentace o genetických
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zdrojích lesních dřevin a předávání vzorků genetických
zdrojů lesních dřevin se nevztahuje správní řád22).

§ 2h

Poskytování vzorků genetických zdrojů
lesních dřevin

(1) Pověřená osoba nebo určená osoba jsou v pří-
padě potřeby oprávněny písemně požádat účastní-
ka Národního programu o poskytnutí vzorku nebo
umožnění odebrání vzorku genetického zdroje lesních
dřevin včetně identifikačních údajů o tomto genetickém
zdroji; žádost musí obsahovat údaje o účelu poskytnutí
vzorku. Účastník Národního programu je povinen žá-
dosti vyhovět.

(2) Účastníci Národního programu poskytnou
vzorky genetických zdrojů lesních dřevin jiným oso-
bám, jestliže

a) mají dostatečnou zásobu vzorků genetických
zdrojů lesních dřevin,

b) poskytnutím vzorku genetického zdroje lesních
dřevin nedojde k ohrožení genetického zdroje les-
ních dřevin nebo k jeho poškození, které by
mohlo mít za následek zánik genetického zdroje,
nebo

c) to vyžadují okolnosti, pro které byl genetický
zdroj lesních dřevin zařazen do Národního pro-
gramu.

(3) Pro účely šlechtění, výzkumu a vzdělávání
jsou účastníci Národního programu povinni poskyt-
nout vzorky genetických zdrojů lesních dřevin bez-
úplatně.

(4) Vzorky genetických zdrojů lesních dřevin jsou
poskytovány pouze v oddílech (§ 5). Ke každému od-
dílu genetického zdroje lesních dřevin musí být připo-
jen průvodní list (§ 8).

(5) Vlastník genetického zdroje lesních dřevin je
povinen evidovat v dokumentaci o genetickém zdroji
druh, množství a formu poskytnutých vzorků a údaj
o tom, komu a za jakým účelem byly vzorky poskyt-
nuty.

(6) Rozsah identifikačních údajů podle odstavce 1
a podrobnosti o poskytování vzorků genetických
zdrojů lesních dřevin a velikost těchto vzorků stanoví
vyhláška.

§ 2i

Genové základny

(1) Soubor lesních porostů s významným podílem

cenných regionálních populací lesních dřevin o rozloze,
jež postačuje k udržení biologické různorodosti popu-
lace, která je při vhodném způsobu hospodaření
schopna vlastní reprodukce, lze vyhlásit za genovou
základnu. Les na území genové základny lze zařadit
do kategorie lesa zvláštního určení21).

(2) Genové základny se vyhlašují na základě údajů
platného lesního hospodářského plánu nebo platné
lesní hospodářské osnovy v rámci jednotlivých oblastí
provenience pro všechny lesnicky významné druhy les-
ních dřevin, na dobu platnosti lesního hospodářského
plánu nebo lesní hospodářské osnovy. Genovou zá-
kladnu vyhlašuje na základě vlastního odborného po-
sudku pověřená osoba na žádost vlastníka lesa na
území, které má být prohlášeno za genovou základnu.
Seznam genových základen vede pověřená osoba
v ústřední evidenci.

(3) Pokud pověřená osoba zjistí, že vyhlášená ge-
nová základna nesplňuje podmínky stanovené tímto zá-
konem a předpisy vydanými k jeho provedení nebo
podmínky, za kterých byla genová základna vyhlášena,
vyhlášení genové základny zruší.

(4) Pravidla vyhlašování genových základen, způ-
sob hospodaření v lesích na jejich území a způsob jejich
označování stanoví vyhláška.

(5) Na vyhlašování a zrušení genových základen
se nevztahuje správní řád22).

§ 2j

Financování ochrany a reprodukce genofondu
lesních dřevin

(1) Finanční prostředky pro shromažďování, hod-
nocení, dokumentaci, ochranu a reprodukci genetic-
kých zdrojů lesních dřevin v rámci Národního pro-
gramu a k provozování banky osiva a explantátů jsou
poskytovány pro účely uvedené v tomto zákoně ze
státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly minister-
stva.

(2) Určené osobě jsou finanční prostředky podle
odstavce 1 poskytovány v rámci finančních vztahů sta-
novených ministerstvem23).

(3) Účastníkům Národního programu s výjimkou
určené osoby jsou finanční prostředky podle od-
stavce 1 poskytovány formou dotací24).

21) § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 289/1995 Sb.
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22) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.

23) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve
znění pozdějších předpisů.

24) § 14 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 73/2011
Sb.“.

Dosavadní hlavy II až IX se označují jako hlavy III
až X.

15. V § 3 odst. 1 se slova „příloze č. 1 k tomuto
zákonu“ nahrazují slovy „seznamu druhů lesních dře-
vin stanoveném vyhláškou“.

16. V § 3 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Reprodukční materiál umělých kříženců uvedených
v seznamu druhů lesních dřevin lze uvádět do oběhu
pouze jako selektovaný, kvalifikovaný nebo testo-
vaný.“.

17. V § 3 odstavec 3 zní:

„(3) Reprodukční materiál druhů a umělých kří-
ženců uvedených v seznamu druhů lesních dřevin,
které byly rozmnoženy vegetativně, lze uvádět do
oběhu pouze jako selektovaný, kvalifikovaný nebo te-
stovaný. Selektovaný reprodukční materiál lze uvádět
do oběhu pouze v případě, že byl získán hromadným
rozmnožováním ze semenného materiálu.“.

18. V § 3 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:
„(5) Reprodukční materiál nepůvodních druhů to-

polů, jejich vzájemných hybridů a hybridů nepůvod-
ních druhů topolů s domácími druhy, který byl vypro-
dukován na území České republiky, lze uvádět do
oběhu na území České republiky pouze jako testovaný.
Reprodukční materiál domácích druhů topolů, s výjim-
kou topolu osiky, který byl vyprodukován na území
České republiky, lze uvádět do oběhu na území České
republiky pouze jako kvalifikovaný nebo testovaný.

(6) Seznam druhů a hybridů topolů podle od-
stavce 5 je zveřejňován ve Věstníku Ministerstva země-
dělství.“.

19. V § 5 odst. 2 písmeno a) zní:

„a) český a vědecký název dřeviny, popřípadě ozna-
čení klonu nebo směsi klonů,“.

20. V § 5 odst. 2 písm. g) se za slova „rok zrání,“
vkládají slova „u směsi roky zrání,“.

21. V § 5 odst. 2 písmeno h) zní:

„h) stáří a druh semenáčků nebo řízků použitých jako
sadební materiál a to, zda byly podřezány, školko-
vány nebo obaleny,“.

22. V § 5 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i) kategorii reprodukčního materiálu.“.

23. V § 5 odst. 3 písm. c) se slova „stvrzujícím,
že“ nahrazují slovy „o tom, zda“.

24. V § 5 odstavec 4 zní:

„(4) Slučování reprodukčních materiálů z různých
oddílů v průběhu produkce je přípustné v případě, že se
jedná o

a) jednoho a téhož vlastníka reprodukčního mate-
riálu,

b) jeden a tentýž druh lesní dřeviny,

c) jednu a tutéž oblast provenience,

d) stejné výškové pásmo původu reprodukčního ma-
teriálu,

e) stejnou genovou základnu,

f) stejnou kategorii reprodukčního materiálu.“.

25. V § 5 se doplňují odstavce 5 až 7, které včetně
poznámky pod čarou č. 25 znějí:

„(5) Oddíly testovaného reprodukčního mate-
riálu, oddíly kvalifikovaného reprodukčního materiálu
a oddíly selektovaného reprodukčního materiálu feno-
typových tříd A se neslučují.

(6) Výškové pásmo je určeno lesním vegetačním
stupněm, zjištěným z mapy lesních vegetačních stupňů
v oblastních plánech rozvoje lesa25). U zdroje repro-
dukčního materiálu rostoucího mimo lesní pozemek
se výškové pásmo určuje podle nadmořské výšky.

(7) Podrobnosti o slučování oddílů reprodukč-
ního materiálu a určení výškových pásem u zdroje re-
produkčního materiálu rostoucího mimo lesní poze-
mek stanoví vyhláška.

25) § 23 zákona č. 289/1995 Sb.“.

26. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nad-
pisu zní:

„§ 5a

Sběr reprodukčního materiálu

(1) Dodavatel je povinen oznámit pověřené osobě
nejméně 15 dnů předem

a) konání sběru semenného materiálu, odběru částí
rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu
z přirozeného zmlazení, jde-li o identifikovaný,
selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný repro-
dukční materiál,
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b) konání odběru částí rostlin, jde-li o následně ve-
getativně množený selektovaný, kvalifikovaný
nebo testovaný reprodukční materiál,

c) sloučení reprodukčního materiálu (§ 5 odst. 4).

(2) V oznámení podle odstavce 1 dodavatel uvede

a) označení dodavatele; u fyzických osob jméno, po-
případě jména, příjmení, datum narození, ob-
chodní firmu nebo název, adresu místa trvalého
pobytu a adresu místa podnikání, liší-li se od ad-
resy místa trvalého pobytu, u právnických osob
obchodní firmu nebo název a adresu sídla,

b) identifikační číslo dodavatele, je-li přiděleno,

c) číslo licence (§ 22) a registrační číslo dodavatele,

d) místo a časový interval předpokládané doby sběru
semenného materiálu, odběru částí rostlin a vyzve-
dávání sadebního materiálu z přirozeného zmla-
zení v jednom vegetačním období; přesné datum
oznámí dodavatel pověřené osobě nejméně 2 pra-
covní dny předem,

e) plánované maximální množství sebraného semen-
ného materiálu, odebraných částí rostlin a vyzved-
nutého sadebního materiálu z přirozeného zmla-
zení.

(3) V případě sběru semenného materiálu, odběru
částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu
z přirozeného zmlazení, není-li vlastníkem zdroje sám
dodavatel, musí být součástí oznámení též písemný
souhlas vlastníka zdroje reprodukčního materiálu
s úředně ověřeným podpisem, popřípadě elektronická
podoba souhlasu podepsaného uznávaným elektronic-
kým podpisem vlastníka zdroje reprodukčního mate-
riálu nebo jeho oprávněného zástupce.

(4) Jde-li o identifikovaný reprodukční materiál
buku lesního, dubu letního a dubu zimního, musí sběr
v uznaných jednotkách na území České republiky pro-
bíhat minimálně z 10 stromů v rámci uznané jednotky.
Jde-li o selektovaný reprodukční materiál smrku ztepi-
lého, borovice lesní, modřínu opadavého, buku lesního,
dubu letního a dubu zimního, musí sběr v uznaných
jednotkách na území České republiky probíhat mini-
málně z 20 stromů v rámci uznané jednotky. Jde-li o se-
menné sady uznané na území České republiky, lze sběr
provádět pouze v případě, kdy se na úrodě podílelo
minimálně 50 % klonů v semenných sadech borovice
lesní, modřínu opadavého a smrku ztepilého a mini-
málně 30 % klonů v semenných sadech ostatních les-
ních dřevin.

(5) Vzor oznámení podle odstavce 1 stanoví vy-
hláška.“.

