PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

Změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č.
40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona
č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,
zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 350/2011
Sb. a zákona č. 350/2012 Sb.:
§ 82
Právnická nebo fyzická osoba má nárok na náhradu věcné škody, která jí vznikla při
pomoci poskytnuté při zdolávání požáru, popřípadě při cvičení jednotky požární ochrany. Ve
zvlášť odůvodněných případech se může přiznat náhrada nákladů spojených s pořízením nové
věci za věc poškozenou.
Náhrada škody
§ 82
Fyzická osoba má právo na náhradu škody, která jí vznikla při pomoci
poskytnuté při zdolávání požáru.
§ 83
(1) Právnické nebo fyzické osobě se nahrazuje také věcná škoda, která jí vznikla v
důsledku opatření nutných ke zdolání požáru, zamezení jeho šíření nebo záchranných prací
provedených na příkaz velitele zásahu nebo velitele jednotky požární ochrany nebo při
cvičení jednotky požární ochrany; to neplatí, jestliže škoda vznikla použitím hasicích látek v
souvislosti se zdoláváním požáru.
(2) Náhrada věcné škody podle odstavce 1 se neposkytuje právnické nebo fyzické
osobě, jejíž objekty byly zasaženy požárem.
§ 84
(1) Náhradu škody podle § 82 a 83 poskytuje a o ní rozhoduje hasičský záchranný sbor
kraje, v jehož územním obvodu požár vznikl nebo se konalo cvičení jednotky požární
ochrany.
(1) Náhradu škody podle § 83 poskytuje a rozhoduje o ní hasičský záchranný
sbor kraje, v jehož územním obvodu požár vznikl nebo se konalo cvičení jednotky
požární ochrany, s výjimkou uvedenou v odstavci 2.
(2) Náhradu škody právnické nebo fyzické osobě, která jí vznikla při pomoci
poskytnuté při zdolávání požáru na výzvu starosty obce (§ 19), poskytuje a rozhoduje o
ní obec.
(23) Jestliže vznikla právnické nebo fyzické osobě věcná škoda v souvislosti s pomocí
poskytnutou v zájmu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, má hasičský záchranný
sbor kraje vůči této právnické osobě nebo této podnikající fyzické osobě právo na náhradu
toho, co právnické nebo fyzické osobě poskytl.

(34) Právo na náhradu škody podle § 82 a 83 je třeba uplatnit do tří měsíců ode dne,
kdy se poškozený dověděl o škodě, nejpozději do dvou let od vzniku škody; jinak toto právo
zanikne.
(5) Náhrada škody fyzické osobě, která jí vznikla v souvislosti s pomocí
poskytnutou podle § 82, se poskytuje podle občanského zákoníku.

***
Změna zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb.,
zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 146/2001
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005
Sb., zákona č. 3/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 240/2005 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 158/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb.,
zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 307/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009
Sb., zákona č. 124/2011 Sb. a zákona č. 142/2012 Sb.:
§2
Kulturní památky
(1) Za kulturní památky podle tohoto zákona prohlašuje ministerstvo kultury České
republiky (dále jen "ministerstvo kultury") nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory,
a)

b)

které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí
společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce
člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické,
umělecké, vědecké a technické,
které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem.

(2) Za podmínek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) lze za kulturní památku
samostatně prohlásit stavbu, která není samostatnou věcí, nebo soubor staveb; i taková
kulturní památka se považuje za nemovitou kulturní památku.
(23) Soubory věcí podle odstavce 1 se prohlašují za kulturní památky, i když některé
věci v nich nejsou kulturními památkami. Za kulturní památku lze prohlásit soubor věcí
nebo staveb, i když některé z nich nevykazují znaky kulturní památky podle odstavce 1.
§3
Prohlašování věcí za kulturní památky Prohlašování kulturních památek
(1) Ministerstvo kultury si před prohlášením věci nebo stavby za kulturní památku
vyžádá vyjádření krajského úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností, pokud je již
od těchto orgánů neobdrželo. Archeologický nález (§ 23) prohlašuje ministerstvo kultury za
kulturní památku na návrh Akademie věd České republiky.
(2) Ministerstvo kultury vyrozumí písemně vlastníka věci vlastníka o podání návrhu
na prohlášení věci prohlášení jeho věci nebo stavby za kulturní památku nebo o tom, že
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hodlá věc hodlá jeho věc nebo stavbu prohlásit za kulturní památku z vlastního podnětu, a
umožní mu k návrhu nebo podnětu se vyjádřit.
(3) Vlastník věci je povinen od doručení vyrozumění podle odstavce 2 až do
rozhodnutí ministerstva kultury chránit věc svoji věc nebo stavbu před poškozením,
zničením nebo odcizením a oznámit ministerstvu kultury každou zamýšlenou i uskutečněnou
změnu jejího vlastnictví, správy nebo užívání.
(4) V rozhodnutí o prohlášení nemovité věci za kulturní památku může
ministerstvo kultury současně uvést, že výslovně uvedené stavby se kulturní památkou
nestávají, ačkoli pozemek, na kterém jsou zřízeny, se za kulturní památku prohlašuje.
Ministerstvo kultury vyrozumí písemně o prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku
jejího vlastníka, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a odbornou
organizaci státní památkové péče (§ 32) a u archeologických nálezů též Akademii věd České
republiky. Vyrozumí je i v tom případě, že neshledalo důvody pro prohlášení věci nebo
stavby za kulturní památku.
(5) Vlastníci věcí nebo staveb, které pro svou mimořádnou uměleckou nebo
historickou hodnotu by mohly být v souladu se společenským zájmem prohlášeny za kulturní
památky, jsou povinni oznámit ministerstvu kultury, krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností na jejich písemné vyzvání požadované údaje o těchto věcech
nebo stavbách a jejich zamýšlené změny, umožnit těmto orgánům nebo jimi pověřené
odborné organizaci státní památkové péče prohlídku věcí prohlídku těchto věcí nebo staveb,
popřípadě pořízení jejich vědecké dokumentace.
(6) Podrobnosti o prohlašování věcí nebo staveb za kulturní památky a způsob
oznamovací povinnosti podle odstavce 5 stanoví obecně závazný právní předpis.
§7
Evidence kulturních památek
(1) Kulturní památky, národní kulturní památky, památkové rezervace, památkové
zóny, ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky,
památkové rezervace nebo památkové zóny se zapisují do Ústředního seznamu kulturních
památek České republiky (dále jen "ústřední seznam"). Ústřední seznam vede odborná
organizace státní památkové péče.
(2) Odborná organizace státní památkové péče po zápisu do ústředního seznamu podle
tohoto zákona ohlásí příslušnému katastrálnímu úřadu údaje a popřípadě změny těchto údajů
týkající se ochrany nemovitostí podle tohoto zákona zapisované do katastru nemovitostí podle
katastrálního zákona.
(3) Odborná organizace státní památkové péče vyrozumí o zápisu kulturní památky do
ústředního seznamu, jakož i o zrušení prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku (§ 8),
vlastníka kulturní památky, krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností. Jde-li o
nemovitou kulturní památku, vyrozumí kromě toho také stavební úřad.1) U archeologického
nálezu prohlášeného za kulturní památku vyrozumí též Archeologický ústav Akademie věd
České republiky.
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(4) Vlastník kulturní památky je povinen oznámit odborné organizaci státní památkové
péče každou změnu vlastnictví (správy, užívání) kulturní památky nebo její přemístění.
Oznámení musí učinit vlastník kulturní památky nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy k
takové změně došlo.
(5) Podrobnosti o evidenci kulturních památek stanoví obecně závazný právní předpis.
____________________
1) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
2) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
§ 7a
Ministerstvo kultury může na žádost vlastníka stavby, která vznikla následně na
nemovitosti již chráněné jako kulturní památka, nebo z moci úřední rozhodnout, že tato
stavba není kulturní památkou.
§8
Zrušení prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku
(1) Pokud nejde o národní kulturní památku, může ministerstvo kultury z mimořádně
závažných důvodů prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku zrušit na žádost vlastníka
kulturní památky nebo organizace, která na zrušení prohlášení věci za kulturní památku (dále
jen "zrušení prohlášení") prokáže právní zájem, nebo z vlastního podnětu.
(2) Ministerstvo kultury si před zrušením prohlášení vyžádá vyjádření krajského úřadu
a obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popřípadě vyjádření Akademie věd České
republiky, jde-li o archeologický nález prohlášený za kulturní památku, pokud o zrušení
prohlášení Akademie věd České republiky sama nepožádala. V případě, že vlastník kulturní
památky není žadatelem o zrušení prohlášení, musí mu být umožněno zúčastnit se ohledání
věci a ke zrušení prohlášení se vyjádřit.
(3) Ministerstvo kultury může zrušení prohlášení vázat na předchozí splnění jím
určených podmínek. Náklady vynaložené na splnění podmínek nese žadatel a v případě, kdy
řízení o zrušení prohlášení zahajuje z vlastního podnětu ministerstvo kultury, nese náklady
ten, v jehož zájmu ke zrušení prohlášení došlo.
(4) Ustanovení § 3 odst. 4 platí obdobně i pro zrušení prohlášení.
(5) Podrobnosti o zrušení prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku stanoví
obecně závazný právní předpis.
§9
(1) Vlastník kulturní památky je povinen na vlastní náklad pečovat o její zachování,
udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo
odcizením. Kulturní památku je povinen užívat pouze způsobem, který odpovídá jejímu
kulturně politickému významu, památkové hodnotě a technickému stavu. Je-li kulturní
památka ve státním vlastnictví, je povinností organizace, která kulturní památku spravuje
nebo ji užívá nebo ji má ve vlastnictví, a jejího nadřízeného orgánu vytvářet pro plnění
uvedených povinností všechny potřebné předpoklady.
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(2) Povinnost pečovat o zachování kulturní památky, udržovat kulturní památku v
dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením má
také ten, kdo kulturní památku užívá nebo ji má u sebe; povinnost nést náklady spojené s
touto péčí o kulturní památku má však jen tehdy, jestliže to vyplývá z právního vztahu mezi
ním a vlastníkem kulturní památky.
(3) Organizace a občané, i když nejsou vlastníky kulturních památek, jsou povinni si
počínat tak, aby nezpůsobili nepříznivé změny stavu kulturních památek nebo jejich prostředí
a neohrožovali zachování a vhodné společenské uplatnění kulturních památek.
(4) Vlastník, který kulturní památku převádí na jiného, někomu přenechá k dočasnému
užívání nebo předá k provedení její obnovy (§ 14), nebo k jinému účelu, je povinen toho, na
koho věc převádí ji převádí nebo komu ji přenechává nebo předá, uvědomit, že věc je
kulturní památkou.
§ 13
Právo státu na přednostní koupi kulturních památek
(1) Vlastník kulturní památky je povinen v případě zamýšleného prodeje (úplatného
převodu vlastnictví) kulturní památky, jde-li o movitou kulturní památku nebo jde-li o národní
kulturní památku, ji přednostně nabídnout ministerstvu kultury ke koupi (úplatnému nabytí do
státního vlastnictví), s výjimkou prodeje mezi osobami blízkými nebo spoluvlastníky; je-li
národní kulturní památkou pouze stavba, která není samostatnou věcí, vztahuje se
právo státu na přednostní koupi na nemovitost, jíž je národní kulturní památka
součástí.
(2) Ministerstvo kultury může na základě nabídky vlastníka kulturní památky z
mimořádně závažných kulturně společenských důvodů uplatnit právo státu na přednostní
koupi (úplatné nabytí do státního vlastnictví) kulturní památky buď přímo nebo
prostřednictvím organizací zřizovaných ministerstvem kultury, a to za cenu stanovenou podle
zvláštních právních předpisů 4), a nelze-li cenu takto určit, za cenu obvyklou odpovídající
povaze věci. Přitom si ministerstvo kultury vyžádá od vlastníka kulturní památky doklad,
popřípadě prohlášení o vlastnictví movité kulturní památky.
(3) Ministerstvo kultury, jemuž nabídka podle odstavce 1 došla, je povinno, jde-li o
movitou kulturní památku věc ve lhůtě tří měsíců a jde-li o nemovitou kulturní památku věc
ve lhůtě šesti měsíců od doručení nabídky oznámit vlastníku kulturní památky, že nabídku
koupě (úplatného nabytí do státního vlastnictví) kulturní památky přijímá přijímá, jinak
právo státu na přednostní koupi kulturní památky vůči vlastníku, který nabídku učinil, zaniká.
(4) Nesplní-li vlastník kulturní památky povinnost uvedenou v odstavci 1, je právní
úkon, kterým převedl vlastnictví ke kulturní památce na jinou osobu neplatný, pokud se této
neplatnosti dovolá ministerstvo kultury. Ministerstvo kultury může toto právo uplatnit do tří
let ode dne provedení uvedeného právního úkonu.
(5) Ustanovením odstavce 1 nejsou dotčeny předpisy upravující bezplatný převod věcí
do státního vlastnictví.6)
____________________
4) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
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6) § 4 a 5 vyhlášky č. 90/1984 Sb., o správě národního majetku.
§ 14a
Povolení k restaurování kulturní památky
(1) Restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných
umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, může provádět fyzická osoba, která je plně
způsobilá k právním úkonům svéprávná a bezúhonná, na základě povolení (dále jen
"povolení k restaurování").
(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně
odsouzen pro trestný čin spáchaný v souvislosti s restaurováním, pokud se na něho nehledí,
jako by nebyl odsouzen. Za účelem doložení bezúhonnosti fyzické osoby si ministerstvo
kultury vyžádá podle zvláštního právního předpisu11) výpis z evidence Rejstříku trestů.
Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se
předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že
fyzická osoba není státním občanem České republiky, doloží svou bezúhonnost výpisem z
evidence Rejstříku trestů nebo obdobným dokladem vydaným příslušným orgánem státu
původu této fyzické osoby; tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců.
(3) Povolení k restaurování uděluje ministerstvo kultury fyzické osobě po předchozím
prokázání jejích odborných předpokladů.
(4) Odborné předpoklady se prokazují splněním
a)

b)

odborné kvalifikace, kterou se rozumí dosažená kvalifikace a odborná praxe pro
restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění,
jimiž je vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském
studijním programu11a) v oblasti umění se zaměřením na restaurování nebo
vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském programu v příslušném
uměleckém oboru doplněné osvědčením o absolvování restaurátorského studia v rámci
celoživotního vzdělávání,11a) nebo vysokoškolské vzdělání získané studiem v
akreditovaném bakalářském studijním programu11a) v oblasti umění se zaměřením na
restaurování a 2 roky odborné praxe, a pro restaurování kulturních památek nebo
jejich částí, které jsou uměleckořemeslnými pracemi, vyšší odborné nebo úplné střední
odborné vzdělání v oboru restaurování nebo vyšší odborné nebo úplné střední odborné
vzdělání v příslušném oboru a 5 let odborné praxe; pro specializace, pro něž
středoškolské studium nebylo zřízeno, vyučení v příslušném oboru11b) a 8 let praxe
při restaurování věcí, které nejsou kulturními památkami, a
odborných schopností, které jsou souhrnem znalostí a dovedností, zaručujících
zachování hmotné podstaty kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly
výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi při respektování jejich
autenticity; prokazují se předložením dokumentace, ze které vyplývá, že fyzická osoba
žádající o udělení povolení k restaurování již úspěšně a samostatně restaurovala věci,
které nejsou kulturními památkami.

(5) Povolení k restaurování je udělováno na základě písemné žádosti, která musí
obsahovat vymezení požadované restaurátorské specializace podle přílohy č. 1 k tomuto
zákonu. K žádosti se přikládají
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a)
b)

c)

vyplněný evidenční dotazník, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu,
ověřené kopie dokladů o dosažené kvalifikaci a odborné praxi podle odstavce 4 písm.
a), nejde-li o fyzickou osobu, na kterou se vztahuje postup při uznávání odborné
kvalifikace a jiné způsobilosti podle zákona o uznávání odborné kvalifikace (dále jen
„uchazeč“)11c),
dokumentace nejméně 3 restaurátorských prací na věcech, které nejsou kulturními
památkami, z nichž nejméně 1 nesmí být starší 2 let, provedených v restaurátorské
specializaci, v níž se žádá o udělení povolení k restaurování.

(6) Dokumentace podle odstavce 4 písm. b) musí obsahovat komplexní vyhodnocení
příslušných průzkumů a výzkumů, fotodokumentaci stavu díla před započetím restaurátorské
práce, v průběhu jednotlivých etap, a po ukončení práce, popis použitých technických a
technologických postupů a materiálů, rozbor a vyhodnocení případných nových zjištění o díle
a pokyny pro jeho další ochranný režim.
(7) V rozhodnutí o udělení povolení k restaurování ministerstvo kultury stanoví
specializaci restaurátorské činnosti podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu a další podmínky pro
její výkon.
(8) Ministerstvo kultury vede Seznam osob s povolením k restaurování (dále jen
"seznam osob"), do něhož se zapisuje
a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno,
státní občanství, trvalý pobyt, popřípadě přechodný pobyt či bydliště, a identifikační
číslo osoby; identifikační číslo osoby poskytne správce základního registru osob11d),
b)
specializace restaurátorské činnosti,
c)
změny uvedených údajů,
d)
zrušení povolení k restaurování nebo pozastavení výkonu práv spojených s povolením
k restaurování.
Do seznamu osob může nahlížet každý, kdo osvědčí právní zájem. Ochrana osobních
údajů, které se zapisují do seznamu osob, se řídí zvláštním právním předpisem.11e)
(9) Držitel povolení k restaurování je povinen oznámit změnu údajů podle odstavce 8
písm. a) neprodleně ministerstvu kultury a zároveň je tuto skutečnost povinen doložit do 30
dnů od vzniku těchto změn.
(10) Ministerstvo kultury zruší povolení k restaurování, jestliže držitel povolení k
restaurování
a)
b)
c)
d)
e)

byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo mu byla způsobilost k právním
úkonům omezena omezen ve svéprávnosti,
přestal splňovat podmínku bezúhonnosti,
hrubým způsobem nebo méně závažným způsobem, ale opakovaně prokazatelně
poškodil při restaurování kulturní památku nebo její část, která je dílem výtvarných
umění nebo uměleckořemeslnými pracemi,
uvedl v žádosti podle odstavce 5 nepravdivé údaje,
požádal o zrušení povolení k restaurování.
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(11) Ministerstvo kultury může rozhodnout o pozastavení restaurátorské činnosti
prováděné na základě povolení k restaurování, jestliže proti jeho držiteli
a)
b)

bylo zahájeno trestní řízení, v jehož důsledku může přestat splňovat podmínku
bezúhonnosti,
bylo zahájeno řízení o zbavení nebo omezení jeho způsobilosti k právním úkonům
omezení svéprávnosti,
a to až do nabytí právní moci rozhodnutí, kterým toto řízení končí.