27. § 6 včetně nadpisu zní:

„§ 6

Potvrzení o původu

(1) Jde-li o identifikovaný, selektovaný, kvalifiko-
vaný nebo testovaný reprodukční materiál a byly-li
splněny podmínky stanovené tímto zákonem a předpisy
vydanými k jeho provedení, vystaví pověřená osoba po
ukončení sběru semenného materiálu, odběru částí
rostlin nebo vyzvednutí sadebního materiálu z přiroze-
ného zmlazení dodavateli na jeho žádost pro získané
oddíly potvrzení o původu, a to do 10 dnů ode dne
doručení žádosti.

(2) Místně příslušným pracovištěm pověřené oso-
by pro vydání potvrzení o původu je to, v jehož pů-
sobnosti dojde ke sběru semenného materiálu, odběru
částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu
z přirozeného zmlazení.

(3) Žádost o vystavení potvrzení o původu je ža-
datel povinen předložit pověřené osobě nejpozději
10 dnů po ukončení sběru semenného materiálu, od-
běru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního mate-
riálu z přirozeného zmlazení.

(4) Pověřená osoba vystaví nové potvrzení o pů-
vodu, jestliže

a) je kvalifikovaný nebo testovaný reprodukční ma-
teriál následně vegetativně množen po splnění po-
žadavků uvedených v § 5a odst. 1 až 3,

b) je selektovaný reprodukční materiál generativního
původu následně vegetativně množen po splnění
požadavků uvedených v § 5a odst. 1 až 3, nebo

c) byl reprodukční materiál sloučen podle § 5 odst. 4.

(5) U oddílu, který vznikl sloučením oddílů růz-
ného roku zrání, jsou v novém potvrzení o původu
uvedeny příslušné roky zrání a podíl reprodukčního
materiálu připadajícího na jednotlivé roky.

(6) Pověřená osoba vede evidenci o vydaných po-
tvrzeních o původu a vydaných nových potvrzeních
o původu.

(7) Pro oznámení, žádost a vystavení nového po-
tvrzení o původu platí § 5a odst. 1 až 3 a odstavce 1
až 5 obdobně.

(8) Vzor žádosti podle odstavce 3 a náležitosti po-
tvrzení o původu stanoví vyhláška.
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(9) Na vydávání potvrzení o původu se nevzta-
huje správní řád22).“.

28. § 6a se včetně poznámky pod čarou č. 6a zru-
šuje.

29. V § 7 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2
až 4.

30. V § 7 se odstavce 3 a 4 zrušují.

31. V § 8 odst. 1 písm. a) a c) se slova „místo
trvalého pobytu nebo adresa a místo podnikání, liší-li
se od místa trvalého pobytu nebo adresy“ nahrazují
slovy „adresa místa trvalého pobytu nebo adresa místa
podnikání, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu“.

32. V § 8 odst. 1 písm. a) a c) se slovo „sídlo“
nahrazuje slovy „adresa sídla“.

33. V § 8 odstavec 4 zní:

„(4) Průvodní list semen a plodů uváděných do
oběhu jako identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný
nebo testovaný reprodukční materiál musí dále obsaho-
vat údaje o

a) čistotě, tedy hmotnostním podílu čistých semen
nebo plodů, semen nebo plodů jiných druhů a ne-
škodných nečistot připadajících na produkt uvá-
děný do oběhu jako oddíl osiva,

b) klíčivosti čistých semen nebo plodů; v případě, že
klíčivost není možné nebo účelné zjistit, o života-
schopnosti zjištěné za pomoci specifických metod,

c) hmotnosti 1000 čistých semen nebo plodů,

d) počtu klíčivých semen nebo plodů na kilogram
produktu uváděného do oběhu jako semenný ma-
teriál; v případě, že počet klíčivých semen nebo
plodů není možné nebo účelné zjistit, o počtu ži-
votaschopných semen nebo plodů na kilogram.“.

34. V § 8 odst. 5 se za slovo „oběhu“ vkládají
slova „k prvnímu kupujícímu“.

35. V § 8 odstavec 9 zní:

„(9) Specifické metody podle odstavce 4 písm. b),
obsah a formu průvodního listu, způsob jeho připojení
a klasifikační označení částí rostlin a sadebního mate-
riálu stanoví vyhláška.“.

36. V § 10 odst. 3 se věta poslední nahrazuje vě-
tami „Fenotypová klasifikace se provádí vždy při vy-
pracování nového lesního hospodářského plánu nebo
nové lesní hospodářské osnovy, a to na dobu jejich
platnosti. V odůvodněných případech může pověřená

osoba provést změnu fenotypové klasifikace v rámci
uznání zdroje reprodukčního materiálu. Změna fenoty-
pové klasifikace není důvodem pro změnu lesního hos-
podářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy.“.

37. § 11 včetně nadpisu zní:

„§ 11

Uznávání zdroje
reprodukčního materiálu

(1) Uznávání zdroje identifikovaného, selektova-
ného, kvalifikovaného a testovaného reprodukčního
materiálu provádí pověřená osoba na základě žádosti
vlastníka zdroje.

(2) Uznávání zdroje reprodukčního materiálu se
provádí u všech druhů dřevin. Zdroj reprodukčního
materiálu se uznává na dobu určitou, stanovenou v do-
kladu nebo v rozhodnutí o uznání. Tato doba může být
u zdrojů uznaných podle odstavce 1 na žádost vlast-
níka zdroje pověřenou osobou dále prodloužena, nej-
déle však o 12 měsíců. Zdroje identifikovaného a selek-
tovaného reprodukčního materiálu lze uznávat pouze
na základě údajů platného lesního hospodářského
plánu nebo platné lesní hospodářské osnovy.

(3) Pokud pověřená osoba zjistí, že uznaný zdroj
nesplňuje podmínky stanovené tímto zákonem a jeho
prováděcími předpisy, zruší uznání zdroje reprodukč-
ního materiálu.

(4) Na uznávání a zrušení uznání zdrojů repro-
dukčního materiálu kategorie identifikovaný, selekto-
vaný, kvalifikovaný nebo testovaný se nevztahuje
správní řád22).“.

38. V § 13 se na konci odstavce 1 doplňují věty,
které znějí: „V případě smrku ztepilého, borovice lesní,
modřínu opadavého a modřínu eurojaponského se
zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu ne-
uznávají. Na území genové základny se neuznávají
zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu
druhů dřevin, pro které je genová základna vyhlášena.“.

39. V § 13 odst. 2 se slova „O uznání zdroje iden-
tifikovaného reprodukčního materiálu rozhodne orgán
veřejné správy“ nahrazují slovy „Uznání zdroje identi-
fikovaného reprodukčního materiálu provádí pověřená
osoba“.

40. V § 13 odstavec 3 zní:

„(3) Porosty téhož vlastníka, téže fenotypové
třídy, téhož druhu dřeviny nacházející se v téže oblasti
provenience a v témže výškovém pásmu a splňující
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podmínky pro uznání lze se souhlasem vlastníka zdroje
sloučit do jedné uznané jednotky. Za stejných podmí-
nek lze do jedné uznané jednotky sloučit i zdroje se-
men, popřípadě zdroje semen a porosty. Sloučení po-
rostů, zdrojů semen, popřípadě zdrojů semen a porostů
provádí pověřená osoba.“.

41. V § 14 odstavec 2 zní:

„(2) Uznávání zdroje selektovaného reprodukč-
ního materiálu provádí pověřená osoba na základě
vlastního odborného posudku.“.

42. V § 14 odstavec 3 zní:

„(3) Porost fenotypové třídy B téhož vlastníka,
téhož druhu dřeviny nacházející se v téže oblasti pro-
venience, popřípadě v téže genové základně, a v témže
výškovém pásmu a splňující podmínky pro uznání po-
dle odstavce 1 lze se souhlasem vlastníka zdroje sloučit
do jedné uznané jednotky. Sloučení porostů do uzna-
ných jednotek provádí pověřená osoba. Porosty dřevin
fenotypové třídy A se neslučují.“.

43. V § 15 odst. 1 a v § 16 odst. 1 se slova „rodi-
čovský strom“ nahrazují slovy „rodiče rodiny, ortet“.

44. V § 15 odstavec 2 zní:

„(2) Uznávání zdroje kvalifikovaného reprodukč-
ního materiálu provádí pověřená osoba na základě
vlastního odborného posudku.“.

45. V § 16 odstavec 2 zní:

„(2) Uznávání zdroje testovaného reprodukčního
materiálu provádí pověřená osoba na základě vlastního
odborného posudku.“.

46. § 17 včetně nadpisu zní:

„§ 17

Omezení mýtní úmyslné těžby
a ochranná lhůta

Při uznávání porostu za zdroj selektovaného nebo
testovaného reprodukčního materiálu může pověřená
osoba doporučit vlastníku zdroje omezení rozsahu
mýtní úmyslné těžby10) prováděné v tomto porostu
nebo může navrhnout ochrannou lhůtu, po kterou
v něm smí být prováděna mýtní úmyslná těžba pouze
s jejím souhlasem; souhlas může pověřená osoba vydat
pouze za účelem sběru semenného materiálu, za účelem
zkvalitnění porostu nebo pro podporu přirozené ob-
novy.“.

47. § 18 včetně nadpisu zní:

„§ 18

Rejstřík uznaných zdrojů
reprodukčního materiálu

(1) Pověřená osoba vede v ústřední evidenci Rej-
střík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu (dále
jen „rejstřík“), přičemž u každé uznané jednotky evi-
duje

a) druh dřeviny, pro který byl uznán zdroj repro-
dukčního materiálu pro zařazení do uznané jed-
notky (§ 12),

b) vlastnosti, účel a kategorii reprodukčního mate-
riálu, pro který byl zdroj uznán (§ 12 až 16),

c) zdroj reprodukčního materiálu,

d) evidenční číslo,

e) polohu,

f) nadmořskou výšku nebo výškové pásmo, v němž
se uznaná jednotka nachází,

g) plochu,

h) původ,

i) v případě testovaného reprodukčního materiálu
údaj o tom, zda jde o geneticky modifikovaný
organismus,

j) zařazení v Národním programu,

k) vlastníka zdroje reprodukčního materiálu.

(2) Podrobnosti o údajích zapisovaných do rej-
stříku stanoví vyhláška.“.

48. § 18a se včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 10a zrušuje.

49. V části první se hlava V včetně nadpisu a po-
známky pod čarou č. 11 zrušuje.

Dosavadní hlavy VI až X se označují jako hlavy V
až IX.

50. V § 20 odst. 1 se slovo „dodavatelů“ nahrazuje
slovy „držitelů licence“.

51. V § 20 odst. 2 písmeno b) zní:

„b) právnické nebo fyzické osobě, která je podnikate-
lem a která ustanoví odpovědného zástupce splňu-
jícího podmínky pro udělení licence; odpovědný
zástupce odpovídá podnikateli za dodržování
právních předpisů při uvádění reprodukčního ma-
teriálu do oběhu.“.

52. V § 21 odst. 1 písmeno d) zní:

„d) středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru
lesnictví, vyššího odborného vzdělání lesnického
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směru nebo vysokoškolského vzdělání v bakalář-
ském studijním programu, studijní obor lesnictví
a odborné praxe v oboru v trvání alespoň 5 let
anebo vysokoškolského vzdělání v magisterském
studijním programu, studijní obor lesní inženýr-
ství a odborné praxe v oboru v trvání alespoň
3 roky.“.

53. V § 21 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou
č. 26 zní:

„(2) Při uznávání jiné způsobilosti a při uznávání
odborné kvalifikace, kterou fyzická osoba získala v ji-
ném členském státě Evropské unie, se postupuje podle
zákona o uznávání odborné kvalifikace26). Uznávacím
orgánem je ministerstvo.

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

54. V § 21 odst. 4 se slova „Orgán státní správy
lesů, který rozhoduje o udělení licence“ nahrazují slovy
„Ministerstvo“.

55. V § 21 se odstavec 5 zrušuje.

56. § 21a včetně nadpisu zní:

„§ 21a

Překážky pro udělení licence

(1) Licenci nelze udělit fyzické nebo právnické
osobě,

a) které byl uložen soudem nebo správním orgánem
zákaz činnosti týkající se uvádění reprodukčního
materiálu do oběhu, a to po dobu trvání tohoto
zákazu, nebo

b) které byla licence odebrána rozhodnutím podle
§ 23 odst. 1 písm. d) tohoto zákona, a to po dobu
5 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(2) Licence nemůže být udělena fyzické osobě za-
stávající funkci vedoucího pracovníka ve státním pod-
niku, státní organizaci nebo v obchodní společnosti za-
bývajícím se podnikáním v oboru, který je předmětem
licence. Ostatním zaměstnancům státního podniku,
státní organizace nebo obchodní společnosti zabývající
se podnikáním v oboru, který je předmětem licence,
a zaměstnancům orgánů veřejné správy (§ 26) a pově-
řené osoby (§ 30) lze udělit licenci pouze s předchozím
písemným souhlasem zaměstnavatele.“.

57. V § 22 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Ministerstvo udělí licenci žadateli, který spl-

ňuje podmínky stanovené v § 21 odst. 1; obsahem roz-
hodnutí o udělení licence je

a) číslo licence,

b) u fyzických osob jméno, příjmení, datum naro-
zení, popřípadě obchodní firma nebo název, adresa
místa trvalého pobytu nebo adresa místa podni-
kání, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu,
u právnických osob obchodní firma, adresa sídla
a identifikační číslo,

c) jméno a příjmení, adresa místa trvalého pobytu
a datum narození odpovědného zástupce, byl-li
ustaven,

d) předmět licence,

e) doba platnosti licence,

f) registrační číslo dodavatele.

(2) Licence vzniká též marným uplynutím lhůty
a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu
služeb.“.

58. § 23 včetně nadpisu zní:

„§ 23

Odnětí a zánik licence

(1) Ministerstvo licenci odejme, jestliže
a) držitel licence nebo jeho odpovědný zástupce

přestane splňovat podmínky stanovené pro udělení
licence,

b) držiteli licence nebo jeho odpovědnému zástupci
byl uložen soudem nebo správním orgánem zákaz
činnosti týkající se uvádění reprodukčního mate-
riálu do oběhu,

c) držitel licence o odnětí licence požádá, nebo

d) držitel licence závažným způsobem nebo v prů-
běhu 12 měsíců opakovaně poruší povinnost sta-
novenou držiteli licence obecně závazným práv-
ním předpisem; o opětovné udělení licence pak
může požádat nejdříve za 5 let ode dne, kdy roz-
hodnutí o odnětí licence nabylo právní moci.

(2) Držitel licence je povinen oznámit minister-
stvu vznik skutečností podle odstavce 1 písm. a)
nebo b), a to nejpozději do 15 dnů od jejich vzniku;
pokud tak neučiní, licence uplynutím této lhůty zaniká.

(3) Držitel licence je povinen oznámit minister-
stvu změnu údajů uvedených v § 22 odst. 1 písm. b),
a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy změna nastala.
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Pokud dojde ke změně odpovědného zástupce držitele
licence, nebo ke změně právní formy držitele licence, je
držitel licence povinen uvedené změny oznámit minis-
terstvu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy změna na-
stala, a zažádat o udělení licence nové; pokud tak ne-
učiní, licence uplynutím této lhůty zaniká.

(4) Licence dále zaniká

a) uplynutím doby její platnosti,

b) smrtí držitele licence nebo jeho prohlášením za
mrtvého, je-li držitelem licence fyzická osoba,
nebo

c) zánikem držitele licence, je-li držitelem licence
právnická osoba.“.

59. § 24 a 25 včetně nadpisů znějí:

„§ 24

Evidence

(1) Dodavatel je povinen vést evidenci o každém
oddílu reprodukčního materiálu, který uvedl do oběhu,
a tuto evidenci uchovávat po dobu 10 let od uvedení do
oběhu. Držitel licence, který je provozovatelem lesní
školky, je povinen vést evidenci o lesní školkařské čin-
nosti provozované v rámci licence a tuto evidenci ucho-
vávat po dobu 10 let.

(2) Držitel licence je povinen předložit pověřené
osobě do 15. ledna každého kalendářního roku zá-
znamy o každém oddílu reprodukčního materiálu,
který měl v držení k 31. prosinci předchozího kalen-
dářního roku nebo který uvedl do oběhu do 31. pro-
since předchozího kalendářního roku, a evidenci o lesní
školkařské činnosti provozované do 31. prosince před-
chozího kalendářního roku v rámci licence, nebo sdě-
lení, že za uvedené období žádný reprodukční materiál
do oběhu neuvedl ani neprovozoval lesní školkařskou
činnost v rámci licence.

(3) Pověřená osoba vede v ústřední evidenci zá-
znamy o oddílech reprodukčního materiálu, které mají
dodavatelé v držení a které jsou uváděny do oběhu,
a o lesní školkařské činnosti provozované v rámci li-
cence.

(4) Podrobnosti o vedení evidence a předkládání
záznamů o oddílech reprodukčního materiálu a o vedení
a předkládání evidence o lesní školkařské činnosti sta-
noví vyhláška.

§ 25

Dovoz

Dovoz reprodukčního materiálu za účelem jeho
propuštění do celního režimu volného oběhu lze usku-
tečnit pouze

a) na základě povolení ministerstva, nebo

b) na základě rozhodnutí Rady Evropské unie o rov-
nocennosti reprodukčního materiálu lesních dře-
vin vyprodukovaného ve třetích zemích.“.

60. Za § 25 se vkládají nové § 25a až 25d, které
včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 27 až 29 znějí:

„§ 25a

Dovoz reprodukčního materiálu
na základě povolení ministerstva

(1) Ministerstvo povolí dovoz reprodukčního ma-
teriálu na základě rozhodnutí Komise Evropské
unie27). Při podání celního prohlášení je dovozce povi-
nen tuto skutečnost oznámit celnímu úřadu a současně
mu předložit povolení k dovozu reprodukčního mate-
riálu vydané ministerstvem. Nepředloží-li dovozce cel-
nímu úřadu povolení k dovozu reprodukčního mate-
riálu, celní úřad zboží nepropustí do celního režimu
volného oběhu.

(2) V žádosti o povolení dovozu reprodukčního
materiálu dovozce kromě obecných náležitostí uvede

a) identifikační číslo a číslo licence dodavatele,

b) množství a kategorii reprodukčního materiálu,

c) český a vědecký název dřeviny,

d) v případě, že dovezený reprodukční materiál má
být na základě smlouvy upravován, rozmnožován
nebo pěstován výhradně pro vývoz, též identifi-
kační údaje o osobě, které je produkt vyrobený
z dovezeného reprodukčního materiálu smluvně
určen.

(3) Dovozce je povinen opatřit dovážený repro-
dukční materiál potvrzením o původu nebo jiným
úředním osvědčením vystaveným v zemi původu, které
předloží celnímu orgánu současně s dokumenty podle
odstavce 1, a podklady obsahujícími podrobné údaje
o všech dovážených oddílech.

(4) Dovezený reprodukční materiál musí být evi-
dován podle § 24.

(5) Podrobnosti a vzor oznámení o dovozu repro-
dukčního materiálu podle odstavce 1 stanoví vyhláška.

Sbírka zákonů č. 232 / 2013Strana 2184 Částka 91



§ 25b

Dovoz reprodukčního materiálu na základě
rozhodnutí Rady Evropské unie o rovnocennosti

reprodukčního materiálu lesních dřevin
vyprodukovaného ve třetích zemích

(1) Dovozce může dovézt reprodukční materiál,
pouze pokud vyhovuje podmínkám stanoveným roz-
hodnutím Rady Evropské unie o rovnocennosti repro-
dukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaného
ve třetích zemích28).

(2) Dovozce je povinen oznámit dovoz pověřené
osobě minimálně 30 dní přede dnem uskutečnění do-
vozu.

(3) Dovezený reprodukční materiál lze propustit
do celního režimu volného oběhu pouze na základě
potvrzení o původu vydaného ministerstvem. Minister-
stvo vydá potvrzení o původu na základě dovozcem
předloženého certifikátu Organizace pro ekonomickou
spolupráci a rozvoj o provenienci. Ministerstvo uvede
na potvrzení o původu, že reprodukční materiál byl
dovezen v rámci režimu rovnocennosti.

(4) Při podání celního prohlášení je dovozce povi-
nen skutečnosti podle odstavce 3 oznámit celnímu
úřadu a současně mu předložit potvrzení o původu vy-
dané ministerstvem. Nepředloží-li dovozce celnímu
úřadu potvrzení o původu, celní úřad zboží nepropustí
do celního režimu volného oběhu.

(5) Dovezený reprodukční materiál musí být evi-
dován podle § 24.

§ 25c

Povinnosti při obchodování mezi členskými státy
Evropské unie

(1) Na pověřenou osobu se vztahují práva a povin-
nosti stanovené přímo použitelným předpisem Evrop-
ské unie, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směr-
nici Rady 1999/105/ES, pokud jde o poskytování
úřední pomoci mezi úředními subjekty29). Dodavatelé
pro účely uvedené ve větě první poskytují pověřené
osobě další informace, vzorky nebo jiné důkazy.

(2) Dodavatel dodávající reprodukční materiál
z České republiky do jiného členského státu Evropské
unie je povinen informovat pověřenou osobu o expedici
reprodukčního materiálu nejpozději do 1 měsíce od
této expedice na informačním dokladu, jehož vzor je
uveden v příloze č. 2 tohoto zákona.

(3) Příjemce reprodukčního materiálu z jiného

členského státu Evropské unie má povinnost vést
o tomto reprodukčním materiálu evidenci podle § 24.

27) Například rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2008,
kterým se členské státy opravňují k přijetí rozhodnutí v sou-
ladu se směrnicí Rady 1999/105/ES o stejných zárukách
poskytovaných ve vztahu k reprodukčnímu materiálu les-
ních dřevin, který má být dovezen z určitých třetích zemí
(2008/989/ES).