(12) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na fyzické osoby, které vykonávají
restaurátorskou činnost jako součást svého řádného studia v oboru restaurování na vysoké
škole nebo na vyšší odborné škole zařazené v síti škol, předškolních zařízení a školských
zařízení11b) pod dohledem pedagoga, který je držitelem povolení k restaurování.
(13) Uchazeči ministerstvo kultury udělí za podmínek podle odstavců 1 a 3 povolení k
restaurování, pokud je mu uznána odborná kvalifikace a bezúhonnost.
(14) V případě řízení o udělení povolení k restaurování uchazeči se vede společné
řízení o udělení povolení k restaurování a o uznání odborné kvalifikace a bezúhonnosti11f).
____________________
11) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
11a) § 44 až 46 a § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb. a zákona č.
147/2001 Sb.
11b) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
11c) § 1 zákona 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
některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
11d) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
11e) Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.
11f) § 25 zákona č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
11j) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
11i) § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 18
Přemístění kulturní památky
(1) Národní kulturní památku a nemovitou kulturní památku, popřípadě jejich součást
(příslušenství) lze přemístit jen s předchozím souhlasem krajského úřadu po vyjádření
odborné organizace státní památkové péče.
(2) Movitou kulturní památku lze z veřejně přístupného místa trvale přemístit jen s
předchozím souhlasem krajského úřadu po vyjádření odborné organizace státní památkové
péče.
(1) Stavbu, která je kulturní památkou, lze přemístit jen s předchozím souhlasem
krajského úřadu po vyjádření odborné organizace státní památkové péče.
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(2) Movitou věc, která je kulturní památkou, lze z veřejně přístupného místa
trvale přemístit jen s předchozím souhlasem krajského úřadu po vyjádření odborné
organizace státní památkové péče.
(3) Krajský úřad, který dal souhlas k přemístění kulturní památky podle odstavců 1 a
2, uvědomí o tom odbornou organizaci státní památkové péče.
§ 32
Odborná organizace státní památkové péče
(1) Odborná organizace státní památkové péče je organizace pro výkon a koordinaci
veškeré odborné činnosti v oboru státní památkové péče k zabezpečení jednoty kulturně
politických záměrů a ideově metodických, ekonomických a technických hledisek, jakož i
perspektivního rozvoje státní památkové péče.
(2) Odborná organizace státní památkové péče
a)
b)
c)

d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)

zpracovává rozbory stavu a vývoje státní památkové péče, podklady pro prognózy,
koncepce a dlouhodobé výhledy rozvoje státní památkové péče,
organizuje, koordinuje a plní vědeckovýzkumné úkoly státní památkové péče,
rozpracovává teorii a metodologii státní památkové péče a metodiku společenského
uplatnění kulturních památek,
plní úkoly odborně metodického, dokumentačního a informačního pracoviště pro úsek
státní památkové péče a zabezpečuje průzkumy, výzkumy a dokumentaci kulturních
památek, památkových rezervací a památkových zón a je současně poskytovatelem
údajů podle zvláštního právního předpisu1),
vede ústřední seznam kulturních památek,
připravuje odborné podklady pro ministerstvo kultury, zejména pro prohlášení věcí za
kulturní památky prohlašování kulturních památek,
zpracovává potřebné odborné podklady pro ostatní orgány státní památkové péče,
metodicky usměrňuje činnost konzervátorů a zpravodajů a poskytuje bezplatnou
odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při zajišťování péče o kulturní
památky,
zabezpečuje odborný dohled nad prováděním komplexní péče o kulturní památky a
nad jejich soustavným využíváním,
sleduje kulturně výchovné využití kulturních památek a jejich propagaci a zabezpečuje
kulturně výchovné využití a zpřístupnění kulturních památek, s nimiž hospodaří,
zabezpečuje další vzdělávání pracovníků v oboru státní památkové péče,
plní další úkoly na úseku státní památkové péče, kterými ji pověří ministerstvo
kultury.

(3) Odborná organizace státní památkové péče si pro zajištění činností pro výkon
státní památkové péče vytváří se souhlasem ministerstva kultury a po projednání s krajem
krajská, popřípadě i další územní odborná pracoviště (střediska).
____________________
1) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
§ 35
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(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností uloží pokutu až do výše 2 000 000 Kč
právnické osobě, nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, jestliže při výkonu svého
podnikání
a)

b)
c)

d)
e)
f)
gf)

hg)

nechrání věc nebo stavbu před poškozením, zničením nebo odcizením od doručení
vyrozumění o podání návrhu na prohlášení věci za kulturní památku nebo o tom, že
ministerstvo kultury hodlá věc nebo stavbu prohlásit za kulturní památku z vlastního
podnětu, až do rozhodnutí ministerstva kultury,
nesplní oznamovací povinnost stanovenou v § 3 odst. 5, § 12 tohoto zákona,
nepečuje o zachování kulturní památky, neudržuje ji v dobrém stavu, užívá ji
způsobem neodpovídajícím jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě
nebo technickému stavu, nechrání ji před ohrožením, poškozením nebo
znehodnocením nebo ji znehodnotí nebo zničí,
porušuje podmínky určené v rozhodnutí o vymezení ochranného pásma nemovité
kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo
památkové zóny,
provádí obnovu kulturní památky bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s
rozšířenou působností nebo nedodržuje podmínky určené v tomto závazném
stanovisku,
přemístí bez předchozího souhlasu krajského úřadu nemovitou kulturní památku,
provádí restaurování, jde-li o kulturní památku, prostřednictvím fyzické osoby, která
nemá povolení ministerstva kultury, nejde-li o výkon restaurátorské činnosti podle §
14a odst. 12, prostřednictvím fyzické osoby, které byla restaurátorská činnost
pozastavena podle § 14a odst. 11, anebo prostřednictvím fyzické osoby, která není
osobou oprávněnou k restaurování podle § 14b odst. 2, nebo která postupuje v rozporu
se zákazem podle § 35 odst. 3 nebo § 39 odst. 3,
provádí stavbu, změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení,
odstranění stavby, úpravu dřevin nebo udržovací práce na nemovitosti, která není
kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně, v ochranném
pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové
rezervace nebo památkové zóny bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s
rozšířenou působností podle § 14 odst. 2 nebo nedodržuje podmínky uvedené v tomto
závazném stanovisku, nejde-li o případ vyloučení povinnosti tohoto vlastníka (správce,
uživatele) vyžádat si závazné stanovisko (§ 17).

(2) Krajský úřad uloží pokutu až do výše 4 000 000 Kč právnické osobě, nebo fyzické
osobě oprávněné k podnikání, jestliže při výkonu svého podnikání
a)

b)
c)

nepečuje o zachování národní kulturní památky, neudržuje ji v dobrém stavu, užívá ji
způsobem neodpovídajícím jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě
nebo technickému stavu, nechrání ji před ohrožením, poškozením nebo
znehodnocením nebo ji znehodnotí nebo zničí,
provádí obnovu národní kulturní památky bez závazného stanoviska krajského úřadu
nebo nedodržuje podmínky určené v tomto závazném stanovisku,
provádí restaurování, jde-li o národní kulturní památku, prostřednictvím fyzické
osoby, která nemá povolení ministerstva kultury, nejde-li o výkon restaurátorské
činnosti podle § 14a odst. 12, prostřednictvím fyzické osoby, které byla restaurátorská
činnost pozastavena podle § 14a odst. 11, anebo prostřednictvím fyzické osoby, která
není osobou oprávněnou k restaurování podle § 14b odst. 2, nebo která postupuje v
rozporu se zákazem podle § 35 odst. 3 nebo § 39 odst. 3,
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d)
d)
e)
f)
g)

přemístí bez předchozího souhlasu krajského úřadu národní kulturní památky nebo
trvale přemístí movitou kulturní památku z veřejně přístupného místa,
přemístí bez předchozího souhlasu krajského úřadu stavbu, která je kulturní
památkou, nebo trvale bez předchozího souhlasu krajského úřadu přemístí z
veřejně přístupného místa movitou věc, která je kulturní památkou,
zapůjčí do zahraničí nebo se pokusí do zahraničí vyvézt nebo vyveze kulturní památku
bez předchozího souhlasu ministerstva kultury,
nesplní oznamovací povinnost stanovenou v § 21 odst. 4, § 22 odst. 2 tohoto zákona
nebo § 23 odst. 2,
provádí v rozporu s § 21 odst. 2 archeologický výzkum, nebo provádí archeologický
výzkum, přestože není osobou oprávněnou k výzkumům podle § 21a odst. 2, nebo
postupuje v rozporu se zákazem podle § 35 odst. 4 nebo § 39 odst. 4.

(3) Ministerstvo kultury zakáže restaurování právnické osobě nebo podnikající fyzické
osobě oprávněné k restaurování, pokud hrubým způsobem nebo méně závažným způsobem,
ale opakovaně prokazatelně poškodila při restaurování kulturní památku nebo její část, která
je dílem výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, a to až na dobu 2 let.
(4) Ministerstvo kultury zakáže provádění archeologických výzkumů právnické osobě
nebo podnikající fyzické osobě oprávněné k provádění archeologických výzkumů, pokud
provádí archeologické výzkumy, které archeologické nálezy ohrožují nebo poškozují, a to až
na dobu 2 let.
(5) Podání rozkladu proti rozhodnutí o zákazu restaurování podle odstavce 3 nebo o
zákazu provádění archeologických výzkumů podle odstavce 4, vydanému ministerstvem
kultury, nemá odkladný účinek.
§ 39
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit pokutu až do výše 2 000
000 Kč lze uložit fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že
a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)

nechrání věc nebo stavbu před poškozením, zničením nebo odcizením od doručení
vyrozumění o podání návrhu na prohlášení věci za kulturní památku nebo o tom, že
ministerstvo kultury hodlá věc nebo stavbu prohlásit za kulturní památku z vlastního
podnětu až do rozhodnutí ministerstva kultury,
nesplní oznamovací povinnost, stanovenou v § 3 odst. 5, § 12 tohoto zákona,
nepečuje o zachování kulturní památky, neudržuje ji v dobrém stavu a nechrání ji před
ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením, nebo kulturní památku
užívá způsobem, který neodpovídá jejímu kulturně politickému významu, památkové
hodnotě nebo technickému stavu,
poruší podmínky určené v rozhodnutí o vymezení ochranného pásma nemovité
kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo
památkové zóny,
provádí obnovu kulturní památky bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s
rozšířenou působností nebo nedodržuje podmínky určené v tomto závazném
stanovisku,
provádí neoprávněné výkopy na území s archeologickými nálezy,
provádí stavbu, změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení,
odstranění stavby, úpravu dřevin nebo udržovací práce na nemovitosti, která není
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h)

i)
j)

kulturní podmínkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně, v ochranném
pásmu nemovitě kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové
rezervace nebo památkové zóny bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s
rozšířenou působností podle § 14 odst. 2 nebo nedodržuje podmínky uvedené v tomto
závazném stanovisku, nejde-li o případ vyloučení povinnosti tohoto vlastníka (správce,
uživatele) vyžádat si závazné stanovisko (§ 17),
provádí restaurování, jde-li o kulturní památku, bez povolení ministerstva kultury,
nejde-li o výkon restaurátorské činnosti podle § 14a odst. 12, nebo přestože jí byla
restaurátorská činnost pozastavena podle § 14a odst. 11, anebo přestože není osobou
oprávněnou k restaurování podle § 14b odst. 2, nebo při zákazu uloženém podle § 35
odst. 3 nebo § 39 odst. 3,
jako držitel povolení k restaurování neoznámil ministerstvu kultury neprodleně změnu
údajů podle § 14a odst. 9,
porušuje jiné povinnosti stanovené tímto zákonem.

(2) Krajský úřad může uložit pokutu až do výše 4 000 000 Kč fyzické osobě, která se
dopustí přestupku tím, že
a)

b)
c)
c)
d)
e)

f)
g)

nepečuje o zachování národní kulturní památky, neudržuje ji v dobrém stavu a
nechrání ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením, nebo
národní kulturní památku užívá způsobem, který neodpovídá jejímu kulturně
politickému významu, památkové hodnotě nebo technickému stavu,
provádí obnovu národní kulturní památky bez závazného stanoviska krajského úřadu
nebo nedodržuje podmínky určené v tomto závazném stanovisku,
přemístí nemovitou kulturní památku nebo národní kulturní památku, nebo trvale
přemístí movitou kulturní památku z veřejně přístupného místa bez předchozího
souhlasu krajského úřadu,
přemístí bez předchozího souhlasu krajského úřadu stavbu, která je kulturní
památkou, nebo trvale bez předchozího souhlasu krajského úřadu přemístí z
veřejně přístupného místa movitou věc, která je kulturní památkou,
zapůjčí do zahraničí nebo se pokusí do zahraničí vyvézt nebo vyveze kulturní památku
bez předchozího souhlasu ministerstva kultury,
provádí restaurování, jde-li o národní kulturní památku, bez povolení ministerstva
kultury, nejde-li o výkon restaurátorské činnosti podle § 14a odst. 12, nebo přestože jí
byla restaurátorská činnost pozastavena podle § 14a odst. 11, anebo přestože není
osobou oprávněnou k restaurování podle § 14b odst. 2, nebo při zákazu uloženém
podle § 35 odst. 3 nebo § 39 odst. 3,
nesplní oznamovací povinnost stanovenou v § 21 odst. 4, § 22 odst. 2 nebo § 23 odst.
2 tohoto zákona,
provádí v rozporu s § 21 odst. 2 archeologický výzkum, nebo provádí archeologický
výzkum, přestože není osobou oprávněnou k výzkumům podle § 21a odst. 2, nebo
postupuje v rozporu se zákazem podle § 35 odst. 4 nebo § 39 odst. 4.

(3) Ministerstvo kultury může zakázat restaurování fyzické osobě oprávněné k
restaurování, pokud hrubým způsobem nebo méně závažným způsobem, ale opakovaně
prokazatelně poškodila při restaurování kulturní památku nebo její část, která je dílem
výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, a to až na dobu 2 let.
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(4) Ministerstvo kultury může zakázat provádění archeologických výzkumů fyzické
osobě oprávněné k provádění archeologických výzkumů, pokud provádí archeologické
výzkumy, které archeologické nálezy ohrožují nebo poškozují, a to až na dobu 2 let.
(5) Podání rozkladu proti rozhodnutí o zákazu restaurování podle odstavce 3 nebo o
zákazu provádění archeologických výzkumů podle odstavce 4, vydanému ministerstvem
kultury, nemá odkladný účinek.
§ 43a
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad, celní úřad, Kancelář
prezidenta republiky, Ministerstvo kultury a odborná organizace státní památkové péče
využívají ze základního registru obyvatel pro výkon působnosti podle tohoto zákona tyto
referenční údaje:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

příjmení,
jméno, popřípadě jména,
adresa místa pobytu,
datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum,
místo a stát, kde se narodil,
datum, místo a okres 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 den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad, celní úřad, Kancelář
prezidenta republiky, Ministerstvo kultury a odborná organizace státní památkové péče
využívají z informačního systému evidence obyvatel pro výkon působnosti podle tohoto
zákona tyto údaje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
datum narození,
pohlaví,
místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
rodné číslo,
státní občanství, popřípadě více státních občanství,
adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního
právního předpisu,
počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům omezení svéprávnosti, jméno,
popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li mu přiděleno, datum,
místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde
se narodil,
jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného
zákonného zástupce,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
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l)

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad, celní úřad, Kancelář
prezidenta republiky, Ministerstvo kultury a odborná organizace státní památkové péče
využívají z informačního systému cizinců pro výkon působnosti podle tohoto zákona tyto
údaje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

jméno, popřípadě jména, příjmení,
datum narození,
rodné číslo,
pohlaví,
místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
státní občanství, popřípadě více státních občanství,
druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům omezení svéprávnosti,
jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.

(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel
nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
***
Změna zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb.,
č. 151/1997 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb.,
č. 276/2002 Sb., zákona č. 124/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb.,
č. 484/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb.,
č. 230/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. zákona č. 183/2008 Sb.,
č. 403/2009 Sb., zákona č. 457/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb.:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

§1
Předmět úpravy
(1) Zákon se vztahuje na uplatňování, regulaci a kontrolu cen výrobků, výkonů, prací a
služeb (dále jen "zboží") pro tuzemský trh, včetně cen zboží z dovozu a cen zboží určeného
pro vývoz.
a)
b)

(2) Cena je peněžní částka
sjednaná při nákupu a prodeji zboží podle § 2 až 13 nebo
zjištěná určená podle zvláštního předpisu1) k jiným účelům než k prodeji.
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(3) Postup podle tohoto zákona platí i pro převody práv a dále též pro převody a
přechody vlastnictví k nemovitostem včetně užívacích práv k nemovitostem.
(4) Zákon se nevztahuje na odměny, úhrady, poplatky, náhrady škod a nákladů a
úroky, upravené zvláštními předpisy.2)
(5) Zákon vymezuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob a pravomoc
správních orgánů při uplatňování, regulaci a kontrole cen.
(6) Správní orgány příslušné k regulaci cen podle zákona upravujícího působnost
orgánů České republiky v oblasti cen (dále jen „cenové orgány“) mohou regulovat ceny podle
tohoto zákona
a)
b)
c)
d)

je-li trh ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže,
vyžaduje-li to mimořádná tržní situace,
pro účely odvodu spotřební daně z cigaret podle zvláštního právního předpisu2a),
vyžadují-li to předpisy Evropských společenství2b), nebo

e)

vyžaduje-li to veřejný zájem spočívající v udržení vyváženého postavení prodávajícího
a kupujícího u zboží zcela nebo zčásti dotovaného z prostředků státního rozpočtu nebo
z jiných veřejných rozpočtů.
____________________
1) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o
oceňování majetku).
2) Zákon Slovenské národní rady č. 139/1984 Sb., ve znění zákona Slovenské národní rady č.
192/1990 Sb.
Zákon České národní rady č. 146/1984 Sb., ve znění zákona České národní rady č. 201/1990
Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České
socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky č.
231/1988 Sb., o správních poplatcích, ve znění změn a doplňků.
Vyhláška Státní banky československé č. 31/1990 Sb., o odměnách za poskytování peněžních
služeb.
Vyhláška ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky č. 240/1990 Sb., o odměnách
advokátů za poskytování právní pomoci.
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 270/1990 Sb., o odměnách advokátů a
komerčních právníků za poskytování právní pomoci.
2a) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
2b) Například nařízení Komise (ES) č. 657/2008 ze dne 10. července 2008, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu ze Společenství
pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků ve školách.
3) Zákon č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy, ve znění
pozdějších předpisů.
§ 13a
Informování o cenách při poskytování služeb cestovních kanceláří
Při nabídce a prodeji zájezdů9e) musí prodávající spotřebiteli poskytnout informaci o
konečné ceně zájezdu, která má být zaplacena. Je-li informace o ceně zájezdu tvořena z více
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složek, uvede prodávající také aktuální cenu všech oddělených složek. Nelze-li cenu některé
složky zájezdu uvést, musí v nabídce zájezdu informovat o čase a místě zpřístupnění této ceny
pro spotřebitele jiným vhodným způsobem.

***

Změna zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č.
116/2000 Sb. a zákona č. 207/2000 Sb.:
§ 69
Patentový rejstřík a Věstník Úřadu
(1) Úřad vede patentový rejstřík, do kterého zaznamenává rozhodné údaje
o přihláškách vynálezů, řízení o nich a rozhodné údaje o udělených patentech.
(2) Úřad vede rejstřík evropských patentů platných na území České republiky. Pro
zápisy do rejstříku evropských patentů se použije odstavec 1.
(3) Poznámka spornosti podle občanského zákoníku6) se může týkat jen záznamu
v rejstříku, jímž se vyznačuje nakládání s patentem jako předmětem vlastnictví.
(34) Úřad vydává Věstník, v němž uveřejňuje zejména skutečnosti týkající se
zveřejněných přihlášek vynálezů, udělených patentů a další údaje týkající se vynálezů, jakož i
úřední sdělení a rozhodnutí zásadní povahy.
---------------------------6) § 986 občanského zákoníku.
***
Změna zákona 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
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.,
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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.73/2011Sb., 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. 221/2012 Sb.,
zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. .../2013 Sb., zákona č. .../2013 Sb. a zákona č. .../2013 Sb.:
§3
(1) Živností není:
a)
b)
c)
d)
e)

provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě,
využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich
původci nebo autory,2)
výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským
podle zvláštního právního předpisu, 2a)
restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění
nebo uměleckořemeslnými pracemi, 2b)
provádění archeologických výzkumů.2c)
(2) Živností dále není v rozsahu zvláštních zákonů činnost fyzických osob:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

lékařů, zubních lékařů a farmaceutů2d), nelékařských zdravotnických pracovníků2e)
při poskytování zdravotních služeb a přírodních léčitelů,
veterinárních lékařů, dalších veterinárních pracovníků včetně pracovníků veterinární
asanace a osob vykonávajících odborné práce při šlechtitelské a plemenářské činnosti
v chovu hospodářských zvířat,3)
advokátů,4) notářů5a) a patentových zástupců6) a soudních exekutorů,6a)
znalců a tlumočníků,7)
auditorů8) a daňových poradců,8a)
burzovních dohodců8b),
zprostředkovatelů a rozhodců při řešení kolektivních sporů9) a rozhodců při
rozhodování majetkových sporů,9a)
úředně oprávněných zeměměřických inženýrů,10)
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i)
j)
k)
l)

autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě, kteří
vykonávají svoji činnost jako svobodní architekti a svobodní inženýři,10a)
autorizovaných inspektorů, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodné
povolání10b),
auditorů bezpečnosti pozemních komunikací52),
zapsaných mediátorů podle zákona o mediaci.
(3) Živností dále není:

a)

b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
r)
s)
t)

u)

činnost bank11), poskytování platebních služeb11a), vydávání elektronických
peněz11a), provozování platebních systémů11a), směnárenská činnost11d), činnost
pojišťoven12), zajišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů
pojistných událostí a odpovědných pojistných matematiků12), penzijních fondů12a),
penzijních společností53), spořitelních a úvěrních družstev12b), komoditních burz8b),
organizátorů regulovaných trhů13b), obchodníků s cennými papíry 13b) a jejich
vázaných zástupců13b) a činnost osob zabývajících se kolektivním investováním13) a
činnosti osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry13a), činnosti osob
provádějících přijímání a předávání pokynů nebo investičního poradenství týkající se
investičních nástrojů za podmínek stanovených zvláštním zákonem13b) a jejich
vázaných zástupců13b), činnost ratingových agentur13c),
pořádání loterií a jiných podobných her,14)
hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem,15)
výroba elektřiny, výroba plynu, přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny,
distribuce plynu, uskladňování plynu, obchod s elektřinou, obchod s plynem, výroba
tepelné energie a rozvod tepelné energie, které podléhají licenci podle zvláštního
právního předpisu,16)
zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem
zpracování nebo dalšího prodeje, nejde-li o provozování odborných činností na úseku
rostlinolékařské péče,
prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské
a chovatelské činnosti fyzickými osobami,
námořní doprava a mořský rybolov,17)
provozování dráhy a drážní dopravy,18)
vykonávání komunikační činnosti podle zvláštního právního předpisu,19)
výzkum, výroba a distribuce léčiv,20)
zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a s některými látkami
používanými k výrobě nebo zpracování návykových látek podle zvláštního zákona,21)
činnost autorizovaných nebo akreditovaných osob v oblasti státního zkušebnictví,22)
zahraniční obchod s vojenským materiálem,22a)
výkon inspekce práce22b),
provozování rozhlasového a televizního vysílání,23)
nabízení nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování
sexuálních potřeb,
zprostředkování zaměstnání,23a)
provozování stanic technické kontroly,23c)
výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do
rejstříku škol a školských zařízení, vzdělávání v bakalářských, magisterských a
doktorských studijních programech a programech celoživotního vzdělávání podle
zvláštního právního předpisu,23d)
nakládání s vysoce nebezpečnými látkami,23e)
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v)

provozování letišť, provozování obchodní letecké dopravy a leteckých prací a
poskytování leteckých služeb,23f)
x)
činnost organizací zřízených podle zvláštních právních předpisů23h) vykonávaná v
souladu s účelem, pro který byly zřízeny,
y)
výkon sociálně-právní ochrany dětí právnickými a fyzickými osobami, jsou-li
výkonem sociálně-právní ochrany dětí pověřeny podle zvláštního právního
předpisu,23i)
z)
vyhledávání, průzkum a těžba nerostných zdrojů ze dna moří a oceánů a jeho podzemí
za hranicemi pravomocí států, 23j)
aa)
provozování pohřebišť,23k)
ab)
činnost autorizovaných obalových společností podle zvláštního právního předpisu,23l)
ac)
nakládání s vysoce rizikovým a rizikovým biologickým agens a toxinem,23m)
ad)
provozování zoologických zahrad na základě licence vydané Ministerstvem životního
prostředí,23n)
ae)
archivnictví,23o)
af)
poskytování sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu23p),
ag)
činnost autorizovaných osob, oprávněných ověřovat dosažení odborné způsobilosti
vyžadované k získání osvědčení o profesní kvalifikaci podle zvláštního zákona23q),
ah)
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
ai)
poskytování zdravotních služeb53) 55),
aj)
provádění odborných rostlinolékařských činností podle zvláštního právního
předpisu53) 56),
aj)
provozování poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb podle zvláštního
právního předpisu.
ak)
provozování poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb podle zvláštního
právního předpisu57).
____________________
2) Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č.
519/1991 Sb. Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon). Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových prvků, ve
znění zákona č. 116/2000 Sb. Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb.
2a) Zákon č. 121/2000 Sb.
2b) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
2c) § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
2d) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších
předpisů.
2e) Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých
zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
5a) Zákon ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti.
6) Zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona ČNR č. 14/1993 Sb.
6a) Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších
zákonů.
7) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
8) Zákon ČNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky.
8a) Zákon ČNR č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky.
8b) Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů.
9) § 11 a § 13 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona
č. 118/1995 Sb. a zákona č. 155/1995 Sb.
9a) Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.
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10) Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením.
10a) § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
10b) § 144 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Zákon č. 81/1957 Sb., o koncertní a jiné hudební činnosti, ve znění zákona ČNR č. 127/1990 Sb., s působností
pro Českou republiku.
Zákon ČNR č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon), ve znění zákona ČNR č. 122/1989 Sb. a
zákona ČNR č. 127/1990 Sb.
11) Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
11a) Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku.
11b) § 30 zákona č. 124/2002 Sb.
11c) § 2a zákona č. 124/2002 Sb., ve znění zákona č. 253/2008 Sb.
11d) Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.
12) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví).
Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o
změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí).
12a) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením.
12b) 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.
13) Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
13a) § 82 a 83 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
13b) Zákon č. 256/2004 Sb.
13c) Čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o
ratingových agenturách.
14) Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb.
15) § 2 a 3 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění
pozdějších předpisů.
16) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o
změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
18) § 60 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.
17) Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.
19) Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
elektronických komunikacích).
20) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.
21) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.
22) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
22a) Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb.,
trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
22b) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
23) Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
23a) Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Zákon ČNR č. 9/1991 Sb., o
zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
23c) Zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.
23d) Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č.
29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů. Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. § 45 až 47 a §
60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění zákona č. 147/2001 Sb.
23e) Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a
doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
23f) Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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23g) § 18 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.
229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších
předpisů.
23h) § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
23i) § 4 odst. 2 písm. b) a § 48 až 50 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
23j) Zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi
pravomocí států a o změně některých zákonů.
23k) Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů.
23l) Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech).
23m) Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických)
a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona.
23n) Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů
(zákon o zoologických zahradách).
23o) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
23p) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
23p) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů
(zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).
23q) Zákon č. 179/2006 Sb.
52) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 152/2011 Sb.
53) 55) Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.
53) 56) § 81 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
zákona č. 199/2012 Sb.
57) Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních
službách), ve znění pozdějších předpisů.

§5
Subjekty oprávněné provozovat živnost
(1) Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky
stanovené tímto zákonem (dále jen "podnikatel"); státní povolení k provozování živnosti (dále
jen "koncese") se vyžaduje jen v případech vymezených tímto zákonem.
(2) Fyzická osoba, která nemá bydliště na území České republiky, nebo právnická
osoba, která nemá sídlo na území České republiky (dále jen „zahraniční osoba“), může na
území České republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako
česká osoba, pokud z tohoto nebo zvláštního zákona nevyplývá něco jiného. Pro účely tohoto
zákona se za českou osobu považuje fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se
sídlem na území České republiky. Bydlištěm na území České republiky se pro účely tohoto
zákona rozumí trvalý pobyt na jejím území. 24)
(3) Pokud ze zákona vyplývá povinnost předložit doklad potvrzující určité
skutečnosti, rozumí se tím předložení dokladu včetně jeho překladu do českého jazyka
provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků, 24a) pokud tento
doklad nebyl vydán v českém jazyce. Pravost podpisu a otisku razítka na originálech
předkládaných dokladů, které byly vydány v zahraničí, musí být ověřena.
(4) Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do
seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka podle
odstavce 3 se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu
Evropské unie nebo právnickou osobou se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své
podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie, nejsou-li pochybnosti o správnosti
překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo otisku razítka.
(5) Zahraniční fyzická osoba, která hodlá na území České republiky provozovat
živnost a která má podle zvláštního zákona24b) povinnost mít pro pobyt na území České
republiky povolení, musí k ohlášení živnosti a k žádosti o koncesi doložit doklad prokazující
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udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu. Povinnost doložit
doklad podle věty první se nevztahuje na zahraniční fyzickou osobu, která hodlá na území
České republiky provozovat živnost prostřednictvím organizační složky svého podniku24c)
obchodního závodu (dále jen „závod“)24c).
(6) Fyzická osoba, jíž byl udělen azyl nebo doplňková ochrana, a její rodinní
příslušníci mohou provozovat živnost za stejných podmínek jako česká osoba občan České
republiky.
____________________
24) § 7 zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky. Zákon č.
135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.
24a) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
24b) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
24c) § 502 občanského zákoníku.

§6
Všeobecné podmínky provozování živnosti
(1) Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami, pokud tento
zákon nestanoví jinak, jsou:
a) dosažení věku 18 let,
b) způsobilost k právním úkonům,
c) bezúhonnost.
(1) Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami, pokud
tento zákon nestanoví jinak, jsou:
a)
b)

plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného
zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti,58 a57)
bezúhonnost.

(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla
pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin
spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který
ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena25a).
(3) Bezúhonnost se prokazuje u občanů České republiky výpisem z evidence Rejstříku
trestů, u osob, které jsou občany jiného členského státu Evropské unie, doklady podle § 46
odst. 1 písm. a) a u osob, které nejsou občany České republiky ani jiného členského státu
Evropské unie, doklady podle § 46 odst. 1 písm. b) a výpisem z evidence Rejstříku trestů.
Bezúhonnost se prokazuje u občanů České republiky výpisem z evidence Rejstříku
trestů a u osob, které jsou občany jiného členského státu Evropské unie, doklady podle §
46 odst. 1 písm. a). U osob, které nejsou občany České republiky nebo jiného členského
státu Evropské unie, se bezúhonnost prokazuje doklady podle § 46 odst. 1 písm. b) a
výpisem z evidence Rejstříku trestů, nejedná-li se o osoby, které mají na území České
republiky povolen trvalý pobyt; ty prokazují bezúhonnost stejně jako občané České
republiky. Živnostenský úřad je oprávněn si vyžádat výpis z evidence Rejstříku trestů podle
zvláštního právního předpisu25b). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis
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z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
(4) Pro účely posouzení bezúhonnosti je živnostenský úřad oprávněn vyžádat si od
soudu opis pravomocného rozhodnutí. Pokud rozhodnutí neobsahuje skutečnosti rozhodné pro
posouzení bezúhonnosti, je živnostenský úřad oprávněn nahlížet do těch částí trestního spisu,
které tyto skutečnosti obsahují.
____________________
25a) Například § 60, 60a, 70 trestního zákona.
25b) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
58)
§ 33 občanského zákoníku.

§7
Zvláštní podmínky provozování živnosti
(1) Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost,
pokud je tento zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují.
(2) V případě změny nebo doplnění požadavků na odbornou způsobilost po vzniku
živnostenského oprávnění se nepožaduje prokázání praxe u podnikatele, kterému trvá
živnostenské oprávnění pro provozování dotčené živnosti, a u osoby, která vykonává funkci
odpovědného zástupce pro dotčenou živnost, jestliže ji vykonávala již před touto změnou.
(3) Nelze-li odbornou nebo jinou způsobilost prokázat dokladem vydaným jedné
fyzické osobě, lze odbornou způsobilost prokázat dokladem vydaným podnikateli příslušným
odborným orgánem v souladu se zvláštními předpisy.22b)
(4) Pokud je v rámci odborné způsobilosti vyžadována praxe v oboru, rozumí se jí pro
účely tohoto zákona výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru
živnosti osobou samostatně výdělečně činnou v oboru nebo v příbuzném oboru na základě
příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením podniku závodu
nebo organizační složky podniku závodu, odpovědným zástupcem, osobou bezprostředně
odpovědnou za řízení činnosti, která je předmětem živnosti, nebo osobou vykonávající
samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti v pracovněprávním vztahu, služebním,
členském nebo obdobném poměru (dále jen „pracovněprávní vztah“). Za příbuzné obory se
považují obory, které užívají stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných
znalostí.
(5) Odbornou způsobilost může občan České republiky nebo jiného členského státu
Evropské unie prokázat též doklady o odborné kvalifikaci, které osvědčují, že předmětnou
činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie
a)
b)

po dobu 6 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve
vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před
ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve
vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo
uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně
tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v
členském státě původu,

23

c)

d)

e)

f)
g)

h)

i)

j)
k)

l)

m)

po dobu 4 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve
vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo
uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně
dvouleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné
činnosti v členském státě původu,
po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba, prokáže-li, že
vykonával předmětnou činnost nejméně 5 let v pracovněprávním vztahu, přičemž
výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo
podáním žádosti o koncesi,
po dobu 5 po sobě jdoucích let ve vedoucím postavení, z toho nejméně 3 roky v
odborné funkci s odpovědností za nejméně jedno oddělení podniku závodu, je-li
držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným
orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a
přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě
původu,
po dobu 5 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve
vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před
ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve
vedoucím postavení, prokáže-li, že vykonával předmětnou činnost nejméně 5 let v
pracovněprávním vztahu, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let
před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
po dobu 5 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li držitelem dokladu o
dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí
členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně
připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
po dobu 6 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li držitelem dokladu o
dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí
členského státu a potvrzujícího nejméně dvouleté vzdělání a přípravu, které jej
odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve
vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před
ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
po dobu 2 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve
vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo
uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího vzdělání
a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě
původu,
po dobu 2 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve
vedoucím postavení, prokáže-li, že vykonával předmětnou činnost nejméně 3 roky v
pracovněprávním vztahu, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let
před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi, nebo
po dobu 3 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li držitelem dokladu o
dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí
členského státu a potvrzujícího vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro
výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
pokud tak stanoví § 21 odst. 2 u řemeslných živností uvedených v příloze č. 1 k
tomuto zákonu nebo u jednotlivých vázaných nebo koncesovaných živností přílohy č.
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2 nebo 3 k tomuto zákonu; při posuzování odborné způsobilosti se použije zákon o
uznávání odborné kvalifikace 25c).
(6) Podnikatel je povinen zajistit výkon činností, které jsou obsahem živností
uvedených v příloze č. 5 k tomuto zákonu, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky
odborné způsobilosti, které jsou v této příloze stanoveny. Zvláštní právní předpisy stanovující
odbornou způsobilost fyzických osob pro výkon určité živnosti nejsou tímto ustanovením
dotčeny. Podnikatel vede o osobách splňujících podmínky odborné způsobilosti evidenci a
uchovává kopie dokladů prokazujících tuto způsobilost minimálně 3 roky ode dne ukončení
výkonu činností těmito osobami; přitom je povinen dodržovat povinnosti stanovené zvláštním
právním předpisem.25d)
____________________
22b) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
25a) Například § 60, 60a, 70 trestního zákona.
25c) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských
států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších
předpisů.

§8
Překážky provozování živnosti
(1) Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl
prohlášen konkurs, ode dne
a)

prodeje podniku závodu jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty v
době běhu lhůty podle zvláštního právního předpisu26),

b)

nabytí právní moci rozhodnutí, kterým soud ukončil provozování podniku závodu
nebo ode dne určeného v tomto rozhodnutí jako den ukončení provozování podniku
závodu.

(2) Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, a to po dobu 3 let od
právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek dlužníka nebude
postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Živnost dále nemůže provozovat fyzická
nebo právnická osoba, a to po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení konkursu proto,
že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů. Byl-li konkurs zrušen z
jiného důvodu, překážka provozování živnosti uvedená v odstavci 1 odpadá právní mocí
rozhodnutí o zrušení konkursu. Živnostenský úřad může prominout překážku uvedenou ve
větě první nebo druhé, jestliže dlužník prokáže, že u něho jsou splněny předpoklady pro řádné
plnění povinností při podnikání a pro řádné plnění finančních závazků.
(3) Jestliže soud v insolvenčním řízení nařídil předběžné opatření, jímž fyzickou nebo
právnickou osobu, jejíž úpadek nebo hrozící úpadek se v tomto řízení řeší, omezil v nakládání
s majetkovou podstatou, může taková osoba učinit úkony související se vznikem, změnou
nebo zrušením živnostenského oprávnění jen s písemným souhlasem předběžného
insolvenčního správce.
(4) V průběhu insolvenčního řízení může fyzická nebo právnická osoba, na jejíž
majetek byl prohlášen konkurs, činit úkony související se vznikem, změnou nebo zrušením
živnostenského oprávnění jen s písemným souhlasem insolvenčního správce.
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(5) Fyzická nebo právnická osoba, které byl soudem nebo správním orgánem uložen
trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo příbuzném
oboru (§ 7 odst. 4), nemůže po dobu trvání tohoto zákazu tuto živnost provozovat. Jedná-li se
o živnost volnou, nemůže tato osoba provozovat činnost v rámci živnosti volné, na kterou se
vztahuje trest nebo sankce zákazu činnosti, a to po dobu trvání tohoto zákazu; provozování
ostatních činností v rámci živnosti volné zůstává nedotčeno. Neexistence překážky
provozování živnosti u právnické osoby se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, u
zahraničních právnických osob též doklady podle § 46 odst. 2 písm. a) nebo b) ze státu sídla.
Živnostenský úřad je oprávněn vyžádat si výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního
právního předpisu25b). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence
Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
(6) Živnost nemůže provozovat podnikatel, kterému bylo zrušeno živnostenské
oprávnění podle § 58 odst. 2 až 4. Podnikatel může ohlásit ohlašovací živnost nebo požádat o
udělení koncese v oboru nebo příbuzném oboru nejdříve po uplynutí 3 let od právní moci
rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění; to neplatí, jedná-li se o zrušení
živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 3 věty poslední, nebo stanoví-li tak zvláštní právní
předpis. Žádost o udělení koncese v jiném oboru může podnikatel podat nejdříve po uplynutí
1 roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.
____________________
25b) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
26) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
27) § 5 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
28) § 62 obchodního zákoníku.

§ 10
Živnostenské oprávnění
(1) Oprávnění provozovat živnost (dále jen "živnostenské oprávnění") vzniká s
výjimkou uvedenou v odstavci 5 právnickým osobám již zapsaným do obchodního rejstříku,
právnickým osobám, které se do obchodního rejstříku nezapisují, a fyzickým osobám:
a)
b)

u ohlašovacích živností dnem ohlášení; to však neplatí v případech uvedených v § 47
odst. 5 větě druhé, § 47 odst. 6 a 7,
u koncesovaných živností dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

(2) Právnickým osobám vzniklým podle zvláštního právního předpisu,28b) které se
zapisují do obchodního rejstříku až po jejich vzniku, vzniká živnostenské oprávnění podle
odstavce 1 písmen a) a b).
(3) Podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění
a)
b)

výpisem ze živnostenského rejstříku s údaji podle § 60 odst. 4 písm. a), b) nebo c)
(dále jen „výpis“),
do vydání výpisu stejnopisem ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému
úřadu, a to i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy 28c) nebo
pravomocným rozhodnutím o udělení koncese.