28) Například rozhodnutí Rady ze dne 16. prosince 2008 o rov-
nocennosti reprodukčního materiálu lesních dřevin vypro-
dukovaného ve třetích zemích (2008/971/ES).

29) Nařízení Komise (ES) č. 1598/2002 ze dne 6. září 2002,
kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady
1999/105/ES, pokud jde o poskytování úřední pomoci mezi
úředními subjekty.“.

61. V části první v nadpisu hlavy VII se za slova
„V OBLASTI“ vkládají slova „OCHRANY A RE-
PRODUKCE GENOFONDU LESNÍCH DŘE-
VIN A“.

62. V § 26 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 29
odst. 1 se za slova „v oblasti“ vkládají slova „ochrany
a reprodukce genofondu lesních dřevin a“.

63. V § 26 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) krajské úřady,“.

64. V § 26 odst. 2 se slovo „kraje“ nahrazuje slovy
„krajského úřadu“.

65. V § 26 odstavec 3 zní:

„(3) Orgánům veřejné správy jsou pro výkon je-
jich působnosti podle tohoto zákona poskytovány

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evi-
dence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému ci-
zinců.“.

66. V § 26 se doplňují odstavce 4 až 8, které znějí:
„(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3

písm. a) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum a místo narození, u subjektu údajů, který se
narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se na-
rodil,

c) datum a místo úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů
mimo území České republiky, datum úmrtí, místo
a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,
který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo
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den, který prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

d) adresa místa pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3
písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum a místo narození,

c) rodné číslo, bylo-li přiděleno,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3
písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum a místo narození,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) druh a adresa místa pobytu,

e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení po-
bytu.

(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje
v základním registru obyvatel, se využijí z agendového
informačního systému evidence obyvatel nebo agendo-
vého informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním pří-
padě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné
ke splnění daného úkolu.“.

67. V § 27 se písmena a), b), c), f) a g) zrušují.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena a)
a b).

68. § 28 včetně nadpisu zní:

„§ 28

Kraje

Krajské úřady v přenesené působnosti

a) rozhodují o opravných prostředcích proti rozhod-
nutím vydaným podle § 27,

b) rozhodují o uložení pokut podle tohoto zákona,

c) rozhodují o uložení zvláštních opatření,

d) vykonávají dozor, jak fyzické a právnické osoby
dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisy vy-
dané k jeho provedení a rozhodnutí vydaná na

jejich základě, a ukládají opatření k odstranění zjiš-
těných nedostatků.“.

69. V § 29 odst. 2 písm. b) se slovo „dodavatelů“
nahrazuje slovy „držitelů licence“.

70. V § 29 odst. 2 se na konci textu písmene d)
doplňují slova „a určenou osobu“.

71. V § 29 odst. 2 písmeno e) zní:

„e) vystavuje potvrzení o původu na dovezený repro-
dukční materiál a o vydaných potvrzeních vede
evidenci,“.

72. V § 29 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena k) až m), která znějí:

„k) řídí výkon státní správy v oblasti shromažďování,
hodnocení, dokumentace, ochrany a reprodukce
genetických zdrojů lesních dřevin,

l) vydává Národní program a jeho změny,

m) poskytuje finanční prostředky podle § 2j.“.

73. § 30 včetně nadpisu zní:

„§ 30

Oprávnění pověřené osoby

(1) Ministerstvo pověří prováděním odborných
úkonů, zařazováním, změnou nebo zrušením zařazení
genetického zdroje do Národního programu, ukládá-
ním předání vzorků ohroženého genetického zdroje,
ukládáním zvláštních opatření formou zabezpečení ge-
netických zdrojů nebo dokumentace o genetických
zdrojích před zničením, poškozením, nebo zcizením,
kontrolou v oblasti ochrany a reprodukce genofondu
lesních dřevin a prováděním odborných úkonů a kon-
trolou v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem
právnickou osobu nebo organizační složku státu, která

a) má odbornou a technickou způsobilost,

b) se sama neúčastní hospodářské soutěže v příslušné
oblasti a nemá žádný zájem na výsledku řízení,
v rámci kterého odborný úkon provádí,

c) podléhá dohledu a kontrole ministerstva.

(2) Pověřená osoba

a) koordinuje Národní program,

b) provádí hodnocení Národního programu a před-
kládá ho ministerstvu (§ 2a odst. 3),

c) ukládá opatření k záchraně ohroženého genetic-
kého zdroje lesních dřevin (§ 2b odst. 3),

d) zařazuje (§ 2c odst. 1), mění (§ 2e odst. 1) nebo
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zrušuje zařazení (§ 2e odst. 2) genetického zdroje
do Národního programu,

e) vede ústřední evidenci (§ 2d odst. 4, § 2g odst. 2,
§ 2i odst. 2, § 6 odst. 6, § 18 a § 24 odst. 3),

f) ukládá předání dokumentace o genetických zdro-
jích a vzorků genetických zdrojů (§ 2g odst. 3),

g) přijímá oznámení právního nástupce o úmrtí fy-
zické osoby nebo zániku právnické osoby, která
je účastníkem Národního programu (§ 2g odst. 4),

h) přijímá oznámení dodavatelů o zamýšleném sběru
semenného materiálu, odběru částí rostlin a vyzve-
dávání sadebního materiálu z přirozeného zmla-
zení a oznámení dodavatelů o zamýšleném slou-
čení reprodukčního materiálu a odběru částí rost-
lin při následném vegetativním množení,

i) je oprávněna být přítomna při sběru semenného
materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání
sadebního materiálu z přirozeného zmlazení
z uznaných zdrojů reprodukčního materiálu kate-
gorie identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný
nebo testovaný,

j) vystavuje potvrzení o původu reprodukčního ma-
teriálu získaného z uznaných zdrojů reprodukč-
ního materiálu a vede o tom evidenci,

k) vystavuje nové potvrzení o původu reprodukčního
materiálu pro oddíly získané sloučením oddílů
a pro oddíly získané následným vegetativním
množením, pro které bylo vystaveno potvrzení
o původu, a vede o tom evidenci,

l) uznává zdroje identifikovaného, selektovaného,
kvalifikovaného a testovaného reprodukčního ma-
teriálu, prodlužuje dobu uznání a zrušuje uznání,

m) přiděluje uznaným jednotkám evidenční čísla,

n) slučuje uznané zdroje reprodukčního materiálu do
jedné uznané jednotky,

o) doporučuje omezení mýtní úmyslné těžby10) v po-
rostech uznaných jako zdroj selektovaného a testo-
vaného reprodukčního materiálu nebo navrhuje
stanovení ochranné lhůty v těchto porostech,

p) povoluje mýtní úmyslnou těžbu10) v porostech
uznaných jako zdroj selektovaného a testovaného
reprodukčního materiálu, nebo v porostech uzna-
ných jako zdroj selektovaného a testovaného re-
produkčního materiálu, kde došlo ke stanovení
ochranné lhůty,

q) vyhlašuje genové základny a stanovuje způsob
hospodaření v genových základnách,

r) plní práva a povinnosti, které pro ni vyplývají

z přímo použitelného předpisu Evropské unie,
kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici
Rady 1999/105/ES, pokud jde o poskytování
úřední pomoci mezi úředními subjekty (§ 25c
odst. 1),

s) na základě pověření ministerstva vykonává dozor
nad dodržováním ustanovení tohoto zákona, před-
pisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vy-
daných na jejich základě a v případě zjištění nedo-
statků předává tyto informace orgánu veřejné
správy v oblasti nakládání s reprodukčním mate-
riálem,

t) vykonává kontrolu (§ 31),

u) ukládá zvláštní opatření (§ 36 odst. 2 a 3).

(3) Zaměstnanci pověřené osoby jsou povinni při
své činnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečno-
stech, o kterých se dozvěděli při výkonu činností podle
tohoto zákona. Tato povinnost trvá 5 let po skončení
pracovního nebo obdobného poměru.“.

74. § 31 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 17 zní:

„§ 31

Kontrola

(1) Orgány veřejné správy (§ 26) a pověřená osoba
(§ 30) jsou povinny kontrolovat dodržování povinností
stanovených tímto zákonem. Zaměstnanci orgánů ve-
řejné správy a zaměstnanci pověřené osoby (dále jen
„kontrolující“) mají při výkonu kontroly práva a povin-
nosti stanovené zvláštním zákonem17), nestanoví-li
tento zákon jinak.

(2) Celní úřady provádějí kontrolu dodržování
povinností stanovených tímto zákonem pouze při do-
vozu a vývozu reprodukčního materiálu. Při výkonu
svých oprávnění postupují podle celního zákona.

(3) Kontrolující se při výkonu kontroly prokazují
pověřením ke kontrole nebo služebním průkazem.

(4) Orgán veřejné správy nebo pověřená osoba
podle povahy nedostatků zjištěných při výkonu kon-
troly může uložit způsob a lhůtu k odstranění nedo-
statků a jejich příčin.

(5) Oprávnění a povinnosti kontrolujících mají
i osoby pověřené k výkonu kontroly Evropskou ko-
misí.

17) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).“.
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75. § 32 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 18 zrušuje.

76. V § 33 odstavec 1 zní:

„(1) Je-li vážně ohroženo zásobení trhu repro-
dukčním materiálem některých druhů lesních dřevin
uvedených v seznamu druhů lesních dřevin, může mi-
nisterstvo na základě povolení Evropské komise stano-
vit vyhláškou druhy lesních dřevin, jejichž reprodukční
materiál lze po stanovenou dobu uvádět do oběhu,
i když nesplňuje požadavky stanovené tímto záko-
nem.“.

77. V § 33 se odstavec 4 zrušuje.

78. V části první nadpis hlavy VIII zní:
„SPRÁVNÍ DELIKTY A ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ“.

79. § 34 včetně nadpisu zní:

„§ 34

Přestupky

(1) Fyzická osoba se jako účastník Národního
programu dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 2b odst. 3 neoznámí ohrožení gene-
tického zdroje,

b) v rozporu s § 2g odst. 1 nevede průběžně doku-
mentaci o genetických zdrojích,

c) v rozporu s 2h odst. 1 neposkytne nebo neumožní
odebrat vzorek genetického zdroje, který se u něho
nachází, včetně identifikačních údajů o genetickém
zdroji,

d) v rozporu s § 2h odst. 3 odmítne poskytnout bez-
úplatně vzorky genetických zdrojů pro účely
šlechtění, výzkumu a vzdělávání, nebo

e) neeviduje poskytování vzorků genetických zdrojů
podle § 2h odst. 5.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit po-
kutu do 100 000 Kč.“.

80. Za § 34 se vkládá nový § 34a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 34a

Správní delikty právnických a podnikajících
fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
jako účastník Národního programu dopustí správního
deliktu tím, že

a) v rozporu s § 2b odst. 3 neoznámí ohrožení gene-
tického zdroje,

b) v rozporu s § 2g odst. 1 nevede průběžně doku-
mentaci o genetických zdrojích,

c) v rozporu s § 2h odst. 1 neposkytne nebo ne-
umožní odebrat vzorek genetického zdroje, který
se u něho nachází, včetně identifikačních údajů
o genetickém zdroji,

d) v rozporu s § 2h odst. 3 odmítne poskytnout bez-
úplatně vzorky genetických zdrojů pro účely
šlechtění, výzkumu a vzdělávání, nebo

e) neeviduje poskytování vzorků genetických zdrojů
podle § 2h odst. 5.