(4) Živnostenský úřad potvrdí splnění podmínek pro provozování živnosti vydáním
výpisu zahraničním fyzickým osobám, které hodlají na území České republiky provozovat
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živnost prostřednictvím organizační složky svého podniku závodu, nebo zakladatelům,
popřípadě orgánům nebo osobám, oprávněným podat návrh na zápis české právnické osoby
do obchodního nebo obdobného rejstříku, je-li prokázáno, že právnická osoba byla založena,
nebo zahraničním právnickým osobám; ode dne doručení výpisu začíná běžet lhůta pro
podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku podle obchodního zákoníku28).
(5) Osobám uvedeným v odstavci 4 vzniká živnostenské oprávnění dnem jejich zápisu
do obchodního nebo obdobného rejstříku, pokud se na základě jiného zákona do takového
rejstříku zapisují. Nepodají-li návrh na zápis ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení výpisu nebo
není-li návrhu vyhověno, rozhodne živnostenský úřad o tom, že ohlašovatel podmínky pro
vznik živnostenského oprávnění nesplnil.
(6) Vzniká-li živnostenské oprávnění fyzické osobě, které dosud nebylo přiděleno
identifikační číslo osoby, přidělí jí živnostenský úřad identifikační číslo osoby
poskytnuté správcem základního registru osob28d).
(6) Vzniká-li živnostenské oprávnění fyzické osobě, která je podnikatelem podle § 2
odst. 2 obchodního zákoníku a dosud jí nebylo přiděleno identifikační číslo osoby, přidělí jí
živnostenský úřad identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního registru
osob28d).
(7) Živnostenské oprávnění nemůže být přeneseno na jinou osobu. Jiná osoba je může
vykonávat, jen stanoví-li to tento zákon.
____________________
28) § 62 obchodního zákoníku.
28a) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.
28b) Například zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů.
28c) § 8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších
zákonů.
28d) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech

§ 11
(1) Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce.
Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný
provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve
smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než
čtyři podnikatele.
(2) Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování
živnosti podle § 6 a 7.
(3) Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen dozorčí rady či jiného
kontrolního orgánu této právnické osoby, dále fyzická osoba, u níž trvá překážka provozování
živnosti podle § 8. Odpovědným zástupcem v oboru nebo příbuzném oboru živnosti nemůže
být ani osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 až 4, a to po dobu
jednoho roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění; to neplatí, byloli živnostenské oprávnění zrušeno z důvodu, že živnost nebyla provozována po dobu delší než
4 roky.
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(3) Odpovědným zástupcem nemůže být osoba, u které trvá překážka
provozování živnosti podle § 8. Odpovědným zástupcem v oboru nebo příbuzném oboru
živnosti nemůže být ani osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58
odst. 2 nebo 3, a to po dobu 1 roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského
oprávnění; to neplatí, bylo-li živnostenské oprávnění zrušeno z důvodu, že živnost
nebyla provozována po dobu delší než 4 roky. Odpovědným zástupcem právnické osoby
nemůže být člen dozorčí rady či jiného kontrolního orgánu této právnické osoby.
(4) Odpovědného zástupce je povinen ustanovit
a)
b)

podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování
živnosti (§ 7),
podnikatel, který je právnickou osobou, pro živnosti vyžadující splnění zvláštních
podmínek provozování živnosti (§ 7). Do funkce odpovědného zástupce ustanoví
česká právnická osoba osobu, která je jejím statutárním orgánem nebo jeho členem a
která splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle tohoto zákona.
Zahraniční právnická osoba ustanoví do funkce odpovědného zástupce vedoucího
organizační složky podniku závodu umístěné na území České republiky, který splňuje
podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle tohoto zákona. Nelze-li
odpovědného zástupce ustanovit z uvedených osob, ustanovuje podnikatel
odpovědného zástupce z jiných osob.

(5) Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací i ukončení výkonu jeho
funkce je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu do 15 dnů ode dne, kdy uvedená
skutečnost nastala. Oznámí-li ukončení výkonu funkce sám odpovědný zástupce, musí
současně prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně
podnikatele. Nelze-li určit den ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podle
oznámení podnikatele, končí výkon funkce odpovědného zástupce dnem doručení oznámení
odpovědného zástupce živnostenskému úřadu. Uvedl-li odpovědný zástupce ve svém
oznámení jako den ukončení výkonu své funkce den pozdější, končí výkon jeho funkce tímto
dnem.
(6) Odpovědný zástupce pro živnost ohlašovací může vykonávat svoji funkci ode dne
ustanovení, splňuje-li podmínky vyžadované tímto zákonem.
(7) Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou předloží podnikatel
ke schválení živnostenskému úřadu. Ustanovení nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí o
schválení nabylo právní moci. Ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podnikatel
oznámí živnostenskému úřadu do 15 dnů od ukončení výkonu funkce. Oznámí-li ukončení
výkonu funkce sám odpovědný zástupce, musí současně prokázat, že o ukončení výkonu své
funkce informoval předem písemně podnikatele. Nelze-li určit den ukončení výkonu funkce
odpovědného zástupce podle oznámení podnikatele, končí výkon funkce odpovědného
zástupce dnem doručení oznámení odpovědného zástupce živnostenskému úřadu. Uvedl-li
odpovědný zástupce ve svém oznámení jako den ukončení výkonu své funkce den pozdější,
končí výkon jeho funkce tímto dnem.
(8) Přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci nebo nesplňuje-li podmínky,
musí podnikatel nejpozději do 15 dnů ustanovit nového odpovědného zástupce. To neplatí, jeli provozování živnosti pozastaveno nebo oznámí-li podnikatel živnostenskému úřadu, že
provozování živnosti je dočasně přerušeno (§ 31 odst. 11).
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(9) Podnikatel může ustanovit odpovědného zástupce i v případech, kdy to tento zákon
nevyžaduje. Na jeho ustanovení se vztahuje § 11 obdobně s výjimkou odstavce 8.
(10) Pokud podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce přestal vykonávat funkci
nebo přestal splňovat zákonem stanovené požadavky, může podnikatel provozovat živnost
bez odpovědného zástupce jen v případě, že tak stanoví jiný právní předpis, a za podmínek
jím stanovených. Živnostenský úřad zapíše do živnostenského rejstříku ukončení výkonu
funkce odpovědného zástupce a uvede, že živnost je dočasně provozována bez odpovědného
zástupce.
(11) Pokud zvláštní právní předpis stanoví podmínky provozování živnosti
prostřednictvím odpovědného zástupce odlišně, ustanovení odstavců 1 až 9 se nepoužijí.
§ 12
(1) Jménem a na účet fyzické osoby, která z důvodu nedostatku věku nebo rozhodnutí
soudu nemá plnou způsobilost k právním úkonům, může být živnost provozována se
souhlasem soudu, navrhne-li to její zákonný zástupce. Živnost ohlásí nebo o koncesi požádá
jménem zastoupeného zákonný zástupce.
(2) Zákonný zástupce ustanoví odpovědného zástupce podle § 11 se souhlasem
soudu.28b)
____________________
28a) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.
28b) Například zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů.

§ 13
Pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele
(1) Zemře-li podnikatel, mohou v provozování živnosti pokračovat za podmínek
stanovených v odstavcích 2 až 5 až do skončení řízení o projednání dědictví
a) správce dědictví29),
b) dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti,
c) dědicové ze závěti a pozůstalý manžel nebo partner28a), i když není dědicem, je-li
spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti,
d) insolvenční správce ustanovený soudem podle zvláštního právního předpisu26); nejdéle
však do skončení insolvenčního řízení, nebo
e) pozůstalý manžel nebo partner28a) splňující podmínku uvedenou v písmenu c), pokud v
živnosti nepokračují dědicové.
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(2) Pokud osoba uvedená v odstavci 1 písm. b), c) nebo e) hodlá pokračovat v
provozování živnosti na základě oprávnění zemřelého podnikatele, je povinna oznámit tuto
skutečnost živnostenskému úřadu ve lhůtě 3 měsíců ode dne úmrtí podnikatele, nestanoví-li
tento zákon jinak. Pokud tato lhůta marně uplyne, zaniká živnostenské oprávnění zemřelého
podnikatele dnem jeho úmrtí, nepokračuje-li v provozování živnosti správce dědictví nebo
insolvenční správce. Nesplňuje-li osoba podle odstavce 1 písm. b), c) nebo e), která hodlá
pokračovat v provozování živnosti, podmínky stanovené v § 6 nebo 7 nebo jsou-li u ní
překážky podle § 8 anebo nemá-li pobyt na území České republiky, pokud jej tento zákon
vyžaduje, je povinna neprodleně ustanovit odpovědného zástupce.
(3) Pokud osoba uvedená v odstavci 1 písm. b), c) nebo e), která oznámila podle
odstavce 2 pokračování v provozování živnosti, se rozhodla nadále nepokračovat v
provozování živnosti na základě živnostenského oprávnění zemřelého podnikatele, oznámí
tuto skutečnost živnostenskému úřadu. Oprávnění pokračovat v provozování živnosti jí
zanikne dnem doručení oznámení živnostenskému úřadu, a nepokračuje-li v provozování
živnosti jiná oprávněná osoba podle odstavce 1, zanikne tímto dnem i živnostenské oprávnění
zemřelého podnikatele.
(4) Správce dědictví nebo insolvenční správce je povinen oznámit pokračování v
provozování živnosti ve lhůtě 1 měsíce ode dne úmrtí podnikatele, a pokud byl do funkce
ustanoven později, do 1 měsíce ode dne, kdy byl do této funkce ustanoven. Nesplňuje-li
správce dědictví nebo insolvenční správce podmínky stanovené v § 7, je povinen neprodleně
ustanovit odpovědného zástupce.
(5) Pokud živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele nezaniklo podle odstavce 2
nebo 3, může po skončení řízení o dědictví pokračovat v provozování živnosti osoba uvedená
v odstavci 1 písm. b), c) nebo e), jestliže prokáže, že nabyla majetkového práva vztahujícího
se k provozování živnosti, a to i když neoznámila pokračování v provozování živnosti podle
odstavce 2. Pokračování v provozování živnosti musí tato osoba do 3 měsíců od skončení
dědického řízení oznámit živnostenskému úřadu a současně ohlásit živnost nebo podat žádost
o koncesi podle tohoto zákona, jinak jí právo pokračovat v provozování živnosti zanikne
marným uplynutím této lhůty. Právo pokračovat v provozování živnosti zanikne osobě, která
oznámila pokračování v provozování živnosti podle věty druhé, nejpozději dnem vzniku
vlastního živnostenského oprávnění nebo u ohlašovacích živností rozhodnutím
živnostenského úřadu podle § 47 odst. 5 nebo 6 a u koncesovaných živností zastavením řízení
nebo zamítnutím žádosti o koncesi. Živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele zaniká
marným uplynutím tříměsíční lhůty uvedené ve větě druhé nebo dnem zániku práva
pokračovat v provozování živnosti poslední z pokračujících osob.
(6) Pro náležitosti oznámení podle odstavců 2 až 5 platí § 45, 46 a 50 obdobně.
(7) Pro účely zápisu do živnostenského rejstříku soud poskytne na žádost
živnostenského úřadu údaj o pravomocném skončení řízení o dědictví po zemřelém
podnikateli.
§ 13
Pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele
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(1) Zemře-li podnikatel, mohou v provozování živnosti pokračovat za podmínek
stanovených v odstavcích 2 až 5 až do skončení řízení o projednání dědictví
a)

správce pozůstalosti,
pozůstalosti29),

anebo

vykonavatel

závěti,

náleží-li

mu

správa

b)

dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti,

c)

dědicové ze závěti a pozůstalý manžel nebo partner28a), i když není dědicem, je-li
spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti,

d)

insolvenční správce ustanovený soudem podle zvláštního právního předpisu26),
nejdéle však do skončení insolvenčního řízení, a likvidační správce59),

e)

pozůstalý manžel nebo partner28a) splňující podmínku uvedenou v písmenu c),
pokud v živnosti nepokračují dědicové, nebo

f)

svěřenský správce60), pokud byl závod pořízením pro případ smrti vložen do
svěřenského fondu.

(2) Pokud správce pozůstalosti povolaný zemřelým podnikatelem, anebo
vykonavatel závěti, náleží-li mu správa pozůstalosti, nebo osoba uvedená v odstavci 1
písm. b), c) nebo e) hodlá pokračovat v provozování živnosti na základě oprávnění
zemřelého podnikatele, je povinna oznámit tuto skutečnost živnostenskému úřadu ve
lhůtě 3 měsíců ode dne úmrtí podnikatele, nestanoví-li tento zákon jinak. Pokud tato
lhůta marně uplyne, zaniká živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele dnem jeho
úmrtí, nepokračuje-li v provozování živnosti správce pozůstalosti jmenovaný soudem,
svěřenský, insolvenční nebo likvidační správce. Nesplňuje-li osoba uvedená v první větě,
která hodlá pokračovat v provozování živnosti, podmínky stanovené v § 6 nebo 7 nebo
jsou-li u ní překážky podle § 8 anebo nemá-li pobyt na území České republiky, pokud jej
tento zákon vyžaduje, je povinna neprodleně ustanovit odpovědného zástupce.
(3) Pokud osoba uvedená v odstavci 2 větě první, která oznámila podle odstavce 2
pokračování v provozování živnosti, se rozhodla nadále nepokračovat v provozování
živnosti na základě živnostenského oprávnění zemřelého podnikatele, oznámí tuto
skutečnost živnostenskému úřadu. Oprávnění pokračovat v provozování živnosti jí
zanikne dnem doručení oznámení živnostenskému úřadu, a nepokračuje-li v
provozování živnosti jiná oprávněná osoba podle odstavce 1, zanikne tímto dnem i
živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele.
(4) Správce pozůstalosti jmenovaný soudem, svěřenský, insolvenční nebo
likvidační správce je povinen oznámit pokračování v provozování živnosti ve lhůtě 1
měsíce ode dne úmrtí podnikatele, a pokud byl do funkce ustanoven později, do 1 měsíce
ode dne, kdy byl do této funkce ustanoven. Nesplňuje-li správce pozůstalosti jmenovaný
soudem, svěřenský nebo insolvenční správce podmínky stanovené v § 7, je povinen
neprodleně ustanovit odpovědného zástupce.
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(5) Pokud živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele nezaniklo podle
odstavce 2 nebo 3, může po skončení řízení o pozůstalosti pokračovat v provozování
živnosti osoba uvedená v odstavci 1 písm. b), c) nebo e), jestliže prokáže, že nabyla
majetkového práva vztahujícího se k provozování živnosti, a to i když neoznámila
pokračování v provozování živnosti podle odstavce 2. Pokračování v provozování
živnosti musí tato osoba do 3 měsíců od skončení řízení o pozůstalosti oznámit
živnostenskému úřadu a současně ohlásit živnost nebo podat žádost o koncesi podle
tohoto zákona, jinak jí právo pokračovat v provozování živnosti zanikne marným
uplynutím této lhůty. Právo pokračovat v provozování živnosti zanikne osobě, která
oznámila pokračování v provozování živnosti podle věty druhé, nejpozději dnem vzniku
vlastního živnostenského oprávnění nebo u ohlašovacích živností rozhodnutím
živnostenského úřadu podle § 47 odst. 5 nebo 6 a u koncesovaných živností zastavením
řízení nebo zamítnutím žádosti o koncesi. Živnostenské oprávnění zemřelého
podnikatele zaniká marným uplynutím tříměsíční lhůty uvedené ve větě druhé nebo
dnem zániku práva pokračovat v provozování živnosti poslední z pokračujících osob.
(6) Pro náležitosti oznámení podle odstavců 2 až 5 se použijí § 45, 46 a 50
obdobně.
(7) Pro účely zápisu do živnostenského rejstříku soud poskytne na žádost
živnostenského úřadu údaj o pravomocném skončení řízení o pozůstalosti po zemřelém
podnikateli.
________
26)

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
28a)
Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.
29)
§ 1553 až § 1560 občanského zákoníku.
§ 156 a § 159 zákona č. … /2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.
59)
§ 200 až 205 zákona č. … /2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.
60)
§ 1448 až 1456 občanského zákoníku.

§ 17
(1) Provozovnou se pro účely tohoto zákona rozumí prostor, v němž je živnost
provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji
zboží nebo poskytování služeb (dále jen „automat“) a mobilní provozovna.
(2) Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na
jednom místě po dobu delší než tři měsíce.
(3) Živnost může být provozována ve více provozovnách, pokud k nim podnikatel má
vlastnické nebo užívací právo pokud podnikatel má právní důvod pro jejich užívání. Na
žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat vlastnické nebo užívací právo k
objektům nebo místnostem právní důvod pro užívání provozovny; to neplatí pro mobilní
provozovny a automaty. U mobilních provozoven je podnikatel povinen na žádost
živnostenského úřadu prokázat oprávněnost umístění provozovny. Je-li provozovna umístěna
v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se
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souhlasem vlastníka. Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v
provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu; to neplatí pro zahájení provozování
živnosti v provozovně, která je uvedena v ohlášení živnosti podle § 45 odst. 2 písm. g) a § 45
odst. 3 písm. f) nebo v žádosti o koncesi podle § 50 a pro automaty a mobilní provozovny. V
oznámení podnikatel uvede údaje podle odstavce 5.
(4) Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování
živnosti podle zvláštních právních předpisů 29b) a byla řádně označena. Pro každou
provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny; to neplatí pro
automaty.
(5) V oznámení podle odstavce 3 podnikatel uvede
a)
b)
c)
d)
e)

obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení,
identifikační číslo osoby,
sídlo nebo trvalý pobyt, popřípadě místo podnikání; zahraniční osoba adresu pobytu na
území České republiky, byl-li jí pobyt povolen, a umístění organizační složky podniku
závodu na území České republiky, pokud ji zřizuje,
adresu provozovny, identifikační číslo provozovny, bylo-li přiděleno, a předmět
podnikání v této provozovně, u živnosti volné obor činnosti,
datum zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně.

(6) Živnostenský úřad, který obdrží oznámení podle odstavce 3 přidělí provozovně
identifikační číslo provozovny poskytnuté správcem základního registru osob28d), nebylo-li
již přiděleno, provede zápis provozovny do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu a
přiděleném identifikačním čísle provozovny informuje podnikatele.
(7) Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo
názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby a
identifikačním číslem provozovny. Mobilní provozovna a automat musí být dále označeny
údajem o sídle nebo místě podnikání nebo adrese, na které je umístěna organizační složka
zahraniční osoby.
(8) Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům29c)
musí být trvale a zvenčí viditelně označena také
a)
b)
c)

jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů,
prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní
provozovnu nebo automat,
kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.

(9) Při uzavření provozovny uvedené v odstavci 8 je podnikatel povinen, nebrání-li
tomu závažné důvody, předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec
uzavření, s výjimkou mobilních provozoven a automatů.
(10) Podnikatel může prodávat zboží nebo poskytovat služby, pokud prodej zboží
nebo poskytování služeb nevyžaduje koncesi, pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem.
Prodej zboží nebo poskytování služeb pomocí automatů nesmí umožnit získat určité druhy
zboží osobám chráněným zvláštními právními předpisy29e).
____________________
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28d) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
29) § 175e a 175f občanského soudního řádu.
§ 480a až 480e občanského zákoníku.
29a) Například zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
29a) Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
29b) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
29b) Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
29c) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

§ 31
Povinnosti podnikatele
(1) Podnikatel, který provozuje živnost prostřednictvím odpovědného zástupce (§ 11),
je povinen zajistit jeho účast při provozování živnosti v potřebném rozsahu.
(2) Podnikatel je povinen viditelně označit obchodní firmou, popřípadě názvem, nebo
jménem a příjmením a identifikačním číslem objekt, v němž má místo podnikání, liší-li se od
bydliště (§ 5 odst. 2), sídlo a zahraniční osoba organizační složku podniku, pokud ji zřizuje.
Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat vlastnické nebo užívací či jiné
obdobné právo k objektu nebo prostorám, v nichž má na území České republiky místo
podnikání, liší-li se od bydliště (§ 5 odst. 2), sídlo a zahraniční osoba organizační složku
podniku.
(2) Podnikatel je povinen viditelně označit obchodní firmou, popřípadě názvem,
nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem objekt, v němž má sídlo, liší-li se od
bydliště (§ 5 odst. 2), a zahraniční osoba organizační složku závodu, pokud ji zřizuje.
Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat právní důvod pro
užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo a zahraniční osoba
organizační složku závodu. Podnikatel nemusí prokazovat právní důvod pro užívání
prostor, v nichž má v České republice umístěno sídlo, má-li sídlo totožné se svým
bydlištěm (§ 5 odst. 2), s výjimkou případů, že sídlo je na adrese sídla ohlašovny53),
zvláštní matriky53) nebo na adrese sídla správního orgánu54), který úředně zrušil údaj o
místu hlášeného pobytu na území České republiky.
(3) Podnikatel je povinen prokázat kontrolnímu orgánu na jeho žádost a v jím
stanovené lhůtě způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k poskytování
služeb.
(4) Podnikatel je povinen, jde-li o nákup použitého zboží nebo zboží bez dokladu
nabytí, kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, přijímání tohoto zboží do zástavy
nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy, před uzavřením smluvního vztahu
identifikovat jeho účastníky podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z
trestné činnosti a financování terorismu a předmět smluvního vztahu, vést evidenci o těchto
skutečnostech, a to včetně data uzavření tohoto smluvního vztahu. Tato evidence musí být
přístupná v provozovně, v níž dochází k identifikaci a kde se toto zboží nachází.
(5) Identifikací předmětu smluvního vztahu se pro účely tohoto zákona rozumí zjištění
názvu výrobku, jeho značky a výrobního čísla, jsou-li na výrobku uvedeny, jinak stručný
popis výrobku, umožňující jeho dostatečnou identifikaci.

34

(6) Identifikační údaje podle odstavců 4 a 5 je podnikatel povinen evidovat a
uchovávat po dobu 5 let ode dne uzavření smlouvy.
(7) Jestliže se účastník smluvního vztahu odmítne podrobit identifikaci, nebo není-li
možné identifikovat předmět smluvního vztahu, nesmí podnikatel zboží koupit, přijmout ho
do zástavy nebo zprostředkovat jeho nákup.
(8) Podnikatel je povinen zajistit, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo
poskytování služeb spotřebitelům byla v prodejní nebo provozní době určené pro styk se
spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého jazyka nebo slovenského
jazyka. Pokud má živnostenský úřad pochybnosti, může zkoumat splnění této podmínky
pohovorem, při kterém posuzuje, zda je tato osoba schopna plynně a jazykově správně
reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání a zda umí
ústně sdělit obsah textu z denního tisku.
(9) Podnikatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci prokázali splnění podmínky
bezúhonnosti, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis podmínku bezúhonnosti
zaměstnanců vyžaduje.
(10) Podnikatel a fyzické osoby provozující činnost, která je předmětem živnosti,
osoby jednající jejich jménem a odpovědný zástupce jsou povinni pracovníkům
živnostenského úřadu prokázat totožnost.
(11) Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti,
je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti
živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení a končí dnem uvedeným
v oznámení; je-li živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou, lze provozování živnosti
přerušit nejdéle na dobu trvání tohoto oprávnění. Po dobu přerušení provozování živnosti se
na podnikatele vztahují povinnosti uložené tímto zákonem, kromě povinností stanovených v
odstavci 2, které se týkají označení objektu, v němž má místo podnikání, sídlo nebo
organizační složku podniku závodu, povinností stanovených v odstavcích 9 a 17, v § 17 odst.
4 a 8 a povinnosti splňovat podmínky odborné nebo jiné způsobilosti, pokud je tento zákon
nebo zvláštní předpisy pro provozování živnosti vyžadují.
(12) Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo
provozování živnosti přerušeno podle odstavce 11, je podnikatel povinen předem písemně
oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem
doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo
pozdějším datem uvedeným v oznámení.
(13) Na základě oznámení podle odstavců 11 a 12 živnostenský úřad zapíše tyto
skutečnosti do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele.
(14) Podnikatel je povinen vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží a o
poskytnutí služby. Na dokladu musí být uvedeno označení podnikatele obchodní firmou,
popřípadě názvem nebo jménem a příjmením, a identifikačním číslem, datum prodeje zboží
nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a cena, pokud zvláštní právní předpis
nestanoví jinak.
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(15) Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu sdělit, zda živnost
provozuje, a doložit doklady prokazující provozování živnosti.
(16) Podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit
živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Podnikatel je
povinen ohlásit i každou změnu adresy podle věty první po dobu 4 let ode dne ukončení
činnosti v provozovně. Adresou pro vypořádání závazků nemůže být adresa bydliště
podnikatele, jedná-li se o adresu sídla ohlašovny53) nebo adresu sídla správního orgánu54); to
neplatí, pokud podnikatel prokáže k prostorám na těchto adresách vlastnické nebo užívací
právo. Adresou pro vypořádání závazků nemůže být adresa bydliště podnikatele, jednáli se o adresu sídla ohlašovny53), zvláštní matriky53) nebo adresu sídla správního
orgánu54); to neplatí, pokud podnikatel prokáže právní důvod pro užívání prostor na
těchto adresách.
(17) Podnikatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci splňují způsobilost pro výkon
povolání stanovenou zvláštními právními předpisy, znalost bezpečnostních předpisů a
předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví. Vyžaduje-li to povaha práce nebo jiné
činnosti, odpovídá i za to, že se zaměstnanci opakovaně účastní prohlídek podle zvláštních
právních předpisů. 33)
(18) Podnikatel, který připravuje mládež na povolání, je povinen řídit se zvláštními
právními předpisy.23d)
(19) Podnikatel je povinen při provozování živnosti dodržovat povinnosti vyplývající z
tohoto zákona a zvláštních právních předpisů.
____________________
23d) Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č.
29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů. Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. § 45 až 47 a §
60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění zákona č. 147/2001 Sb.
31b) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č.
226/2002 Sb.
31b) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č.
226/2002 Sb.
33) Například zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
53) § 10 odst. 5 a § 10a zákona č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 45
(1) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je
povinna to ohlásit živnostenskému úřadu.
(2) Fyzická osoba v ohlášení uvede
a)

b)

jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, státní občanství, bydliště (název obce,
její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno číslo popisné nebo
evidenční, popřípadě orientační číslo, poštovní směrovací číslo), rodné číslo, bylo-li
přiděleno, datum narození, místo narození (obec, okres, stát) a rodné příjmení,
u odpovědného zástupce údaje uvedené v ustanovení písmene a) obdobně, provozuje-li
živnost prostřednictvím jeho osoby,
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c)

d)
e)
f)
g)
h)

zahraniční fyzická osoba jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, rodné číslo,
bylo-li přiděleno, datum narození, dále bydliště mimo území České republiky, místo
pobytu v České republice (pokud byl povolen), označení a umístění organizační složky
podniku závodu v České republice (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a
orientační, bylo-li přiděleno číslo popisné nebo evidenční, popřípadě orientační
číslo, poštovní směrovací číslo) a údaje uvedené pod písmenem a) týkající se
vedoucího organizační složky podniku závodu36a) (s výjimkou rodného příjmení a
údaje o místu narození). Je-li odpovědným zástupcem nebo vedoucím organizační
složky podniku závodu osoba s bydlištěm mimo území České republiky, uvede též
místo jejího pobytu v České republice, pokud mu byl pobyt povolen,
místo podnikání sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační,
bylo-li přiděleno číslo popisné nebo evidenční, popřípadě orientační číslo, poštovní
směrovací číslo),
předmět podnikání s vymezením podle odstavce 4, případně další doplňující údaje
vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění,
identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno
bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven
a automatů,
dobu povoleného pobytu, jedná-li se o osobu, na kterou se vztahuje povinnost mít
povolený pobyt podle § 5 odst. 5.
(3) Právnická osoba v ohlášení uvede

a)

b)
c)

d)
e)
f)

obchodní firmu nebo název, sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a
orientační, bylo-li přiděleno číslo popisné nebo evidenční, popřípadě orientační
číslo, poštovní směrovací číslo) a jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno,
datum narození, bydliště nebo adresu pobytu na území České republiky, pokud byl
povolen, osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy,
u odpovědného zástupce údaje uvedené v ustanovení odstavce 2 písm. a) obdobně,
provozuje-li živnost prostřednictvím jeho osoby,
označení a umístění organizační složky podniku závodu v České republice a údaje
uvedené v odstavci 2 písm. a) týkající se vedoucího organizační složky podniku
závodu36a) (s výjimkou rodného příjmení a údaje o místu narození), jde-li o
zahraniční právnickou osobu. Je-li odpovědným zástupcem nebo vedoucím
organizační složky podniku závodu osoba s bydlištěm mimo území České republiky,
uvede též místo jejího pobytu v České republice, pokud mu byl pobyt povolen,
identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
předmět podnikání s vymezením podle odstavce 4, případně další doplňující údaje
vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění,
provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno
bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven
a automatů.

(4) Ohlašovatel je povinen vymezit předmět podnikání uvedený v ohlášení s
dostatečnou určitostí a jednoznačností. U ohlášení živnosti volné ohlašovatel uvede obory
činností, které bude v rámci svého podnikání vykonávat. Předmět podnikání živnosti volné
musí být ohlášen v souladu s názvem oboru činnosti uvedeným v příloze č. 4 k tomuto
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zákonu. Předmět podnikání živnosti řemeslné a vázané musí být ohlášen v souladu s
přílohami č. 1 a 2 k tomuto zákonu v úplném nebo částečném rozsahu.
(5) Údaje uváděné podle odstavců 2 a 3 ohlašovatel není povinen uvést v případě, že
tyto údaje jsou již evidovány v živnostenském rejstříku, s výjimkou jeho identifikačních
údajů.
____________________
36a) § 503 odst. 2 občanského zákoníku.

§ 46
(1) Fyzická osoba připojí k ohlášení, pokud zákon nestanoví jinak,
a)

a)

b)

c)
c)

je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo
rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto
státu nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku
trestů s přílohou25b) obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů
členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu; je-li
členským státem posledního pobytu Česká republika, postupuje se podle § 6 odst.
3 věty druhé. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný
doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před
notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem,
nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního
pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce; doklad podle tohoto písmene
může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i
splnění podmínky bezúhonnosti,
je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo
rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu
nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu
Česká republika, postupuje se podle § 6 odst. 3 věty druhé. Nevydává-li tento stát
výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné
prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož
je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu.
Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce; doklad podle tohoto bodu může být
nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky
bezúhonnosti,
je-li občanem jiného státu než státu uvedeného v písmenu a) a nemá-li na území
České republiky povolen trvalý pobyt, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný
doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z
evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o
bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je
občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního
pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem členského státu Evropské unie,
předkládá doklady podle písmene a); tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
je-li odpovědný zástupce občanem členského státu Evropské unie, doklady podle
písmene a), je-li odpovědný zástupce občanem jiného státu než členského státu
Evropské unie a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, doklady
podle písmene b); tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
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d)
e)

f)

f)

g)
h)

doklad prokazující její odbornou způsobilost, popřípadě odbornou způsobilost
odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje,
je-li zahraniční fyzickou osobou, doklady o pobytu, vyplývá-li tato povinnost z § 5
odst. 5; zahraniční fyzická osoba, která zřizuje na území České republiky organizační
složku podniku závodu, doklad prokazující, že má tento podnik závod mimo území
České republiky, a doklady o jeho provozování; doklad o provozování podniku
závodu nedokládá státní příslušník členského státu Evropské unie,
doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístil místo podnikání
sídlo, liší-li se od bydliště (§ 5 odst. 2), nebo v nichž je na území České republiky
umístěna organizační složka podniku závodu zahraniční osoby; k doložení právního
důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu
nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí; má-li
fyzická osoba bydliště v sídle obecního úřadu, musí doložit souhlas obce s umístěním
místa podnikání svého sídla v jeho sídle,
doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístila sídlo, lišíli se od jejího bydliště (§ 5 odst. 2), nebo má-li bydliště na adrese sídla
ohlašovny53), zvláštní matriky53) nebo na adrese sídla správního orgánu54),
nebo do nichž umístila na území České republiky organizační složku závodu
zahraniční osoby; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí
písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde
jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,
prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na
prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně
před živnostenským úřadem,
doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu36i).
(2) Právnická osoba připojí k ohlášení

a)

b)

c)
c)

d)
e)

je-li právnickou osobou se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie,
výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo
správním orgánem tohoto státu, prokazující, že u ní není překážka provozování
živnosti podle § 8 odst. 5; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
je-li právnickou osobou se sídlem na území jiného státu než státu uvedeného v
písmenu a), výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný tímto státem
prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5; nevydává-li
tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží právnická osoba
čestné prohlášení učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem tohoto státu
o tom, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5,
je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem členského státu Evropské unie, doklady
podle odstavce 1 písm. a); tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
je-li odpovědný zástupce občanem členského státu Evropské unie, doklady podle
odstavce 1 písm. a), je-li odpovědný zástupce občanem jiného státu než členského
státu Evropské unie a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt,
doklady podle odstavce 1 písm. b); tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce,
doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do
obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že
právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku,
pokud byl již zápis proveden; zahraniční právnická osoba výpis z obchodního nebo
obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o provozování podniku závodu v
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f)

g)

h)
i)

zahraničí; doklad o provozování podniku závodu v zahraničí nepředkládá právnická
osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v
členském státu Evropské unie; výpis z rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce,
doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na
území České republiky sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním
rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním
předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; k doložení právního důvodu pro
užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo
nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, případně prohlášení osoby
oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s
umístěním souhlasí,
doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je na území České
republiky umístěna organizační složka podniku závodu zahraniční osoby, není-li
ohlašovaná adresa již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento
doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence;
k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka
nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, případně
prohlášení osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak
nakládat, že s umístěním souhlasí,
prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na
prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně
před živnostenským úřadem,
doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu.36i)

(3) Podává-li ohlášení nezletilá osoba, které byla soudem přiznána svéprávnost
nebo u které soud přivolil k souhlasu zákonného zástupce k samostatnému provozování
podnikatelské činnosti, doloží též rozhodnutí soudu o přiznání svéprávnosti nebo
přivolení soudu k souhlasu zákonného zástupce.
(3) Podává-li ohlášení zákonný zástupce osoby, která nemá plnou způsobilost k
právním úkonům, doloží též souhlas příslušného soudu (§ 12).
(4) Doklady o vzdělání vydané v zahraničí musí být opatřeny nostrifikační doložkou
podle zvláštního právního předpisu,31d) v případě dokladů o vysokoškolském vzdělání
osvědčením o uznání podle zvláštního právního předpisu.31e)
(5) Povinnost předkládat doklady opatřené nostrifikační doložkou nebo osvědčením o
uznání podle odstavce 4 se nevztahuje na doklady o vzdělání vydané v členském státu
Evropské unie nebo předkládané osobou z tohoto státu.
(6) Ohlašovatel není povinen připojit k ohlášení doklady uvedené v odstavcích 1 a
2, pokud dokládané skutečnosti jsou zjistitelné ze základních registrů.
____________________
29) § 175e a 175f občanského soudního řádu.
§ 480a až 480e občanského zákoníku.
31d) § 108 zákona č. 561/2004 Sb.

§ 47
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(1) Splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský
úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli
výpis.
(2) Ve výpisu vydaném fyzické osobě se uvede
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

jméno a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození podnikatele a jeho
bydliště, u zahraniční osoby bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v
České republice, pokud byl povolen, označení a umístění organizační složky podniku
závodu v České republice, byla-li zřízena, a jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li
přiděleno, datum narození a bydliště, popřípadě místo pobytu v České republice jejího
vedoucího,
obchodní firma, je-li fyzická osoba zapsána do obchodního rejstříku, a identifikační
číslo, bylo-li přiděleno,
předmět podnikání v úplném nebo částečném rozsahu podle § 45 odst. 4, případně
další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění, pokud je
podnikatel v ohlášení uvedl,
místo podnikání sídlo,
doba platnosti živnostenského oprávnění; u osoby, na kterou se vztahuje povinnost mít
povolený pobyt podle § 5 odst. 5, se touto dobou rozumí doba povoleného pobytu,
den vzniku živnostenského oprávnění,
datum a místo vydání výpisu.
(3) Ve výpisu vydaném právnické osobě se uvede

a)

b)
c)
d)
e)

obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, u zahraniční
osoby označení a umístění organizační složky podniku závodu v České republice a
jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození a bydliště, popřípadě
místo pobytu v České republice jejího vedoucího,
předmět podnikání v úplném nebo částečném rozsahu podle § 45 odst. 4, případně
další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění, pokud je
podnikatel v ohlášení uvedl,
doba platnosti živnostenského oprávnění,
den vzniku živnostenského oprávnění,
datum a místo vydání výpisu.

(4) Nemá-li ohlášení náležitosti podle § 45 a 46, vyzve živnostenský úřad ohlašovatele
ve lhůtě podle odstavce 1 k odstranění závad. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich
odstranění, nejméně však 15 dnů. Jsou-li k tomu závažné důvody, může živnostenský úřad na
žádost podnikatele prodloužit lhůtu i opakovaně. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží
lhůta pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku a vydání výpisu.
(5) Odstraní-li ohlašovatel závady ve stanovené lhůtě nebo ve lhůtě prodloužené,
považuje se ohlášení od počátku za bezvadné. Neodstraní-li ohlašovatel závady ve stanovené
nebo prodloužené lhůtě, živnostenský úřad zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské
oprávnění ohlášením nevzniklo; jedná-li se o ohlášení osob uvedených v § 10 odst. 4,
živnostenský úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik
živnostenského oprávnění. Pokud ohlašovatel před vydáním rozhodnutí závady odstraní a
živnostenský úřad zjistí, že jsou splněny podmínky pro vznik živnostenského oprávnění,
řízení ukončí zápisem do živnostenského rejstříku a vydá výpis.
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(6) Nesplňuje-li ohlašovatel podmínky stanovené tímto zákonem, živnostenský úřad
zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo. Jedná-li se o
ohlášení osoby podle § 10 odst. 4, živnostenský úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil
podmínky pro vznik živnostenského oprávnění.
(7) Jedná-li se o ohlášení zahraniční fyzické osoby, která je povinna doložit též doklad
o povolení k pobytu podle § 5 odst. 5 a která prokázala splnění všech podmínek s výjimkou
podmínky povolení k pobytu, vydá živnostenský úřad zahraniční fyzické osobě pro účely
řízení o povolení k pobytu výpis s údaji podle § 47 odst. 2 s výjimkou údaje podle písmene e).
Právo provozovat živnost vznikne této osobě dnem doložení dokladu prokazujícího udělení
dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu živnostenskému úřadu, u kterého
byla živnost ohlášena. Nesplňuje-li zahraniční fyzická osoba všeobecné a zvláštní podmínky
provozování živnosti, rozhodne živnostenský úřad o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky
pro vznik živnostenského oprávnění.
(8) Doloží-li osoba uvedená v odstavci 7 doklad o povolení k pobytu podle zvláštního
právního předpisu24b) do 3 pracovních dnů ode dne ohlášení místa pobytu cizince na území
České republiky37), živnostenský úřad do 5 dnů vydá výpis podle § 47 odst. 2. Nedoloží-li
tato osoba doklad o povolení k pobytu ve stanovené lhůtě, živnostenský úřad rozhodne o tom,
že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. Stejně živnostenský
úřad rozhodne i v případě, že uvedená osoba nedoložila doklad o povolení k pobytu ve lhůtě 6
měsíců ode dne doručení výpisu podle odstavce 7.
(9) Nemůže-li živnostenský úřad ze závažných důvodů provést zápis do
živnostenského rejstříku a vydat výpis ve lhůtě podle odstavce 1 a nejedná-li se o postup
podle odstavce 4, požádá nadřízený orgán o prodloužení lhůty k jeho vydání. Ohlašovatele
živnosti je povinen o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení informovat.
(10) Zjistí-li živnostenský úřad, že zápis do živnostenského rejstříku na základě
ohlášení byl proveden v rozporu se zákonem, zahájí řízení o zrušení živnostenského
oprávnění. Řízení ukončí provedením nového zápisu a vydá nový výpis nebo vydá rozhodnutí
o zrušení živnostenského oprávnění a vydá výpis.
(11) Chyby v psaní a jiné zřejmé nesprávnosti v zápisu v živnostenském rejstříku nebo
ve výpisu z něj živnostenský úřad kdykoli opraví provedením opravného zápisu a podnikateli
vydá nový výpis.
____________________
24b) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
37) § 93 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.