(2) 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 ta-
kové 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 nespráv-
nými či neúplnými údaji v průvodním listu,

3. bez licence podle § 20 odst. 1, nebo

4. přes zákaz stanovený zvláštním opatřením po-
dle § 36 odst. 1 písm. b),

c) 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,

d) doveze reprodukční materiál bez povolení minis-
terstva podle § 25a odst. 1,

e) v rozporu s § 25c odst. 1 neposkytne za účelem
obchodování se subjekty usazenými v jiných člen-
ských státech Evropské unie pověřené osobě další
informace, vzorky anebo jiné důkazy, nebo

f) jako dodavatel dodávající reprodukční materiál
z České republiky do jiného členského státu
Evropské unie v rozporu s § 25c odst. 2 neinfor-
muje pověřenou osobu o expedici reprodukčního
materiálu.

(3) Držitel licence se dopustí správního deliktu
tím, že v rozporu s § 24 odst. 2 nepředloží pověřené
osobě do 15. ledna každého kalendářního roku zá-
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znamy 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 repro-
dukční materiál do oběhu neuvedl ani neprovozoval
lesní školkařskou činnost.

(4) 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.

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že

a) provede mýtní úmyslnou těžbu v rozporu s uzná-
ním porostu za zdroj selektovaného nebo testova-
ného reprodukčního materiálu (§ 17), nebo

b) jako kontrolovaná osoba nesplní opatření k odstra-
nění nedostatků uložené podle § 31 odst. 4.

(6) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1
nebo odstavce 2 písm. a),

b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2
písm. b) až f), odstavce 3, 4 nebo 5.“.

81. § 35 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 30 zní:

„§ 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 za-
bránila.

(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se při-
hlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způ-
sobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem,
za nichž byl spáchán.

(3) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy roz-
hodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

(4) Odpovědnost právnické osoby za správní de-
likt 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.

(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 pro-
středí, jde-li o správní delikty podle § 34a.

(6) Správní delikt podle § 34a projedná ten z pří-
slušných orgánů veřejné správy, který dříve zahájil ří-
zení, 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.

30) § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění zákona č. 85/
/2004 Sb.“.

82. V § 36 odst. 1 písm. a) se za slovo „způsobu“
vkládají slova „a termínu“.

83. V § 36 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) likvidace reprodukčního materiálu, který byl uve-
den 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).“.

84. V § 36 se za odstavec 1 vkládají nové od-
stavce 2 až 4, které znějí:

„(2) Orgán veřejné správy nebo pověřená osoba
může uložit účastníkovi Národního programu zvláštní
opatření formou přemístění a zajištění ohroženého ge-
netického zdroje tak, aby nedošlo k jeho zničení, po-
škození nebo zcizení.

(3) Je-li zjištěno závažné porušení povinností sta-
novených 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 Národ-
ního 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.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 5.
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85. V § 37 odst. 1 písm. c) se za slovo „vývozu“
vkládají slova „a zpětnému vývozu“.

86. § 38 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 20 zrušuje.

87. § 39 včetně nadpisu zní:

„§ 39

Zmocňovací ustanovení

(1) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 2a
odst. 5, § 2c odst. 3, § 2f odst. 3, § 2g odst. 5, § 2h

odst. 6, § 2i odst. 4, § 3 odst. 1, § 4, § 5 odst. 7, § 5a
odst. 5, § 6 odst. 8, § 8 odst. 9, § 10 odst. 4, § 12
odst. 2, § 13 odst. 4, § 14 odst. 4, § 15 odst. 4, § 16
odst. 4, § 18 odst. 2, § 20 odst. 3, § 24 odst. 4 a § 25a
odst. 5.

(2) Ministerstvo může vydat vyhlášku k provedení
§ 33 odst. 1.“.

88. Příloha č. 1 se zrušuje.

89. Příloha č. 2 zní:
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„Příloha č. 2 k zákonu č. 149/2003 Sb.
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Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Ministerstvo zpracuje a stanoví do 6 měsíců ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona Národní program
ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin a uve-
řejní ho ve Věstníku Ministerstva zemědělství a způso-
bem umožňujícím dálkový přístup.

2. Licence k uvádění do oběhu reprodukčního
materiálu vydané podle dosavadních právních předpisů
se považují za licence vydané podle zákona č. 149/2003
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

3. Reprodukční materiál shromážděný podle do-
savadních právních předpisů v období od 1. ledna 2004
do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za
reprodukční materiál shromážděný podle zákona
č. 149/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

4. Zdroje reprodukčního materiálu uznané pro
získávání reprodukčního materiálu podle dosavadních
právních předpisů se považují za uznané zdroje podle
tohoto zákona, ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, s tím, že

a) rodičovské stromy podle dosavadních právních
předpisů se považují za rodiče rodiny,

b) klony uznané podle dosavadních právních před-
pisů k odběru částí rostlin pro vegetativní způsob
reprodukce se považují za ortety.

5. Genové základny vyhlášené podle dosavadních
právních předpisů se považují za genové základny vy-
hlášené podle zákona č. 149/2003 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí
a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. III

Položka 87 v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění zákona č. 553/2005
Sb., zní:

„Položka 87

a) Vydání povolení k dovozu
reprodukčního materiálu
lesních dřevin Kč 500

b) Udělení licence dodavateli
reprodukčního materiálu
lesních dřevin Kč 1 000

c) Prodloužení licence dodavateli
reprodukčního materiálu
lesních dřevin Kč 500

d) Udělení licence k vyhotovování
lesního hospodářského plánu
a lesní hospodářské osnovy Kč 1 000

e) Prodloužení licence k vyhoto-
vování lesního hospodářského
plánu a lesní hospodářské osnovy Kč 500

f) Udělení licence pro výkon
činnosti odborného lesního
hospodáře Kč 1 000

g) Prodloužení licence pro výkon
činnosti odborného lesního
hospodáře Kč 500“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o genetických zdrojích rostlin
a mikroorganismů

Čl. IV

Zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání
genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů význam-
ných pro výživu a zemědělství a o změně zákona
č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění poz-
dějších 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. a zákona
č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. a) se za slova „odrůda
pěstované rostliny,“ vkládají slova „šlechtitelská a“
a za slova „linie nebo“ se vkládá slovo „příbuzný“.

2. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene j) do-
plňují slova „nebo osobou zařazenou do Národního
programu (dále jen „účastník Národního programu“)“.

3. V § 3 odst. 2 se slova „osobou zařazenou do
Národního programu (dále jen „účastník Národního
programu“)“ nahrazují slovy „účastníkem Národního
programu“.
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4. V § 5 odst. 1 písm. c) se slova „konzervovaných
ex situ“ zrušují.

5. V § 5 odst. 2 se slova „a evidenční číslo“ zru-
šují.

6. V § 14 odst. 1 se za slova „pověřená osoba“
vkládají slova „nebo účastník Národního programu“.

7. V § 14 odst. 2 se za slovo „Genobanku“ vkládá
slovo „semen“.

8. V § 19 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou
č. 14 zní:

„(2) Pokud je za poskytnutí vzorku genetických
zdrojů požadována úplata, nesmí přesáhnout vynalo-
žené minimální náklady14).

14) Mezinárodní smlouva č. 73/2004 Sb. m. s., o rostlinných
genetických zdrojích pro výživu a zemědělství.“.

9. V § 19 odst. 3 se slova „k účelům uvedeným
v odstavci 2“ zrušují.

10. V § 19 odstavec 4 zní:

„(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou velikost po-
skytovaných vzorků genetických zdrojů podle jejich
druhu a genetického základu.“.

11. § 20 včetně nadpisu zní:

„§ 20

Poskytování informací o genetických zdrojích

Informace o genetických zdrojích zveřejňuje pově-
řená osoba na svých internetových stránkách prostřed-
nictvím informačního systému o genetických zdrojích
podle § 17 odst. 4 a v souladu s platnými mezinárod-
ními dohodami14).“.

Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.

12. V § 25 odst. 1 se za slova „Národního pro-
gramu“ vkládají slova „ , mezinárodní spolupráci“.

13. V § 25 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

14. Na konci § 26 se doplňuje věta „Součástí
mezinárodní spolupráce je také účast pověřené osoby
a účastníků Národního programu na plnění programů,
projektů a dohod vyplývajících z mezinárodních zá-
vazků.“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Němcová v. r.

Zeman v. r.

Rusnok v. r.
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233

ZÁKON

ze dne 26. června 2013,

kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se unesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

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., zá-
kona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona
č. 342/2006 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., zá-
kona č. 119/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona
č. 197/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 396/
/2012 Sb. a zákona č. 101/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 se na konci textu písmene g) do-
plňují slova „než alkoholem46) (dále jen „jiná návyková
látka“)“.

Poznámka pod čarou č. 46 zní:

„46) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 5 odst. 2 písm. a) se za slovo „nápoj“ vklá-
dají slova „ani jinou látku obsahující alkohol (dále jen
„alkoholický nápoj“)“ a za slovo „užít“ se vkládá slovo
„jinou“.

3. V § 5 odst. 2 písmeno b) zní:

„b) řídit vozidlo nebo jet na zvířeti bezprostředně po
požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návy-
kové látky nebo v takové době po požití alkoho-
lického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy
by mohl být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné
návykové látky; v případě jiných návykových látek

uvedených v prováděcím právním předpise se řidič
považuje za ovlivněného takovou návykovou lát-
kou, pokud její množství v krevním vzorku řidiče
dosáhne alespoň limitní hodnoty stanovené prová-
děcím právním předpisem,“.

4. V § 8a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova
„nesmí při provádění výcviku podle zvláštního práv-
ního předpisu4)“ nahrazují slovy „při výkonu dohledu
nad řidičem motorového vozidla podle § 3 odst. 3
písm. b) nebo c) nesmí“.

5. V § 8a odst. 1 písmeno b) zní:

„b) vykonávat činnost učitele autoškoly bezprostředně
po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné ná-
vykové látky nebo v takové době po požití alko-
holického nápoje nebo užití jiné návykové látky,
kdy by mohl být ještě pod vlivem alkoholu nebo
jiné návykové látky; pro posouzení ovlivnění uči-
tele autoškoly jinou návykovou látkou se použije
§ 5 odst. 2 písm. b) obdobně,“.

6. V § 8a odst. 1 písm. c) se slova „sedět během
jízdy ve výcvikovém vozidle“ nahrazují slovy „vyko-
návat činnost učitele autoškoly“ a slova „vykonávání
funkce učitele autoškoly“ se nahrazují slovy „výkonu
této činnosti“.

7. V § 8a odst. 2 úvodní části ustanovení se slova
„povinen v souvislosti s prováděním výcviku podle
zvláštního právního předpisu4)“ nahrazují slovy „při
výkonu dohledu nad řidičem motorového vozidla po-
dle § 3 odst. 3 písm. b) nebo c) povinen“.