§ 48
(1) Živnostenský úřad zašle výpis, případně jiným způsobem (§ 60 odst. 5) sdělí údaje
o živnosti a o podnikateli místně příslušnému správci daně vykonávajícímu správu daně z
příjmů, Českému statistickému úřadu, správě sociálního zabezpečení místně příslušné podle
bydliště nebo sídla podnikatele, u zahraniční osoby podle místa povoleného pobytu, místa
podnikání sídla nebo umístění organizační složky podniku závodu zahraniční osoby,
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příslušné zdravotní pojišťovně, je-li mu známa, orgánu nebo organizaci, která podle
zvláštního zákona vede registr všech pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění, a
rejstříkovému soudu u osob, které se zapisují do obchodního rejstříku. Tato povinnost
živnostenského úřadu se vztahuje i na změny v živnostenském rejstříku, včetně změn
živnostenského oprávnění při pokračování v provozování živnosti po úmrtí podnikatele, na
přerušení a pozastavení provozování živnosti, na rozhodnutí o zrušení živnostenského
oprávnění, na rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, a na
opatření vydané podle § 47 odst. 10 a 11.
(2) Živnostenský úřad neprodleně oznámí Ministerstvu vnitra vydání výpisu
zahraniční fyzické osobě podle § 47 odst. 7, vznik živnostenského oprávnění, pozastavení a
zrušení živnostenského oprávnění a rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění nevzniklo,
že ohlášení živnosti bylo odloženo, přerušení provozování živnosti, skutečnost, že ohlašovatel
nebo žadatel o koncesi nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, rozhodnutí o
zastavení řízení o udělení koncese a rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení koncese.
(3) Živnostenský úřad plní povinnosti uvedené v odstavci 1 ve lhůtě 30 dnů ode dne
provedení zápisu do živnostenského rejstříku, pokud tento zákon nestanoví jinak.
§ 49
nadpis vypuštěn
(1) Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění
týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, a předložit doklady o
nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v
základních registrech28d), v obchodním rejstříku31f) nebo v informačním systému evidence
obyvatel38e), pokud je podnikatel občanem České republiky, anebo v informačním systému
cizinců31g), pokud je podnikatel cizincem. Změny a doplnění údajů získaných z těchto
registrů, systémů nebo z obchodního rejstříku zapíše živnostenský úřad bez zbytečného
odkladu do živnostenského rejstříku.
(2) Na základě oznámení podle odstavce 1 živnostenský úřad provede zápis do
živnostenského rejstříku a podle okolností případu vydá výpis (§ 47 odst. 2 nebo 3) nebo
informuje podnikatele o provedeném zápisu. Není-li oznámená změna nebo doplnění
doložena doklady podle odstavce 1, živnostenský úřad vyzve podnikatele k předložení
dokladů, stanoví lhůtu pro splnění této povinnosti, která činí nejméně 15 dní, a zápis do
živnostenského rejstříku do předložení dokladů neprovede. Týká-li se změna rozsahu
předmětu podnikání a není-li doložena doklady podle tohoto zákona, rozhodne živnostenský
úřad v samostatném řízení, že živnostenské oprávnění v rozsahu oznámené změny ohlášením
nevzniklo. Nesplní-li podnikatel oznamovací povinnost podle odstavce 1 a živnostenský úřad
změnu údajů prokazatelně zjistí, zapíše ji bez zbytečného odkladu do živnostenského
rejstříku.
(3) Jedná-li se o změnu odpovědného zástupce, podnikatel je povinen doložit k
oznámení doklady podle § 46 a živnostenský úřad v případě, že podnikatelem ustanovený
odpovědný zástupce splňuje podmínky provozování živnosti, provede zápis do
živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele. Nesplňuje-li
podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce podmínky provozování živnosti nebo nemá-li
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podnikatel ustanoveného odpovědného zástupce, ačkoli to zákon vyžaduje, zahájí
živnostenský úřad řízení o pozastavení provozování živnosti podle § 58 odst. 3.
(4) Změní-li se bydliště podnikatele a podnikatel oznámil živnostenskému úřadu, že
při změně bydliště požaduje změnit místo podnikání sídlo na stejnou adresu, jako je adresa
bydliště, není povinen při změně bydliště změnu místa podnikání sídla živnostenskému úřadu
oznamovat.
(5) Zjistí-li živnostenský úřad, že zápis změny nebo doplnění do živnostenského
rejstříku byl proveden v rozporu se zákonem, postupuje podle § 47 odst. 10 obdobně.
(6) Při nápravě chyb v psaní a jiných zřejmých nesprávností v zápisu změny nebo
doplnění v živnostenském rejstříku nebo ve výpisu z něj postupuje živnostenský úřad podle
ustanovení § 47 odst. 11 obdobně.
____________________
24b) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
28d) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
29) § 175e a 175f občanského soudního řádu.
§ 480a až 480e občanského zákoníku.
31d) § 108 zákona č. 561/2004 Sb.
Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními
školami.
31e) § 89 a 90 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 165/2006 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb.
31f) § 27 a násl. obchodního zákoníku.
31g) § 158 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve
znění zákona č. 227/2009 Sb.
36a) § 28 odst. 3 obchodního zákoníku.
36f) § 35 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 214/2006 Sb.
36i) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
37) § 93 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
38e) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o
evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
53) Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.
54) § 98a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 274/2008 Sb.

§ 56
Změny údajů uvedených v žádosti o koncesi
(1) Podnikatel je povinen oznámit živnostenskému úřadu všechny změny a doplnění
týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o koncesi a předložit
o nich doklady do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud se jedná o změny a
doplnění již zapsané v základních registrech28d), v obchodním rejstříku31f) nebo v
informačním systému evidence obyvatel38e), pokud je podnikatel občanem České republiky,
anebo v informačním systému cizinců31g), pokud je podnikatel cizincem. Změny a doplnění
údajů získaných z těchto registrů, systémů nebo z obchodního rejstříku zapíše živnostenský
úřad bez zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku.
(2) Na základě oznámení podle odstavce 1 živnostenský úřad podle okolností případu
změní rozhodnutí o udělení koncese, provede zápis změn do živnostenského rejstříku, vydá
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výpis (§ 47 odst. 2 nebo 3) nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu nebo rozhodne o
pozastavení provozování živnosti nebo o zrušení živnostenského oprávnění. Nesplní-li
podnikatel oznamovací povinnost podle odstavce 1, a živnostenský úřad změnu údajů
prokazatelně zjistí, zapíše ji bez zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku.
(3) Změny týkající se rozsahu předmětu podnikání a podmínek provozování živnosti
provede živnostenský úřad změnou rozhodnutí o udělení koncese z vlastního nebo jiného
podnětu. Následně provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá výpis se změněnými
údaji ve lhůtě podle § 54 odst. 1.
(4) Na řízení o změně rozhodnutí o udělení koncese se vztahuje přiměřeně ustanovení
§ 52 a 53. Řízení o změně podmínek uložených v rozhodnutí o udělení koncese podle § 27
odst. 3 zahajuje živnostenský úřad z vlastního nebo jiného podnětu.
(5) Změní-li se bydliště podnikatele a podnikatel oznámil živnostenskému úřadu, že
při změně bydliště požaduje změnit sídlo místo podnikání na stejnou adresu, jako je adresa
bydliště, není povinen při změně bydliště změnu sídla místa podnikání živnostenskému úřadu
oznamovat.
(6) Pro opravu chybného zápisu změny nebo doplnění údajů do živnostenského
rejstříku živnostenský úřad přiměřeně použije ustanovení § 54 odst. 4 nebo § 47 odst. 11.
§ 58
(1) Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění, jestliže
a)
a)
b)
c)
d)

podnikatel již nesplňuje podmínky podle § 6 odst. 1 písm. a) nebo b),

podnikatel již nesplňuje podmínky podle § 6 odst. 1 písm. b) nebo c), ledaže v případě
§ 6 odst. 1 písm. b) je živnost provozována se souhlasem soudu podle § 12,
nastanou překážky podle § 8, nejedná-li se o překážku podle § 8 odst. 5 u živnosti
volné, nebo
podnikatel o to požádá, nebo
podnikatel neprokáže právní důvod užívání prostor podle § 31 odst. 2.

(2) Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění nebo pozastaví provozování
živnosti na návrh orgánu státní správy vydávajícího stanovisko podle § 52 odst. 1 z důvodu,
že podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o
udělení koncese, tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy. Obdobně živnostenský
úřad postupuje v případě, že zahraniční fyzická osoba, jejíž oprávnění provozovat živnost na
území České republiky je vázáno na povolení k pobytu na území České republiky (§ 5 odst.
5), tuto podmínku nesplňuje.
(3) Živnostenský úřad může živnostenské oprávnění zrušit nebo v odpovídajícím
rozsahu provozování živnosti pozastavit, jestliže podnikatel závažným způsobem porušil nebo
porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, tímto zákonem nebo
zvláštními právními předpisy. Živnostenský úřad může živnostenské oprávnění zrušit též na
návrh příslušné správy sociálního zabezpečení, jestliže podnikatel neplní závazky vůči státu.
Živnostenský úřad může zrušit podnikateli živnostenské oprávnění, jestliže podnikatel
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neprovozuje živnost po dobu delší než 4 roky; to neplatí, pokud podnikatel oznámil přerušení
provozování živnosti podle § 31 odst. 11.
(4) Živnostenský úřad pozastaví provozování živnosti v provozovně, jsou-li při
provozování živnosti v dané provozovně závažným způsobem porušeny nebo jsou-li
porušovány povinnosti stanovené tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy.
(5) Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění na žádost podnikatele ke dni,
který mu podnikatel oznámí, nejdříve však ke dni doručení žádosti. Není-li datum zrušení
podnikatelem uvedeno, je živnostenské oprávnění zrušeno ke dni nabytí právní moci
rozhodnutí živnostenského úřadu.
(6) V rozhodnutí o pozastavení provozování živnosti podle odstavců 2 až 4
živnostenský úřad stanoví dobu, po kterou nelze živnost provozovat. Doba pozastavení
provozování živnosti nesmí být delší než 1 rok.
§ 60
(1) Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy38c), jehož
správcem je Živnostenský úřad České republiky a provozovateli jsou obecní živnostenské
úřady v rozsahu stanoveném odstavci 2 až 5 a krajské živnostenské úřady v rozsahu
stanoveném odstavci 3 a 4. Živnostenský úřad České republiky do tohoto informačního
systému zapisuje další údaje statistického a evidenčního charakteru související s
provozováním živností. Za tím účelem mohou být sdružovány informace a údaje z jiných
informačních systémů a registrů.
(2) Do rejstříku se zapisují následující údaje včetně jejich změn:
a)

b)
c)
d)
e)
f)

u fyzické osoby jméno, příjmení, státní občanství, bydliště, u zahraniční fyzické osoby
též místo pobytu v České republice, pokud byl povolen, rodné číslo, bylo-li přiděleno,
datum narození, identifikační číslo, popřípadě obchodní firma a místo podnikání sídlo,
u odpovědného zástupce jméno, příjmení, státní občanství, bydliště nebo pobyt na
území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, a u zahraniční
osoby též označení a adresu organizační složky podniku závodu umístěné v České
republice a u vedoucího organizační složky podniku závodu umístěné v České
republice jméno, příjmení, státní občanství, bydliště nebo pobyt na území České
republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození; u právnické osoby obchodní
firma nebo název, sídlo, identifikační číslo a u fyzických osob, které jsou statutárním
orgánem nebo jeho členy, u odpovědného zástupce a u vedoucího organizační složky
podniku závodu zahraniční osoby jméno, příjmení, státní občanství, bydliště nebo
pobyt na území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození a dále
označení a adresa organizační složky podniku závodu umístěné v České republice;
státní občanství se nezapisuje u fyzických osob, které jsou statutárním orgánem nebo
jeho členy,
předmět podnikání,
druh živnosti,
provozovna nebo provozovny, v nichž je živnost provozována, s údaji podle § 17 odst.
5 písm. d) a písm. e); to neplatí pro mobilní provozovny a automaty,
doba platnosti živnostenského oprávnění,
datum vzniku živnostenského oprávnění,
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g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

pozastavení nebo přerušení provozování živnosti,
datum zániku živnostenského oprávnění,
datum doručení výpisu podle § 10 odst. 4,
rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku, rozhodnutí o
způsobu řešení úpadku a rozhodnutí o zrušení konkursu,
vstup právnické osoby do likvidace,
překážky provozování živnosti podle § 8,
pokuty uložené živnostenskými úřady a sankční opatření uložená jinými správními
orgány v souvislosti s podnikáním, s výjimkou blokových pokut,
další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění [§ 45 odst. 2
písm. e), § 45 odst. 3 písm. e) a § 45 odst. 4],
adresa místa, kde lze vypořádat případné závazky po ukončení činnosti v provozovně.

(3) Rejstřík je veden v elektronické podobě a je veřejným seznamem, s výjimkou
údajů uvedených v odstavci 2 písm. m) a rodných čísel, které živnostenský úřad sděluje pouze
podnikateli a v případech stanovených zvláštními právními předpisy.
(4) Na požádání živnostenský úřad z rejstříku vydává v listinné nebo elektronické
podobě
a)
b)
c)
d)

podnikateli výpis podle § 47 odst. 2 nebo 3,
úplný výpis, který obsahuje všechny údaje podle odstavce 2, s výjimkou údajů
uvedených v odstavci 3,
částečný výpis, který obsahuje údaje v požadovaném rozsahu, s výjimkou údajů
uvedených v odstavci 3,
potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.

(5) Živnostenský úřad poskytuje údaje z rejstříku orgánům uvedeným v § 48 v
elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup anebo prostřednictvím příslušné
adresy centrálního registru. Při předávání údajů podle § 45a odst. 4 se postupuje obdobně.
(6) Údaje vedené v rejstříku s výjimkou údajů uvedených v odstavci 2 písm. m) a
rodných čísel Živnostenský úřad České republiky39) zveřejňuje v elektronické podobě
způsobem umožňujícím dálkový přístup k těmto údajům. V rozsahu podle věty první se z
rejstříku vydávají ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy podle zvláštního
právního předpisu38d) .
(7) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Živnostenskému úřadu
České republiky pro potřeby vedení rejstříku
a)
b)
c)

referenční údaje ze základního registru obyvatel,
údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
údaje z agendového informačního systému cizinců.“.
(8) Poskytovanými údaji podle odstavce 7 písm. a) jsou

a)
b)
c)

příjmení,
jméno, popřípadě jména,
datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum,
místo a stát, kde se narodil,
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d)
e)

f)

adresa místa pobytu,
datum, místo a okres 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 den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí,
státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(9) Poskytovanými údaji podle odstavce 7 písm. b) jsou

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
h)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
datum a místo narození,
rodné číslo,
státní občanství,
adresa místa trvalého pobytu,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum, místo
a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo
den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.
omezení svéprávnosti.
(10) Poskytovanými údaji podle odstavce 7 písm. c) jsou

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
datum a místo narození,
rodné číslo,
státní občanství,
druh a adresa místa pobytu,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého prohlášen jako den smrti
nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(10) Poskytovanými údaji podle odstavce 7 písm. c) jsou

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
datum narození,
pohlaví,
místo a stát narození,
rodné číslo, bylo-li přiděleno,
státní občanství,
druh a adresa místa pobytu,
číslo a platnost oprávnění k pobytu,
počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
omezení svéprávnosti,
správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území
České republiky,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na
jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
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m)

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti
nebo den, který subjekt údajů nepřežil.

(11) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(12) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
____________________
38a) § 35 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
38b) Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.
38b) § 8 až 26 zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění zákona č. 166/1993 Sb.
38c) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve
znění zákona č. 517/2002 Sb.
38d) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.

§ 61
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a)

jako osoba uvedená v § 13 odst. 1 písm. b), c) nebo e) v rozporu s § 13 odst. 2
neustanoví odpovědného zástupce, nebo

a)

jako správce pozůstalosti povolaný zemřelým podnikatelem, anebo vykonavatel
závěti, náleží-li mu správa pozůstalosti, nebo osoba uvedená v § 13 odst. 1 písm.
b), c) nebo e) v rozporu s § 13 odst. 2 neustanoví odpovědného zástupce, nebo

b)

jako správce dědictví správce pozůstalosti jmenovaný soudem, svěřenský,
likvidační nebo insolvenční správce v rozporu s § 13 odst. 4 neoznámí, že hodlá
pokračovat v provozování živnosti, nebo neustanoví odpovědného zástupce.

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že předloží nepravdivé čestné prohlášení o
bezúhonnosti podle
a)
b)

§ 46 odst. 1 písm. a), je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, nebo
§ 46 odst. 1 písm. b), je-li občanem jiného státu než členského státu Evropské unie.
(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku dále tím, že provozuje činnost, která je

a)
b)
c)

živností volnou, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění,
předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské
oprávnění, nebo
předmětem živnosti koncesované, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské
oprávnění.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu
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a)
b)
c)
d)
e)

do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. a),
do 750 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. b),
do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. c).