8. V § 47 odst. 2 písm. b) se slova „jiných návy-
kových látek“ nahrazují slovy „užití jiné návykové
látky“ a za slova „nápoj nebo“ se vkládají slova „užil
jinou“.

9. V § 118a odst. 1 písmena c) až f) znějí:

„c) je podezřelý, že požil alkoholický nápoj nebo užil
jinou návykovou látku během jízdy,

d) je podezřelý, že řídil motorové vozidlo bezpro-
středně po požití alkoholického nápoje nebo užití
jiné návykové látky nebo v takové době po požití
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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 alkoho-
lem,

f) se přes výzvu podle § 5 odst. 1 písm. g) odmítl
podrobit vyšetření podle zvláštního právního
předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněn jinou ná-
vykovou látkou,“.

10. V § 118a odst. 3 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „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“.

11. V § 118a odst. 3 písmena b) a c) znějí:
„b) se přes výzvu podle § 8a odst. 2 písm. a) odmítl

podrobit vyšetření podle zvláštního právního
předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněn alkoho-
lem,

c) se přes výzvu podle § 8a odst. 2 písm. b) odmítl
podrobit vyšetření podle zvláštního právního
předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněn jinou ná-
vykovou látkou.“.

12. V § 118a odst. 3 se písmeno d) zrušuje.

13. V § 125c odst. 1 písm. b) se slova „jejich vli-
vem“ nahrazují slovy „vlivem alkoholu nebo jiné ná-
vykové látky“.

14. V § 125c odst. 1 písm. d) se slova „ , ačkoliv
takové vyšetření není spojeno s nebezpečím pro jeho
zdraví“ zrušují.

15. V § 125c odst. 3 úvodní části ustanovení se za
slovo „autoškoly“ vkládají slova „při výkonu dohledu
nad řidičem motorového vozidla podle § 3 odst. 3
písm. b) nebo c)“.

16. V § 125c odst. 3 písm. a) se za slova „nebo

užije“ vkládá slovo „jinou“ a slova „provádění vý-
cviku“ se nahrazují slovem „jízdy“.

17. V § 125c odst. 3 písm. b) se slova „provádí
výcvik ve výcvikovém vozidle bezprostředně po požití
alkoholického nápoje nebo užití návykové látky, kdy
by mohl být ještě pod jejich vlivem“ nahrazují slovy
„vykonává činnost učitele autoškoly bezprostředně po
požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové
látky nebo v takové době po požití alkoholického ná-
poje nebo užití jiné návykové látky, kdy ještě je pod
vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky“.

18. V § 125c odst. 3 písm. c) se slova „provádí
výcvik ve výcvikovém vozidle, jestliže“ nahrazují slovy
„vykonává činnost učitele autoškoly, ačkoliv“ a slova
„vykonání učitele autoškoly“ se nahrazují slovy „vý-
konu této činnosti“.

19. V § 125c odst. 3 písm. d) se slova „provádění
výcviku“ nahrazují slovy „výkonu činnosti učitele au-
toškoly“ a slova „ , ačkoliv takové vyšetření není spo-
jeno s nebezpečím pro jeho zdraví“ se zrušují.

20. V § 137 odst. 1 se za slovo „provedení“ vklá-
dají slova „§ 5 odst. 2 písm. b) a“.

21. V příloze v první položce za 7 bodů se slova
„bezprostředně po požití alkoholu“ nahrazují slovy
„bezprostředně po požití alkoholického nápoje“, slova
„požití alkoholu,“ se nahrazují slovy „jeho požití,“
a slova „jeho vlivem“ se nahrazují slovy „vlivem alko-
holu“.

22. V příloze ve druhé položce za 7 bodů se slova
„ , ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho
zdraví“ zrušují.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po
jeho vyhlášení.

Němcová v. r.

Zeman v. r.

Rusnok v. r.

Sbírka zákonů č. 233 / 2013Částka 91 Strana 2195



234

ZÁKON

ze dne 26. června 2013,

kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o pohonných hmotách

Čl. I

Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách
a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně ně-
kterých 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. a zákona č. 18/
/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písmeno j) zní:

„j) distributorem pohonných hmot osoba, která pro-
dává nebo je oprávněna prodávat pohonné hmoty
na území České republiky, s výjimkou

1. prodeje pohonných hmot z čerpací stanice,

2. prodeje stlačeného zemního plynu, pokud je
jeho prodejce držitelem platné licence na ob-
chod s plynem podle energetického zákona.“.

2. § 4a a 4b se včetně nadpisů zrušují.

3. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

„§ 5a

Distributor pohonných hmot a provozovatel čer-
pací stanice je povinen na území České republiky na-
kupovat pohonné hmoty pouze

a) od osoby registrované jako distributor pohonných
hmot, nebo

b) na čerpací stanici zapsané v evidenci čerpacích sta-
nic.“.

4. Za § 6 se vkládají nové § 6a až 6p, které včetně
nadpisů znějí:

„§ 6a

Podmínky distribuce pohonných hmot

(1) Celní úřad vydává stanovisko podle živnosten-
ského zákona k žádosti o

a) živnostenské oprávnění pro distribuci pohonných
hmot,

b) schválení ustanovení odpovědného zástupce pro
distribuci pohonných hmot.

(2) Celní úřad vydá souhlasné stanovisko, pokud
je splněna podmínka spolehlivosti u

a) žadatele o živnostenské oprávnění pro distribuci
pohonných hmot,

b) statutárního orgánu nebo člena statutárního
orgánu tohoto žadatele a

c) odpovědného zástupce tohoto žadatele.

(3) Podmínka spolehlivosti musí být splňována po
celou dobu trvání živnostenského oprávnění pro distri-
buci pohonných hmot

a) držitelem živnostenského oprávnění pro distribuci
pohonných hmot,

b) statutárním orgánem nebo členem statutárního
orgánu tohoto držitele a

c) odpovědným zástupcem tohoto držitele.

(4) V případě, že celní úřad vydá nesouhlasné sta-
novisko, toto stanovisko odůvodní.

§ 6b

Spolehlivost

(1) Za spolehlivou se pro účely tohoto zákona po-
važuje osoba, která

a) je bezúhonná a

b) v posledních 3 letech neporušila závažným způso-
bem daňové nebo celní předpisy nebo tento zákon.

(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona
považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena
pro trestný čin proti majetku nebo pro trestný čin hos-
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podářský, nebo se na ni hledí, jako by nebyla odsou-
zena.

(3) Pokud právnická osoba závažným způsobem
poruší daňové nebo celní předpisy nebo tento zákon,
hledí se pro účely posouzení splnění podmínky spole-
hlivosti na osobu, která byla v době tohoto porušení
v této právnické osobě statutárním orgánem nebo čle-
nem statutárního orgánu, jako by je také porušila.

(4) Pokud osoba závažným způsobem poruší
tento zákon, hledí se pro účely posouzení splnění pod-
mínky spolehlivosti na osobu, která byla v době tohoto
porušení odpovědným zástupcem této osoby, jako by
jej také porušila.

§ 6c

Prokazování bezúhonnosti

(1) Pokud je osoba, která musí splňovat pod-
mínku spolehlivosti, cizincem, nebo právnickou oso-
bou, která nemá sídlo na území České republiky, při-
pojí žadatel k žádosti o živnostenské oprávnění pro
distribuci pohonných hmot také výpis z evidence trestů
nebo rovnocennou písemnost vydanou státem,

a) jehož je tato osoba státním příslušníkem, nebo ve
kterém sídlí a

b) ve kterém se v posledních 3 letech tato osoba
zdržovala, nebo sídlila nepřetržitě po dobu delší
než 3 měsíce.

(2) Pokud je osoba, která musí splňovat pod-
mínku spolehlivosti, státním příslušníkem České repu-
bliky, který se v posledních 3 letech zdržoval nepřetr-
žitě po dobu delší než 3 měsíce na území jiného státu,
připojí žadatel k žádosti o živnostenské oprávnění pro
distribuci pohonných hmot také výpis z evidence trestů
nebo rovnocennou písemnost vydanou tímto státem.

(3) Osoba, která je nebo byla státním příslušníkem
jiného členského státu než České republiky, nebo
osoba, která má nebo měla bydliště v jiném členském
státě než v České republice, může místo písemností
podle odstavce 1 nebo 2 k žádosti o živnostenské
oprávnění připojit jinou písemnost prokazující její bez-
úhonnost.

(4) Nevydává-li stát písemnost podle odstavců 1
až 3, lze tuto písemnost nahradit čestným prohlášením
učiněným před notářem nebo orgánem tohoto státu,
které není starší než 3 měsíce.

(5) Distributor pohonných hmot musí na výzvu

celního úřadu předložit písemnost podle odstavců 1
až 4 ve lhůtě stanovené celním úřadem.

§ 6d

Odpovědný zástupce

(1) Odpovědným zástupcem distributora pohon-
ných hmot může být ustanovena pouze osoba, která
nevykonává funkci odpovědného zástupce pro jiného
distributora pohonných hmot.

(2) Živnostenský úřad zruší živnostenské opráv-
nění pro distribuci pohonných hmot nebo změní jeho
rozsah, pokud

a) distributor pohonných hmot neustanovil odpo-
vědného zástupce, ačkoli to živnostenský zákon
vyžaduje, nebo

b) živnostenský úřad neschválil ustanovení nového
odpovědného zástupce, protože tento zástupce ne-
splňuje

1. podmínku podle odstavce 1,

2. podmínku spolehlivosti, nebo

3. podmínky stanovené živnostenským zákonem.

Registrace distributora pohonných hmot

§ 6e

Registrační řízení

(1) Distributor pohonných hmot je povinen se
před zahájením své činnosti registrovat u celního úřadu.

(2) Pro registrační řízení a správu placení kauce se
použijí přiměřeně ustanovení daňového řádu.

§ 6f

Přihláška k registraci

Přihláška k registraci se podává elektronicky.

§ 6g

Podmínky registrace

(1) Podmínkami registrace jsou:

a) bezdlužnost,

b) živnostenské oprávnění pro distribuci pohonných
hmot,

c) skutečnost, že nebyl distributorovi pohonných
hmot vysloven zákaz činnosti znemožňující výkon
jeho činnosti,

Sbírka zákonů č. 234 / 2013Částka 91 Strana 2197



d) skutečnost, že distributor pohonných hmot není
v likvidaci nebo v úpadku, a

e) poskytnutí kauce.

(2) Podmínky registrace musí být splňovány po
celou dobu registrace.

§ 6h

Bezdlužnost

(1) Za bezdlužnou se pro účely tohoto zákona
považuje osoba, která nemá evidován nedoplatek

a) u orgánů Finanční správy České republiky,

b) u orgánů Celní správy České republiky,

c) na pojistném a na penále na všeobecné zdravotní
pojištění a

d) na pojistném a na penále na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

(2) Podmínka bezdlužnosti musí být současně spl-
ňována

a) distributorem pohonných hmot,

b) osobou, která je v právnické osobě, která je distri-
butorem pohonných hmot, statutárním orgánem
nebo členem statutárního orgánu, a

c) odpovědným zástupcem distributora pohonných
hmot.