(5) Za přestupek podle odstavce 1 lze v blokovém řízení uložit pokutu do 5 000 Kč;
přestupky podle odstavců 2 a 3 nelze projednat v blokovém řízení.
§ 62
(1) Právnická osoba jako podnikatel nebo podnikající fyzická osoba se dopustí
správního deliktu tím, že
a)

b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)

v rozporu s § 7 odst. 6 nezajistí výkon činností, které jsou obsahem živností
uvedených v příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné
způsobilosti nebo nevede a neuchovává po zákonem stanovenou dobu o těchto
osobách evidenci a nebo neuchovává po zákonem stanovenou dobu kopie dokladů o
jejich odborné způsobilosti,
neoznámí živnostenskému úřadu ustanovení odpovědného zástupce pro živnost
ohlašovací nebo ukončení výkonu jeho funkce podle § 11 odst. 5,
v rozporu s § 11 odst. 7 nepředloží živnostenskému úřadu ke schválení ustanovení
odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou nebo neoznámí živnostenskému
úřadu ukončení výkonu jeho funkce,
neustanoví nového odpovědného zástupce podle § 11 odst. 8,
v rozporu s § 17 odst. 3
1. neprokáže na žádost živnostenského úřadu vlastnické nebo užívací právo k
objektům nebo místnostem právní důvod pro užívání provozovny, nebo
oprávněnost umístění mobilní provozovny, nebo
2. neoznámí předem zahájení nebo ukončení provozování živnosti v
provozovně,
v rozporu s § 17 odst. 4 nezajistí, aby provozovna byla způsobilá pro provozování
živnosti, nebo neustanoví osobu odpovědnou za činnost provozovny,
neoznačí provozovnu podle § 17 odst. 7, 8 nebo 9,
v rozporu s § 17 odst. 10 umožní prodejem zboží nebo poskytováním služeb pomocí
automatů obsluhovaných spotřebitelem získat určité druhy zboží osobám chráněným
zvláštními právními předpisy,
poruší některou z podmínek stanovených nebo změněných živnostenským úřadem pro
provozování koncesované živnosti podle § 27 odst. 3,
v rozporu s § 31 odst. 2 neoznačí místo podnikání, sídlo nebo organizační složku
podniku závodu, nebo na žádost živnostenského úřadu neprokáže vlastnické nebo
užívací nebo jiné obdobné právo k objektům nebo prostorám, v nichž má na území
České republiky místo podnikání, sídlo nebo organizační složku podniku závodu,
neprokáže kontrolnímu orgánu způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu podle
§ 31 odst. 3,
v rozporu s § 31 odst. 4 neidentifikuje účastníka smluvního vztahu nebo předmět
smluvního vztahu, nebo nevede evidenci o účastnících nebo předmětu smluvního
vztahu, nebo nemá tuto evidenci přístupnou v provozovně, v níž dochází k identifikaci
a kde se toto zboží nachází,
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m)
n)
o)

p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)

w)

neeviduje nebo neuchovává identifikační údaje podle § 31 odst. 6,
v rozporu s § 31 odst. 7 koupí zboží nebo ho přijme do zástavy nebo zprostředkuje
jeho nákup,
nezajistí, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb
spotřebitelům byla v prodejní nebo provozní době určené pro styk se spotřebiteli
přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého nebo slovenského jazyka podle §
31 odst. 8,
nezajistí, aby jeho zaměstnanci prokázali splnění podmínky bezúhonnosti podle § 31
odst. 9,
neoznámí živnostenskému úřadu pokračování v provozování živnosti podle § 31 odst.
12,
nevydá na žádost zákazníka doklad o prodeji zboží nebo poskytnutí služby, nebo na
dokladu neuvede zákonem stanovené údaje podle § 31 odst. 14,
v rozporu s § 31 odst. 15 nesdělí na žádost živnostenského úřadu, zda provozuje
živnost, nebo nedoloží doklady prokazující provozování živnosti,
v rozporu s § 31 odst. 16 neoznámí při ukončení činnosti v provozovně
živnostenskému úřadu adresu místa, kde lze vypořádat případné závazky,
v rozporu s § 31 odst. 17 zaměstnává zaměstnance, kteří nemají způsobilost pro výkon
povolání stanovenou zvláštními právními předpisy nebo znalost bezpečnostních
předpisů anebo předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví,
v rozporu s § 49 odst. 1 neoznámí živnostenskému úřadu ve stanovené lhůtě změny a
doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, nebo
nepředloží doklady o nich, s výjimkou neoznámení změny oboru činnosti u živnosti
volné, nebo
v rozporu s § 56 odst. 1 neoznámí živnostenskému úřadu ve stanovené lhůtě změny a
doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o
koncesi, nebo nepředloží doklady o nich.

(2) Podnikající fyzická osoba uvedená v § 69a odst. 1 se při dočasném poskytování
služeb dopustí správního deliktu tím, že
a)
b)
c)

v rozporu s § 69a odst. 4 písm. a) neprokáže při kontrole oprávněnost poskytování
služeb,
v rozporu s § 69a odst. 4 písm. b) a § 7 odst. 6 nezajistí výkon činností, které jsou
obsahem živností uvedených v příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími
požadavky odborné způsobilosti, nebo
v rozporu s § 69a odst. 5 uznávacímu orgánu neoznámí poskytování služeb v činnosti,
která je živností a pro jejíž provozování se vyžaduje splnění zvláštní podmínky
odborné způsobilosti podle § 7.

(3) Právnická osoba uvedená v § 69a odst. 2 se při dočasném poskytování služeb
dopustí správního deliktu tím, že
a)
b)

v rozporu s § 69a odst. 4 písm. a) neprokáže při kontrole oprávněnost poskytování
služeb,
v rozporu s § 69a odst. 4 písm. b) a § 7 odst. 6 nezajistí výkon činností, které jsou
obsahem živností uvedených v příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími
požadavky odborné způsobilosti, nebo
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c)

v rozporu s § 69a odst. 5 neoznámí uznávacímu orgánu poskytování služeb v činnosti,
která je živností a pro jejíž provozování se vyžaduje splnění zvláštní podmínky
odborné způsobilosti podle § 7.
(4) Za správní delikt se uloží pokuta

a)

c)

do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h), k), l), m), n), r), t),
u),
do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c), d), e), f), g), i), j),
o), p), s), nebo podle odstavce 2 nebo podle odstavce 3,
do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b),

d)
e)

do 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. v), w),
do 10 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. q).

b)

(5) Za správní delikt podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do výše 5 000 Kč v
blokovém řízení. Na blokové řízení podle tohoto zákona se použijí obdobně ustanovení o
blokovém řízení podle zvláštního zákona40).
____________________
40) § 84 a 85 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

§ 64
Společná ustanovení
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednávají obecní
živnostenské úřady.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby41) nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení o odpovědnosti a postihu právnické osoby
podle odstavců 1 až 3.
(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu,
ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.
________
41) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
41) § 420 a 421 občanského zákoníku.

Příloha 2
52

ŽIVNOSTI VÁZANÉ
(K § 23 a 24)
Oceňování majetku

pro*) pro oceňování nehmotného majetku, finančního majetku a
podniku obchodního závodu:

- věci movité,
- věci nemovité,
- nehmotný majetek,
- finanční majetek,
- podnik obchodní závod
Příloha č. 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými
osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností
(K § 7 odst. 6)
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti ...
a) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na tělesnou kulturu,
tělovýchovu a sport, nebo
b) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na
tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo
c) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o odborné 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
odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
d) doklad o odborné způsobilosti vydaný vzdělávací institucí tělovýchovného
zaměření (např. vzdělávací instituce tělovýchovných svazů), nebo
e) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§ 2 a § 23
obchodního zákoníku § 420 občanského zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu,
nebo
f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu**)
*) vyhláška č. 176/2009 Sb.
**) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
***
Změna zákona č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků:
§ 16
Rejstřík a údaje o topografiích zveřejňované ve Věstníku
(1) Úřad vede rejstřík topografií, do něhož zaznamenává rozhodné údaje o přihláškách
topografií a o zapsaných topografiích.
(2) Do rejstříku se u každé topografie zapisuje zejména:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

číslo zápisu (osvědčení);
datum zápisu;
datum zveřejnění zápisu topografie ve Věstníku;
název topografie;
datum podání přihlášky a její spisová značka, popřípadě datum prvního veřejného
obchodního využití, je-li dřívější než datum podání přihlášky;
přihlašovatel topografie (jméno nebo název), jeho bydliště (sídlo), popřípadě jeho
zástupce;
majitel topografie (jméno nebo název), sídlo (bydliště), popřípadě jeho zástupce;
převod topografie;
licence;
výmaz topografie;
odnětí ochrany, popřípadě její přepis;
zánik ochrany.

(3) Poznámka spornosti podle občanského zákoníku6) se může týkat jen záznamu
v rejstříku, jímž se vyznačuje nakládání se zapsanou topografií jako předmětem
vlastnictví.
(34) Ve Věstníku zveřejňuje Úřad skutečnosti týkající se zapsaných topografií a další
údaje týkající se ochrany topografií, jakož i úřední sdělení a rozhodnutí zásadní povahy.
------------------------------------------6) § 986 občanského zákoníku.
***
Změna zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona
č. 163/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 153/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb.,
zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 274/2008
Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č.
375/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb. a zákona č. …/2013 Sb.:
§5
Odnětí a zánik platnosti osvědčení
(1) Ministerstvo odejme osvědčení strážníkovi, který přestal splňovat podmínky
a)
b)
c)
d)

bezúhonnosti,
spolehlivosti,
zdravotní způsobilosti, nebo
odborné způsobilosti.

(2) Ministerstvo dále odejme osvědčení strážníkovi, pokud se strážník bez omluvy
nedostaví na výzvu ministerstva k přezkoumání odborné způsobilosti podle § 4d odst. 9.
(3) Platnost osvědčení zaniká
a)

dnem nabytí právní moci rozhodnutí o pozbytí státního občanství České republiky,
způsobilosti k právním úkonům nebo omezení způsobilosti k právním úkonům nebo
omezení svéprávnosti,
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b)
c)

d)

uplynutím doby uvedené v § 4e odst. 1 větě první,
skončením pracovního poměru strážníka. To neplatí, navazuje-li na skončený pracovní
poměr strážníka ve lhůtě 3 měsíců nový pracovní poměr strážníka. Obec je povinna ve
lhůtě do 15 dnů od skončení pracovního poměru strážníka oznámit skončení
pracovního poměru ministerstvu, nebo
neuspěním u zkoušky ani po jejím druhém opakování podle § 4d.
§ 11a

(1) Obecní policie je v rozsahu nezbytném k plnění svých úkolů podle tohoto nebo
zvláštního zákona oprávněna vyžadovat poskytnutí údajů z informačních systémů
a)

b)

c)

d)
e)

policie o
1. hledaných a pohřešovaných osobách a věcech,
2. odcizených motorových vozidlech a odcizených registračních značkách
motorových vozidel,
3. totožnosti osob, které byly předvedeny na policii podle § 13 odst. 1 až 3
nebo omezeny na osobní svobodě podle § 76 odst. 2 trestního řádu,
4. totožnosti cizinců,
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností o
1. totožnosti provozovatele motorového nebo přípojného vozidla, kterým byl
na území obce spáchán přestupek,
2. řidiči, který je podezřelý ze spáchání přestupku na území obce,
3. osobě mladší 18 let, které se poskytuje sociálně-právní ochrana dětí podle
zvláštního právního předpisu 8a),
4. totožnosti občana obce, kde obecní policie plní úkoly podle tohoto nebo
zvláštního zákona,
obecních úřadů o
1. psech přihlášených podle zvláštního právního předpisu u správce místního
poplatku ze psa, o jejich držitelích a o uhrazení místních poplatků ze psa v
rozsahu nezbytném k provádění kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky
obce o místním poplatku ze psů,
2. povoleních ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací na území obce,
3. povoleních ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství v obci v rozsahu
nezbytném k provádění kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky obce o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
ministerstva o číslech, popřípadě sériích ztracených, odcizených, zničených nebo
neplatných občanských průkazů a datu ohlášení jejich ztráty, odcizení nebo zničení,
ministerstva nebo policie:
1. základního registru obyvatel,
2. agendového informačního systému evidence obyvatel,
3. agendového informačního systému cizinců,
4. registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné
číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v bodech 2 a
3.

(2) Při plnění svých úkolů může obecní policie využívat ze základního registru
obyvatel tyto referenční údaje:
a)

příjmení,
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b)
c)
d)
e)

jméno, popřípadě jména,
adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti
podle zvláštního právního předpisu,
datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum,
místo a stát, kde se narodil,
státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Při plnění svých úkolů může obecní policie využívat z informačního systému
evidence obyvatel tyto údaje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

jméno, popřípadě jména, příjmení,
datum narození,
místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
rodné číslo,
státní občanství, popřípadě více státních občanství,
adresa místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány
písemnosti podle zvláštního právního předpisu,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům omezení svéprávnosti, jméno,
popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li mu přiděleno, datum,
místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde
se narodil,
jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného
zákonného zástupce.

(4) Při plnění svých úkolů může obecní policie mimo údajů obsažených v základním
registru obyvatel vyžadovat z informačního systému cizinců tyto údaje:
a)
b)
c)
d)

číslo a platnost oprávnění k pobytu,
počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky,
omezení svéprávnosti,
správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není cizinci umožněn vstup na území
České republiky.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze
pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke ztotožnění osoby a v rozsahu splnění daného úkolu. Jestliže
vyžadované údaje mají povahu osobních údajů, dožádaný orgán je poskytne pouze v rozsahu
nezbytně nutném ke ztotožnění osoby podle § 12 odst. 1. Dokumentace každého použití údajů
podle odstavců 2 až 4 se uchovává po dobu 1 roku.
(7) Dožádaný orgán, který požadované údaje ve svém informačním systému vede, je
povinen je obecní policii poskytnout, pokud mu v tom nebrání plnění nebo dodržování
povinností podle zvláštních předpisů. V případě, že na straně obecní policie a dožádaných
orgánů podle odstavce 1 jsou splněny technické a bezpečnostní podmínky, lze v případě, že
dožádaný orgán je zároveň správcem informačního systému, údaje poskytnout způsobem
umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.
____________________
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8a) Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
§ 24
Náhrada škody
(1) Obec odpovídá za je povinna nahradit škodu způsobenou strážníkem v
souvislosti s plněním úkolů stanovených tímto nebo zvláštním zákonem; to neplatí, jde-li o
škodu způsobenou osobě, která svým protiprávním jednáním oprávněný a přiměřený zákrok
vyvolala.
(2) Obec odpovídá za je povinna nahradit škodu osobě, která poskytla pomoc
strážníkovi na jeho žádost nebo s jeho vědomím (dále jen "poškozený"). Obec se této
odpovědnosti povinnosti k náhradě škody může zprostit jen tehdy, způsobil-li si tuto škodu
poškozený úmyslně.
(3) Obec odpovídá i za je povinna nahradit též škodu na věcech, která poškozenému
vznikla v souvislosti s poskytnutím pomoci podle odstavce 2. Přitom se hradí skutečná škoda,
a to uvedením v předešlý stav; není-li to možné nebo účelné, hradí se v penězích.
Poškozenému může být přiznána i náhrada nákladů spojených s pořízením nové věci
náhradou za věc poškozenou.
(4) Došlo-li u poškozeného v souvislosti s poskytnutím pomoci podle odstavce k
újmě na zdraví nebo smrti, určí se rozsah a výše náhrady podle občanského zákoníku. V
případech hodných zvláštního zřetele lze kromě náhrady podle občanského zákoníku
poskytnout jednorázové mimořádné odškodnění.
(4) Došlo-li u poškozeného, k újmě na zdraví nebo smrti, určí se rozsah a výše
náhrady podle ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v
některých zvláštních případech. Vláda České republiky stanoví nařízením, ve kterých
případech a v jakém rozsahu
a)
b)

náleží poškozenému vedle nároků podle ustanovení občanského zákoníku o
odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech jednorázové
mimořádné odškodnění;
se zvyšuje jednorázové odškodnění náležející podle ustanovení občanského zákoníku
o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech pozůstalým po
poškozeném a kdy lze takové odškodnění přiznat osobám, které byly na poškozeného
odkázány výživou.

(5) Obec odpovídá i za je povinna nahradit též škodu, kterou osoba způsobila v
souvislosti s pomocí poskytnutou strážníkovi nebo obecní policii; ustanovení odstavce 1 se
použije obdobně.
***
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č.
590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona
č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb.,
zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999
Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č.
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132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb.,
zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000
Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č.
263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003
Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č.
281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb.,
zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005
Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006
Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č.
214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu,
vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č.
181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008
Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.
281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb.,
zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2011 Sb., zákona č.
180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb.,
zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011
Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb.,
zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb. a zákona č. 403/2012 Sb.:
§ 11a
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje České správě
sociálního zabezpečení pro výkon její působnosti
a)
b)
c)
d)

referenční údaje ze základního registru obyvatel,
údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
údaje z agendového informačního systému cizinců,
údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo,
avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c).
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)
b)
c)
d)
e)

f)

příjmení,
jméno, popřípadě jména,
adresa místa pobytu,
datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum,
místo a stát, kde se narodil,
datum, místo a okres 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 den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí,
státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
n)

o)
p)
q)

jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
datum narození,
pohlaví a jeho změna,
místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území
k narození došlo,
rodné číslo a jeho změny,
státní občanství,
adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
omezení svéprávnosti,
rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo opatrovníka; v
případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nebo opatrovník nemá rodné
číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum a místo narození,
rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,
rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho
jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum a místo jeho narození,
rodné číslo dítěte,
u osvojení dítěte původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, původní a
nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum
nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
u osvojení původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence, původní
a nové rodné číslo osvojence, datum a místo narození osvojence, rodná čísla
osvojitelů a datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o
zrušení osvojení,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky,
datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo
den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den,
kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
j)
k)

jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
datum narození,
pohlaví a jeho změna,
místo a stát narození,
rodné číslo a jeho změny,
státní občanství,
druh a adresa místa pobytu,
číslo a platnost oprávnění k pobytu,
počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
omezení svéprávnosti,
správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České
republiky,
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l)
m)
n)

o)
p)
q)
qr)

r)

rs)

rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela,
rodné číslo nebo datum narození,
jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo
nebylo přiděleno, datum narození,
jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce
nebo opatrovníka a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný
zástupce nebo opatrovník nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a
datum a místo narození,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo
den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den,
kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,
u osvojení dítěte, které je cizincem, původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení
dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození dítěte, rodná čísla
osvojitelů a datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení
osvojení dítěte,
u osvojení původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence, původní
a nové rodné číslo osvojence, datum a místo narození osvojence, rodná čísla
osvojitelů a datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o
zrušení osvojení,
jméno, popřípadě jména, a příjmení
1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince,
2. nezletilého cizince, který byl cizinci, nebo jeho manželu rozhodnutím
příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem,
nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho
poručníka je cizinec,
3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o
sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s
rodičem nebo dítětem, kteří jsou cizinci,
4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo
sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
5. rodiče nezletilého cizince a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) den, měsíc a rok narození,
c) místo narození, u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát narození,
d) rodné číslo a jeho změny.
(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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§ 16c
Registr pojištěnců
(1) Registr pojištěnců slouží k plnění úkolů České správy sociálního zabezpečení
vyplývajících pro ni v sociálním zabezpečení z práva Evropských společenství73d) a z
mezinárodních smluv a k provádění sociálního zabezpečení.
(2) Registr pojištěnců obsahuje tyto údaje o osobách účastných důchodového pojištění
z důvodu výdělečné činnosti a dobrovolné účasti na důchodovém pojištění:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

jméno a současné příjmení,
rodné a všechna další příjmení předcházející současnému příjmení,
datum a místo narození a datum úmrtí pojištěnce,
pohlaví,
rodné číslo,
státní občanství,
adresu místa trvalého pobytu, a jde-li o cizí státní příslušníky, též adresu pobytu na
území České republiky,
vznik a zánik účasti na nemocenském pojištění a na důchodovém pojištění a údaj o
tom, jde-li o povinnou nebo dobrovolnou účast,
druh výdělečné činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění a na důchodovém
pojištění,
název a sídlo zaměstnavatele,
identifikační číslo osoby zaměstnavatele, popřípadě individuální číslo zaměstnavatele,
variabilní symbol plátce pojistného na sociální zabezpečení,
název a adresu cizozemského nositele pojištění,
cizozemské číslo pojištění,
další údaje, vyplývá-li jejich evidování z požadavků práva Evropských
společenství73d) a z mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení,
datum vstupu do zaměstnání a skončení zaměstnání,
dobu důchodového pojištění,
vyměřovací základy pojištěnce pro pojistné na důchodové pojištění za jednotlivé
kalendářní roky,
doby, které se při stanovení osobního vyměřovacího základu vylučují,
doby důchodového pojištění (včetně náhradních dob) sdělené cizozemským nositelem
pojištění,
jméno, příjmení, rodné číslo a adresu místa trvalého pobytu zákonného zástupce nebo
opatrovníka nebo zvláštního příjemce.