(3) Bezdlužnost podle odstavce 1 písm. c) a d) se
prokazuje potvrzeními, která nejsou starší než 30 dnů
přede dnem podání přihlášky k registraci.

§ 6i

Kauce

(1) Distributor pohonných hmot je povinen po-
skytnout kauci, a to

a) složením částky ve výši 20 000 000 Kč na zvláštní
účet celního úřadu s tím, že kauce v této výši musí
být na tomto účtu po celou dobu registrace distri-
butora pohonných hmot, nebo

b) bankovní zárukou, kterou přijal celní úřad, k zajiš-
tění nedoplatků v celkové výši do 20 000 000 Kč,
které jsou evidovány u orgánů Celní správy České
republiky nebo u jiných správců daně k devadesá-
tému dni ode dne zrušení nebo zániku registrace
distributora pohonných hmot.

(2) Bankovní záruka musí být poskytnuta na
dobu určitou, která nesmí být kratší než 2 roky.

§ 6j

Použití kauce

(1) Dojde-li k pravomocnému zrušení nebo k zá-
niku registrace distributora pohonných hmot, stává se
složená částka přeplatkem distributora pohonných
hmot. Je-li takto vzniklý přeplatek vratitelným přeplat-
kem, vrátí jej celní úřad distributorovi pohonných
hmot do 90 dnů ode dne pravomocného zrušení nebo
zániku registrace distributora pohonných hmot.

(2) Lhůta podle odstavce 1 neběží po dobu, kdy je
orgánem Celní správy České republiky nebo jiným
správcem daně vedeno řízení,

a) jehož výsledkem může být rozhodnutí o stanovení
daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého
plnění a

b) které bylo zahájeno do 90 dnů ode dne pravomoc-
ného zrušení nebo zániku registrace distributora
pohonných hmot.

(3) Dojde-li ke zrušení nebo k zániku registrace
distributora pohonných hmot, vyzve celní úřad vý-
stavce bankovní záruky k uhrazení nedoplatku evido-
vaného k devadesátému dni ode dne zrušení nebo zá-
niku registrace u

a) celního úřadu,

b) jiného správce daně, který o jeho uhrazení celní
úřad požádal.

(4) Celní úřad vyzve výstavce bankovní záruky
nejdříve po 90 dnech, nejpozději však do 5 měsíců
ode dne zrušení nebo zániku registrace distributora po-
honných hmot.

(5) Výstavce bankovní záruky je povinen částku
uhradit do 15 dnů ode dne doručení výzvy.

§ 6k

Rozhodnutí o registraci

(1) Splní-li distributor pohonných hmot pod-
mínky registrace, celní úřad jej zaregistruje; v rozhod-
nutí o registraci mu přidělí registrační číslo.

(2) Lhůta pro vydání rozhodnutí o registraci ne-
běží ode dne, kdy celní úřad dal podnět ke zrušení nebo
změně živnostenského oprávnění pro distribuci pohon-
ných hmot, až do pravomocného ukončení řízení o zru-
šení nebo o změně tohoto živnostenského oprávnění.

(3) Distributor pohonných hmot je registrován
pátým dnem následujícím po účinnosti rozhodnutí o re-
gistraci až do účinnosti rozhodnutí o zrušení registrace
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nebo do zániku registrace; celní úřad zveřejní den regis-
trace v registru distributorů pohonných hmot nejpoz-
ději ke dni registrace.

§ 6l

Zrušení registrace na návrh

Celní úřad zruší registraci na návrh distributora
pohonných hmot.

§ 6m

Zrušení registrace z moci úřední

(1) Zjistí-li celní úřad, že nejsou splněny pod-
mínky registrace, vyzve distributora pohonných hmot
k jejich splnění v jím stanovené lhůtě, pokud povaha
těchto podmínek toto splnění připouští a nehrozí ne-
bezpečí z prodlení.

(2) Celní úřad zruší registraci, pokud

a) distributor pohonných hmot na výzvu celního
úřadu nezajistí ve stanovené lhůtě splnění podmí-
nek registrace,

b) nejsou splněny podmínky registrace, k jejichž spl-
nění celní úřad distributora pohonných hmot ne-
vyzývá,

c) není splněna podmínka spolehlivosti osobami uve-
denými v § 6a odst. 3 písm. a) až c),

d) insolvenční soud zamítne insolvenční návrh pro
nedostatek majetku distributora pohonných hmot,
nebo

e) distributor pohonných hmot po dobu 12 po sobě
jdoucích kalendářních měsíců neprovádí svoji čin-
nost.

(3) Pokud byla zrušena registrace z moci úřední,
může distributor pohonných hmot podat přihlášku
k registraci nejdříve po uplynutí 3 let ode dne, kdy
rozhodnutí o zrušení registrace nabylo právní moci,
nejedná-li se o zrušení registrace podle odstavce 2
písm. e).

§ 6n

Zánik registrace

(1) Registrace zaniká

a) zánikem živnostenského oprávnění pro distribuci
pohonných hmot,

b) 5 měsíců přede dnem uplynutí doby, na kterou
byla poskytnuta bankovní záruka, která je kaucí.

(2) Registrace podle odstavce 1 písm. b) nezanik-
ne, pokud je

a) doba, na kterou byla bankovní záruka poskytnuta,
prodloužena nejméně o 2 roky,

b) poskytnuta nová bankovní záruka, která bezpro-
středně navazuje na předchozí bankovní záruku
a kterou přijal celní úřad, nebo

c) složena částka ve výši kauce na zvláštní účet cel-
ního úřadu.

§ 6o

Informační povinnost celního úřadu

Celní úřad vyrozumí výstavce bankovní záruky
o zrušení nebo zániku registrace distributora pohon-
ných hmot.

§ 6p

Registr distributorů pohonných hmot

(1) Generální ředitelství cel vede registr distribu-
torů pohonných hmot, ve kterém shromažďuje údaje
potřebné pro výkon působnosti orgánů Celní správy
České republiky podle tohoto zákona.

(2) Generální ředitelství cel zveřejňuje způsobem
umožňujícím dálkový přístup tyto údaje z registru dis-
tributorů pohonných hmot:

a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě
název,

b) sídlo nebo místo podnikání,

c) daňové identifikační číslo,

d) registrační číslo,

e) den registrace,

f) den zrušení nebo zániku registrace,

g) údaj o tom, zda registrace

1. byla zrušena na návrh,

2. byla zrušena z moci úřední, nebo

3. zanikla,

h) změnu zveřejňovaných údajů z registru distribu-
torů pohonných hmot a den této změny.

(3) Registr distributorů pohonných hmot obsa-
huje údaje podle odstavce 1 i v případě, že registrace
byla zrušena nebo zanikla; údaje podle odstavce 2 se
zveřejňují po dobu 3 let ode dne zrušení nebo zániku
registrace.

(4) Dojde-li ke zrušení registrace z moci úřední,
nejedná-li se o zrušení registrace podle § 6m odst. 2
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písm. e), podá celní úřad podnět ke zrušení nebo změně
živnostenského oprávnění pro distribuci pohonných
hmot.“.

5. Nad § 7 se vkládá nadpis, který zní: „Působ-
nost správních orgánů“.

6. V § 7 odst. 3 se slova „§ 4a odst. 1, 5 a 7 a“
zrušují.

7. V § 7 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „ , § 5a a povinností v souvislosti s registrací dis-
tributora pohonných hmot“.

8. V § 9 odstavce 8 a 9 znějí:
„(8) Distributor pohonných hmot se dopustí

správního deliktu tím, že provádí svoji činnost bez re-
gistrace.

(9) Distributor pohonných hmot nebo provozo-
vatel čerpací stanice se dopustí správního deliktu tím,
že nakoupí pohonnou hmotu v rozporu s § 5a.“.

9. V § 9 odst. 10 se na konci textu písmena a) do-
plňují slova „nebo odstavce 8 nebo odstavce 9“.

10. V § 9 odst. 10 písm. b) se slova „ , odstavce 4“
nahrazují slovy „nebo odstavce 4“ a slova „ , od-
stavce 8 písm. a) nebo odstavce 9“ se zrušují.

11. V § 9 odst. 10 písm. c) se slova „ , odstavce 6
nebo odstavce 8 písm. b)“ nahrazují slovy „nebo od-
stavce 6“.

12. V § 9 se doplňuje odstavec 11, který zní:

„(11) Za správní delikt podle odstavce 9 lze spolu
s pokutou uložit zákaz činnosti až na 2 roky, byl-li
správní delikt spáchán touto činností nebo v souvislosti
s ní.“.

13. V § 11 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zru-
šuje označení odstavce 1.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Distributor pohonných hmot, který byl zapsán
v registru distributorů pohonných hmot podle zákona
č. 311/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, se považuje za distributora
pohonných hmot registrovaného podle zákona č. 311/
/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, a to po dobu 1 měsíce ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

2. Pokud distributor pohonných hmot podle
bodu 1 do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto

zákona podá přihlášku k registraci a poskytne kauci
podle § 6i zákona č. 311/2006 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje se za
distributora pohonných hmot registrovaného podle zá-
kona č. 311/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, a to do dne předcházejícího
dni pravomocného ukončení registračního řízení.

3. Nesplní-li distributor pohonných hmot pod-
mínky podle bodu 2, považuje se za distributora po-
honných hmot, jehož registrace byla zrušena dnem ná-
sledujícím po uplynutí 1 měsíce ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

4. Pokud bude přihláška k registraci podle bodu 2
zamítnuta, považuje se distributor pohonných hmot
dnem nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí za
distributora pohonných hmot, jehož registrace byla
zrušena.

5. Pokud distributor pohonných hmot podal do
1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona žá-
dost o živnostenské oprávnění pro distribuci pohon-
ných hmot, nesmí být přihláška k registraci podle bo-
du 2 zamítnuta z důvodu neplnění podmínky podle
§ 6g odst. 1 písm. b) zákona č. 311/2006 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, před
rozhodnutím živnostenského úřadu o této žádosti.

ČÁST DRUHÁ

Změna živnostenského zákona

Čl. III

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb.,
zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona
č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/
/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994
Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb.,
zákona č. 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
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č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/
/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000
Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb.,
zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona
č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/
/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001
Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb.,
zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona
č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/
/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/
/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003
Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb.,
zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona
č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/
/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004
Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb.,
zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona
č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/
/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005
Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb.,
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona
č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/
/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006
Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb.,
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona
č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/
/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006
Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb.,
zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/
/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb.,
zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona
č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/
/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011
Sb., 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. a zákona č. 407/2012 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI se před-
mět podnikání „Výroba a zpracování paliv a maziv“
zrušuje.

2. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
se za předmět podnikání „Nákup a prodej, půjčování,
vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, sklado-

vání, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnost-
ního materiálu“ vkládá nový předmět podnikání, který
zní: „Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce
pohonných hmot“.

3. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
u předmětu podnikání „Výroba a zpracování paliv a ma-
ziv a distribuce pohonných hmot“ ve druhém sloupci
text zní: „pro výrobu a zpracování paliv a maziv:

a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu
a studijním oboru zaměřeném na chemii a 1 rok
praxe v oboru, nebo

b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměře-
ném na chemii a 3 roky praxe v oboru, nebo

c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru
vzdělání zaměřeném na chemii a 3 roky praxe
v oboru, nebo

d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o od-
borné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních
právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří od-
větví, v němž je živnost provozována, a 4 roky
praxe v oboru, nebo

e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d)
nebo e) živnostenského zákona;

pro distribuci pohonných hmot:

a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru,
nebo

b) vyšší odborné vzdělání a 2 roky praxe v oboru,
nebo

c) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky
praxe v oboru, nebo

d) střední vzdělání a 4 roky praxe v oboru“.

4. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
u předmětu podnikání „Výroba a zpracování paliv a ma-
ziv a distribuce pohonných hmot“ ve čtvrtém sloupci
text zní: „pro distribuci pohonných hmot celní úřad“.

5. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
u předmětu podnikání „Výroba a zpracování paliv a ma-
ziv a distribuce pohonných hmot“ v pátém sloupci text
zní: „Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách
a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně ně-
kterých souvisejících zákonů (zákon o pohonných
hmotách), ve znění pozdějších předpisů“.
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Čl. IV

Přechodná ustanovení

1. Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti to-
hoto zákona oprávněn vyrábět a zpracovávat paliva
a maziva anebo prodávat pohonné hmoty, může po
účinnosti tohoto zákona v uvedené činnosti pokračovat
po dobu 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona. Požádá-li podnikatel v této lhůtě živnostenský
úřad o koncesi pro „Výrobu a zpracování paliv a maziv
a distribuci pohonných hmot“ v úplném nebo částeč-
ném rozsahu předmětu podnikání a doloží doklady
požadované podle nové právní úpravy, nemá-li je živ-
nostenský úřad k dispozici z předchozích řízení, může
ve výrobě a zpracování paliv a maziv a v prodeji po-
honných hmot jinde než na čerpací stanici na základě
oprávnění podle věty první pokračovat do doby pravo-
mocného rozhodnutí o udělení koncese, nebo o zamít-
nutí žádosti o koncesi anebo o zastavení řízení. Mar-
ným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi právo
vyrábět a zpracovávat paliva a maziva a prodávat po-
honné hmoty jinde než na čerpací stanici podnikateli
zaniká.

2. Přijetí žádosti o koncesi podle bodu 1 nepod-
léhá správnímu poplatku.

ČÁST TŘETÍ

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Čl. V

Vyhláška č. 103/2011 Sb., o registraci distributorů
pohonných hmot, se zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem dru-
hého měsíce po jeho vyhlášení.

Němcová v. r.

Zeman v. r.

Rusnok v. r.
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235

VYHLÁŠKA

ze dne 23. července 2013

o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami
pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3
a § 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní
bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo
použitelné předpisy Evropské unie1) obsah, formu,
lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů České
národní bance osobami zařazenými do okruhu statis-
ticky významných vykazujících osob (dále jen „vyka-
zující osoba“) a stanoví okruh vykazujících osob, které
disponují informacemi potřebnými pro sestavení statis-
tiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby
vůči zahraničí.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) výkazem strukturovaný soubor údajů, které mají
věcné a formální vazby,

b) datovým souborem elektronické seskupení údajů
výkazu s předem definovanými datovými struktu-
rami, které jsou informačním systémem metodicky
popsány, předávány a zpracovávány jako celek.

§ 3

Okruh vykazujících osob

(1) Výkazy sestavuje a předkládá vykazující
osoba,

a) která je tuzemským investorem s přímou investicí
v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání za-
hraniční společnosti nebo objem úvěrů poskytnu-
tých nebo přijatých v rámci jeho přímé investice
v zahraničí ke konci kalendářního roku dosáhne
alespoň 2 500 000 Kč,

b) která je tuzemskou společností s přímou investicí
zahraničního investora a výše podílu zahraničního
investora na jejím podnikání nebo objem úvěrů
poskytnutých nebo přijatých v rámci jeho přímé
investice v tuzemsku ke konci kalendářního roku
dosáhne alespoň 25 000 000 Kč,

c) u které celkový roční objem aktiv nebo pasiv ve
vztahu k zahraničí ke konci kalendářního roku do-
sáhne alespoň 200 000 000 Kč, nebo

d) u které celkový roční objem finančních úvěrů po-
skytnutých nebo přijatých ve vztahu k zahrani-
čí ke konci kalendářního roku dosáhne alespoň
100 000 000 Kč.

(2) Vykazující osoba, která náleží do sektoru vlád-
ních institucí podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího Evropský systém národ-
ních a regionálních účtů v Evropské unii2), sestavuje
a předkládá pouze výkaz PB (ČNB) 42-04 „Splátkový
kalendář dlouhodobých finančních úvěrů přijatých ze
zahraničí“ podle § 6 odst. 1 písm. b).

(3) Předkládání výkazů podle této vyhlášky se ne-
vztahuje na vykazující osoby, které pravidelně sestavují
a předkládají výkazy České národní bance podle jiných
právních předpisů upravujících výkaznictví, které sta-
noví předávání údajů České národní bance obdobných
údajům požadovaným touto vyhláškou.
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§ 4

Výkazy za oblast přímých investic

(1) Vykazující osoba podle § 3 odst. 1 písm. a)
k poslednímu dni každého kalendářního roku sestavuje
výkaz PB (ČNB) 71-01 „Roční výkaz o stavu přímých
investic v zahraničí“.

(2) Vykazující osoba podle § 3 odst. 1 písm. b)
k poslednímu dni každého kalendářního roku sestavuje
výkaz PB (ČNB) 72-01 „Roční výkaz o stavu přímých
investic v tuzemsku“.

(3) Výkazy podle odstavců 1 a 2 vykazující osoba
předkládá České národní bance vždy do 31. července
následujícího kalendářního roku.

(4) Obsah výkazů podle odstavců 1a 2 je stanoven
v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 5

Výkaz za oblast aktiv a pasiv ve vztahu k zahraničí

(1) Vykazující osoba podle § 3 odst. 1 písm. c)
k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí sesta-
vuje a předkládá České národní bance výkaz PB (ČNB)
43-04 „Vybraná aktiva a pasiva vůči zahraničí“, a to
vždy do 25 dnů následujících po skončení čtvrtletí.

(2) Obsah výkazu podle odstavce 1 je stanoven
v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 6

Výkazy za oblast finančních úvěrů

(1) Vykazující osoba podle § 3 odst. 1 písm. d)

a) k poslednímu dni každého kalendářního měsíce
sestavuje a předkládá České národní bance výkaz
PB (ČNB) 41-12 „Finanční úvěry a účty v zahra-
ničí“, a to vždy do 25 dnů následujícího měsíce,

b) k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí
sestavuje a předkládá České národní bance výkaz
PB (ČNB) 42-04 „Splátkový kalendář dlouhodo-
bých finančních úvěrů přijatých ze zahraničí“, a to
vždy do 25 dnů následujících po skončení čtvrtletí.

(2) Obsah výkazů podle odstavce 1 je stanoven
v příloze č. 3 k této vyhlášce.

Způsob sestavování výkazů

§ 7

Výkazy podle § 4 sestavuje vykazující osoba vy-
plněním elektronického formuláře. Pro sestavování vý-
kazů podle § 5 a 6 vykazující osoba vytváří z údajů
svého informačního systému datový soubor s hodno-
tami údajů, který předává jako součást datové zprávy3)
České národní bance.

§ 8

(1) Vykazující osoba postupuje při sestavování
výkazů na základě údajů z vlastního účetnictví a podle
pravidel pro sestavování účetní závěrky4) a dalších pod-
kladů platných ke dni sestavení výkazu.

(2) Pro oceňování vykazovaných údajů se použí-
vají způsoby stanovené právním předpisem upravují-
cím vedení účetnictví5).

(3) Pro přepočet údajů v cizích měnách na údaje
vykazované v české měně použije vykazující osoba
kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní ban-
kou pro den sestavení výkazu, nejedná-li se o údaje
o transakcích ve vztahu k zahraničí, kdy se použije
kurz devizového trhu vyhlášený pro den uskutečnění
transakce, nebo pro den, kdy bylo o transakci účto-
váno, anebo lze použít průměrný kurz za vykazované
období. Pro přepočet údajů v cizích měnách, pro něž
Česká národní banka nevyhlašuje kurz devizového
trhu, postupuje vykazující osoba podle pravidel pro
sestavování účetní závěrky4).

Způsob a forma předkládání výkazů

§ 9

(1) Výkazy podle § 4 předkládá vykazující osoba
České národní bance zasláním vyplněného elektronic-
kého formuláře prostřednictvím internetové aplikace
České národní banky pro sběr informačních povin-
ností.
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(2) Výkazy podle § 5 a 6 předkládá vykazující
osoba České národní bance v elektronické podobě jako
datové zprávy a ve struktuře a formě datových sou-
borů, které jsou dostupné prostřednictvím

a) programové aplikace České národní banky pro
sběr dat od nebankovních subjektů (SDNS), která
je dostupná způsobem umožňujícím dálkový pří-
stup, nebo

b) vlastní programové aplikace vykazující osoby,
která používá pro předání výkazu webové služby
České národní banky pro sběr dat (SDNS-WS).

§ 10

(1) Pokud jsou předložené výkazy správné
a úplné, Česká národní banka prostřednictvím progra-
mové aplikace uvedené v § 9 potvrdí vykazující osobě
jejich přijetí.

(2) Požaduje-li to Česká národní banka, vykazu-
jící osoba provede opravu nesprávných nebo neú-
plných výkazů, opravené výkazy ve stanovené lhůtě
předloží České národní bance způsobem stanoveným
v § 9 a v případě potřeby poskytne požadované vysvět-
lení.

(3) Pokud vykazující osoba zjistí, že údaje dříve
předloženého výkazu nejsou správné, provede pro-
střednictvím programové aplikace uvedené v § 9 opravu
dat tohoto výkazu a v případě potřeby i dat výkazů
souvisejících a neprodleně uvědomí o provedení, roz-
sahu a obsahu oprav Českou národní banku.

§ 11

(1) Neprodleně po zařazení do okruhu vykazují-
cích osob sdělí vykazující osoba České národní bance
jména a příjmení nejméně 2 kontaktních osob a adresu
pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty
těchto osob.

(2) Vykazující osoba sdělí České národní bance
bez zbytečného odkladu každou změnu údajů podle
odstavce 1.

§ 12

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 34/2003 Sb., kterou se stanoví rozsah,
období, lhůty a způsob plnění oznamovací povin-
nosti podle devizového zákona.

2. Vyhláška č. 351/2003 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 34/2003 Sb., kterou se stanoví rozsah, období,
lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti
podle devizového zákona.

3. Vyhláška č. 33/2006 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 34/2003 Sb., kterou se stanoví rozsah, období,
lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti po-
dle devizového zákona, ve znění vyhlášky č. 351/
/2003 Sb.

§ 13

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem
po dni jejího vyhlášení.

Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 235/2013 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 235/2013 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 235/2013 Sb.
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