(3) Údaje, které získaly o pojištěncích a jejich zaměstnavatelích orgány sociálního
zabezpečení, slouží též orgánům provádějícím nemocenské pojištění.
(1) Posudkové komise ministerstva jsou nejméně tříčlenné. Předsedou posudkové
komise může být jen lékař. Předseda posudkové komise a tajemník posudkové komise jsou
vždy zaměstnanci zařazení k výkonu práce v ministerstvu; tajemník je členem posudkové
komise. Dalšími členy posudkové komise jsou odborní lékaři jednotlivých klinických oborů.
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(2) Posudková komise ministerstva je schopna jednat a usnášet se, je-li přítomen
posudkový lékař, který je předsedou této komise, tajemník a další lékař. Posudková komise
ministerstva se usnáší většinou hlasů; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas jejího předsedy.
(3) Posudkový lékař, který je předsedou posudkové komise ministerstva, řídí jednání
této komise, určuje její konkrétní složení a rozhoduje o zařazení jednotlivých případů na
pořad jednání komise.
(4) K jednání posudkové komise ministerstva je možno se souhlasem posuzované
fyzické osoby přizvat na její žádost jiné fyzické osoby, lze-li od nich očekávat, že přispějí k
objasnění závažných okolností důležitých pro posudkový závěr.
____________________
73d) Například Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna
2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 988/2009 a Nařízení Komise (EU) č. 1244/2010, Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění
Nařízení Komise (EU) č. 1244/2010, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004
a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud
nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti.
73g) § 13b zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.
§ 51
(1) V žádostech, hlášeních a dalších podáních adresovaných orgánům sociálního
zabezpečení je občan povinen uvádět své rodné číslo, popřípadě rodné číslo žijícího rodiče,
jde-li o sirotčí důchod jednostranně osiřelého dítěte, nebo rodné číslo posledně zemřelého
rodiče, jde-li o sirotčí důchod oboustranně osiřelého dítěte, pokud plátce důchodu nestanoví
jinak. Zákonný zástupce, opatrovník a zvláštní příjemce uvádějí své rodné číslo a rodné
číslo, které by byl povinen uvádět občan, jehož zastupují. V žádostech, hlášeních a dalších
podáních adresovaných orgánům ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti je občan povinen
uvádět i číslo rozhodnutí o přiznání důchodu.
(2) Občan je povinen sdělit zaměstnavateli plnícímu úkoly při provádění jeho
důchodového pojištění na jeho výzvu skutečnosti rozhodné pro provádění tohoto pojištění.
§ 105
Účastník řízení může samostatně v řízení jednat v tom rozsahu, v jakém má
způsobilost vlastními úkony nabývat v sociálním zabezpečení práv a brát na sebe povinnosti
podle zákona o důchodovém pojištění svéprávnost v sociálním zabezpečení.
§ 118
Výplata dávky důchodového pojištění zvláštnímu příjemci
(1) Zvláštním příjemcem dávky důchodového pojištění je
a)

občan určený rozhodnutím obecního úřadu podle § 10,
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b)

občan, kterému byl sirotčí důchod vyplácen do dne nabytí způsobilosti dítěte k
právním úkonům svéprávnosti dítěte, a to od tohoto dne.

(2) Občan uvedený v odstavci 1 písm. b) nebo oprávněný může kdykoliv po nabytí
způsobilosti k právním úkonům svéprávnosti požádat plátce dávky důchodového pojištění,
aby dávka byla již vyplácena do rukou oprávněného; neučiní-li tak, vyplácí se dávka i nadále
dosavadnímu příjemci.
(3) Obecní úřad ustanoví zvláštního příjemce s jeho souhlasem v případech, kdy by se
výplatou dávky dosavadnímu příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit,
nebo kdyby tím byly poškozovány zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat, anebo
nemůže-li oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, výplatu přijímat.
Souhlas oprávněného, popřípadě jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka, s ustanovením
zvláštního příjemce se vyžaduje jen v případě, že oprávněný, popřípadě jeho zákonný
zástupce, nemůže výplatu přijímat; to neplatí, pokud oprávněný, popřípadě jeho zákonný
zástupce, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemůže podat vyjádření k ustanovení
zvláštního příjemce.
(4) Zákonný zástupce a zvláštní příjemce jsou povinni dávku použít pouze ve prospěch
oprávněného a osob, které je oprávněný povinen vyživovat. Zvláštní příjemce ustanovený
oprávněnému, který nemůže výplatu přijímat, používá dávku podle pokynů oprávněného.
Zvláštní příjemce je povinen na žádost oprávněného nebo obecního úřadu, který jej ustanovil,
podat písemné vyúčtování dávky, která mu byla vyplácena, a to do 1 měsíce.
(5) Obecní úřad rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce zruší, pokud
a)
b)
c)

odpadly důvody, pro které byl zvláštní příjemce ustanoven,
zjistí, že zvláštní příjemce neplní povinnosti uvedené v odstavci 4 větě první a druhé,
nebo
zjistí, že zvláštní příjemce nesplnil povinnost uvedenou v odstavci 4 větě třetí.
***

Změna zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona
č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb.,
zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona
č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb.,
zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb.,
zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb.,
zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu 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. a zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb.
, zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. …/2013 Sb. a zákona č. …/2013
Sb.:
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§1
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje některé
vztahy související se vznikem, podnikáním a zánikem bank se sídlem na území České
republiky, včetně jejich působení mimo území České republiky, a dále některé vztahy
související s působením zahraničních bank na území České republiky. Bankami se pro účely
tohoto zákona rozumějí akciové společnosti se sídlem v České republice, které
a)
b)

přijímají vklady od veřejnosti, a
poskytují úvěry,

a které k výkonu činností podle písmen a) a b) mají bankovní licenci (dále jen "licence")(§ 4).
Ustanovení obchodního zákoníku o akciové společnosti se pro ně nepoužijí, pokud tento
zákon stanoví jinak.
a)
b)

(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí
vkladem svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na
jejich výplatu;
úvěrem v jakékoliv formě dočasně poskytnuté peněžní prostředky.

(3) Banka může, kromě činností uvedených v odstavci 1 písm. a) a b), vykonávat tyto
další činnosti, má-li je povoleny v jí udělené licenci,
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

investování do cenných papírů na vlastní účet,
finanční pronájem (finanční leasing),
platební styk a zúčtování,
vydávání a správu platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků,
poskytování záruk,
otvírání akreditivů,
obstarávání inkasa,
poskytování investičních služeb podle zvláštního právního předpisu,1b) s tím, že se v
licenci uvede, které hlavní investiční služby a činnosti a doplňkové investiční služby je
banka oprávněna poskytovat a ve vztahu ke kterým investičním nástrojům podle
zvláštního právního předpisu,1b)
finanční makléřství,
výkon funkce depozitáře,
směnárenskou činnost,
poskytování bankovních informací,
obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem,
pronájem bezpečnostních schránek,
činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v písmenech a) až n) a v
odstavci 1.

(4) Banka nesmí vykonávat jiné podnikatelské činnosti než ty, které má povoleny v
licenci; to neplatí pro činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním jejího
provozu a provozu jí ovládaných jiných bank, finančních institucí a podniků pomocných
služeb. Banka může vykonávat působnost kontaktního místa veřejné správy, je-li držitelem
autorizace podle zvláštního zákona.
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(5) Výkon některých činností uvedených v odstavci 3 může být zvláštním zákonem
vázán na udělení povolení. Pokud zvláštní právní předpis podmiňuje výkon některé činnosti
udělením povolení, lze takovou činnost povolit v licenci až poté, kdy bude uděleno povolení
podle zvláštního právního předpisu.
(6) Bankovní činnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) a v odstavci 3 mohou
vykonávat prostřednictvím svých poboček také zahraniční banky, které k tomu mají licenci
podle § 5.
(7) Licence obsahuje jmenovité vymezení povolené činnosti a může obsahovat
vymezení rozsahu povolené činnosti, nikoliv však ve smyslu omezení počtu jednotlivých
obchodních případů, a dále může obsahovat stanovení podmínek, které musí banka nebo
pobočka zahraniční banky splnit před zahájením kterékoliv povolené činnosti, popřípadě je
dodržovat při výkonu kterékoliv povolené činnosti.
(8) Právní postavení České národní banky upravuje zvláštní zákon.2)
____________________
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES ze dne 30. května 1994 o systémech pojištění vkladů, ve
znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2005/1/ES a 2009/14/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a likvidaci úvěrových
institucí.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových
institucí a o jejím výkonu (přepracované znění), ve znění směrnice Komise 2007/18/ES a směrnic Evropského
parlamentu a Rady 2007/44/ES, 2007/64/ES, 2008/24/ES, 2009/83/ES, 2009/110/ES, 2009/111/ES a
2010/16/EU.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti
investičních podniků a úvěrových institucí (přepracované znění), ve znění směrnic Evropského parlamentu a
Rady 2008/23/ES, 2009/27/ES a 2009/111/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na
průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na
regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES.
Směrnice Komise 2007/14/ES ze dne 8. března 2007, kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým
ustanovením směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o
emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/44/ES ze dne 5. září 2007, kterou se mění směrnice Rady
92/49/EHS a směrnice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES, pokud jde o procesní pravidla a
hodnotící kritéria pro obezřetnostní posuzování nabývání a zvyšování účastí ve finančním sektoru.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/111/ES ze dne 16. září 2009, kterou se mění směrnice
2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokud jde o banky přidružené k ústředním institucím, některé položky
kapitálu, velkou angažovanost, režimy dohledu a krizové řízení.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/76/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice
2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a o dohled
nad zásadami odměňování.
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), Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké
penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy).
1b) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
2) Zákon ČNR č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb.

§3
(1) Slovo "banka" nebo "spořitelna", jeho překlady nebo slova od nich odvozená smí
užívat v obchodní firmě pouze právnická osoba, které byla udělena licence, pokud není
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zřejmé ze souvislosti, v níž se slovo "banka" nebo "spořitelna" používá, že tato osoba se
nezabývá činností uvedenou v § 1 odst. 1.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na osoby, jejichž obchodní firma nebo název
jsou zavedeny nebo uznávány zákonem nebo na základě mezinárodní smlouvy, která byla
schválena Parlamentem, ratifikována a vyhlášena a jíž je Česká republika vázána, anebo na
základě obdobné mezinárodní smlouvy, která vstoupila v platnost před 1. lednem 1993, (dále
jen "mezinárodní smlouva").
(3) Česká národní banka může požadovat
a)
b)

změnu navrhované obchodní firmy zakládané banky v případech, kdy existuje
nebezpečí záměny s obchodní firmou jiné již existující právnické osoby nebo její
organizační složky pobočky,
změnu obchodní firmy označení pobočky zahraniční banky spočívající v doplnění
rozlišovacího dodatku v případech, kdy existuje nebezpečí záměny s obchodní firmou
jiné již existující právnické osoby nebo s označením její organizační složky pobočky.
§4

(1) Žádost o licenci se předkládá České národní bance. Minimální výše základního
kapitálu banky činí 500 000 000 Kč a minimálně v této výši musí být tvořen peněžitými
vklady.
(2) O udělení licence rozhoduje Česká národní banka.
(3) Před vydáním rozhodnutí o žádosti o licenci požádá Česká národní banka o
stanovisko orgán dohledu členského státu vykonávající dohled nad bankami, obchodníky s
cennými papíry nebo pojišťovnami, jestliže je osoba, které má být licence udělena, ovládaná
a)
b)
c)
d)

zahraniční bankou se sídlem v členském státě,
osobou, která má povolení příslušného orgánu dohledu členského státu k poskytování
investičních služeb,
pojišťovnou, která má povolení příslušného orgánu dohledu členského státu,
osobou, která ovládá osobu uvedenou v písmenech a), b) nebo c).

(4) Česká národní banka požádá, aby stanovisko podle odstavce 3 obsahovalo zejména
informace vhodné pro posouzení, zda jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 5 písm. d) a
e).
(5) Pro udělení licence musí být splněny tyto podmínky:
a)
b)
c)
d)

průhledný a nezávadný původ základního kapitálu a dalších finančních zdrojů banky,
jejich dostatečnost a vyhovující skladba,
splacení základního kapitálu v plné výši,
důvěryhodnost a odborná způsobilost osoby, které má být licence udělena,
důvěryhodnost a způsobilost osob s kvalifikovanou účastí (§ 17a odst. 3) na bance k
výkonu práv akcionáře při podnikání banky,
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e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

důvěryhodnost, odborná způsobilost a zkušenost osob navrhovaných na výkonné řídící
funkce, s nimiž je spojena pravomoc a odpovědnost vymezená stanovami, (dále jen
"vedoucí zaměstnanci banky"), které jsou navrhovány jako vedoucí zaměstnanci
banky.
technické a organizační předpoklady pro výkon navrhovaných činností banky, funkční
řídicí a kontrolní systém banky,
obchodní plán vycházející z navrhované strategie činnosti banky podložený reálnými
ekonomickými kalkulacemi,
průhlednost skupiny osob s úzkým propojením s bankou,
úzké propojení v rámci skupiny podle písmene g) nebrání výkonu bankovního
dohledu,
ve státě, na jehož území má skupina podle písmene g) úzké propojení, nejsou právní
ani faktické zábrany k výkonu bankovního dohledu,
sídlo budoucí banky musí být na území České republiky.,
budoucí banka má alespoň 2 vedoucí zaměstnance banky, kteří zastávají
výkonnou řídící funkci, s níž je spojena působnost a odpovědnost vymezená
stanovami.
(6) Úzkým propojením se pro účely tohoto zákona rozumí

a)
b)
c)
d)

vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém má jedna z osob na druhé osobě
přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu, jejichž součet představuje alespoň
20 %,
vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém má jedna z osob na druhé osobě
přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech, jejichž součet představuje alespoň
20 %,
vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém jedna z osob druhou osobu nebo
ostatní osoby ovládá, nebo
vztah dvou nebo více osob, které ovládá tatáž osoba.

(7) Česká národní banka je oprávněna vyžádat si opis z evidence Rejstříku trestů
týkající se fyzických osob, které jsou zakladateli banky nebo jsou navrhovány na vedoucí
zaměstnance banky. Osoba v minulosti pravomocně odsouzená pro trestný čin majetkové
povahy nebo pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s bankovními činnostmi, anebo
pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s podnikáním nesmí působit jako vedoucí
zaměstnanec banky.
(8) Vedoucím zaměstnancem banky se pro účely tohoto zákona rozumí člen
statutárního orgánu, člen správní rady, prokurista nebo osoba, která zastává výkonnou
řídící funkci, s níž je spojena působnost a odpovědnost vymezená stanovami.
(89) Žádost o licenci lze podat pouze na předepsaném formuláři, ke kterému žadatel
přiloží doklady osvědčující splnění podmínek uvedených v odstavci 5. Vzor formuláře a
obsah jeho příloh stanoví Česká národní banka vyhláškou.
§ 5d
Banky nebo oprávněné finanční instituce mohou vykonávat na území hostitelského
státu při splnění podmínek stanovených právem Evropské unie a uvedených v tomto zákoně
tyto činnosti:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

přijímání vkladů od veřejnosti,
poskytování úvěrů,
finanční pronájem (finanční leasing),
poskytování platebních služeb a vydávání elektronických peněz,
vydávání a správu platebních prostředků, jestliže se nejedná o poskytování platebních
služeb nebo vydávání elektronických peněz podle písmene d),
poskytování záruk,
obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta
1. s nástroji peněžního trhu,
2. s peněžními prostředky v cizích měnách,
3. futures, opcemi a nástroji, jejichž hodnota se vztahuje k měnovým kursům,
úrokové míře nebo úrokovému výnosu,
4. s investičními cennými papíry,
účast na vydávání cenných papírů a poskytování souvisejících služeb,
poradenství ve věcech kapitálové struktury, průmyslové strategie a v souvisejících
otázkách a poradenství a služby v oblasti fúzí a koupí podniků obchodních závodů,
peněžní makléřství,
obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně poradenství,
uložení a správu cenných papírů,
poskytování bankovních informací,
úschovu cenností,
poskytování investičních služeb a činností podle zvláštního právního předpisu.
§8

(1) Statutární orgán banky musí být nejméně tříčlenný a musí být složen z vedoucích
zaměstnanců banky. Představenstvo nebo správní rada banky musí mít alespoň 3 členy.
(2) Člen Statutární orgán, člen statutárního orgánu banky, člen správní rady banky
a nebo zaměstnanec banky nesmí být současně statutárním orgánem, členem statutárního
orgánu, členem správní rady nebo členem dozorčího orgánu jiné právnické osoby, která je
podnikatelem. To neplatí pro členství
a)
b)
c)
d)
e)

ve statutárním orgánu, správní radě nebo dozorčím orgánu, pro výkon funkce
statutárního orgánu jiné banky, zahraniční banky nebo finanční instituce, které jsou
součástí stejného konsolidačního celku jako banka (§ 26d),
v dozorčím orgánu jiné právnické osoby ovládané bankou,
ve statutárním orgánu, správní radě nebo dozorčím orgánu nebo pro výkon funkce
statutárního orgánu organizátora regulovaného trhu s investičními nástroji,
ve statutárním orgánu, správní radě nebo dozorčím orgánu nebo pro výkon funkce
statutárního orgánu podniku pomocných služeb, nebo
ve statutárním orgánu, nebo dozorčím orgánu nebo pro výkon funkce statutárního
orgánu bytového družstva anebo obdobné zahraniční osoby.

(3) Pravomoci Působnost statutárního orgánu a správní rady nebo dozorčí rady musí
být uvedeny uvedena ve stanovách.
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(4) Na dozorčí radu banky nesmějí být přenášeny pravomoci, které obchodní zákoník
svěřuje představenstvu akciové společnosti.
(4) Členem statutárního orgánu, správní rady nebo dozorčí rady banky může být
pouze fyzická osoba.
(5) Odstavec 2 se použije obdobně i při posuzování osoby ve vedení a zaměstnance
pobočky banky z jiného než členského státu.
§ 8a
(1) Členové statutárního orgánu banky a členové správní rady banky, kteří porušili
své povinnosti z titulu člena statutárního orgánu banky nebo člena správní rady banky
vyplývající pro ně z právních předpisů nebo stanov, odpovídají společně a nerozdílně za
škodu, která vznikne věřitelům banky tím, že v důsledku porušení povinnosti těmito členy
statutárního orgánu nebo správní rady banka není schopna plnit své splatné závazky.
(2) Odstavec 1 se použije obdobně i na členy statutárního orgánu zahraniční banky,
která má na území České republiky zřízenu pobočku podle § 5, a pro osoby ve vedení této
pobočky.
§ 11
(1) Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny informovat ve svých provozních
prostorách písemnou formou v českém jazyce o podmínkách pro přijímání vkladů,
poskytování úvěrů a dalších bankovních obchodů a služeb a o své účasti v platebních
systémech. Na vyžádání jsou povinny poskytnout informaci o pravidlech příslušného
platebního systému. Ustanovení § 273 odst. 1 obchodního zákoníku tím není dotčeno.
(2) V informaci o službách, které spočívají v převzetí peněžních prostředků od klienta,
nebo při poskytování těchto služeb musí být výslovně a srozumitelně uveden vztah této služby
k pojištění pohledávek z vkladů včetně limitů pro výplatu jedné oprávněné osobě. Banka a
pobočka zahraniční banky je povinna písemně informovat v úředním jazyce, popřípadě
jazycích státu, na jehož území působí, o způsobu výplaty náhrad z Fondu pojištění vkladů (§
41a) nebo z jiného systému pojištění, na kterém je účastna, a o způsobu uplatnění nároku u
Fondu pojištění vkladů nebo u jiného obdobného systému pojištění, na kterém je účastna.
(3) Banka nebo pobočka zahraniční banky je povinna na žádost právnické osoby nebo
fyzické osoby v souvislosti s jejím podnikáním poskytnout bez zbytečného odkladu písemné
vysvětlení úvěrového hodnocení této osoby (rating) pro účely posuzování jí poskytnutého
úvěru nebo její žádosti o úvěr. Banka a pobočka zahraniční banky má vůči žadateli nárok na
náhradu přiměřených nákladů spojených s poskytnutím vysvětlení úvěrového hodnocení.
(4) Banka a pobočka zahraniční banky je povinna vést agendu každé smlouvy
uzavírané s klientem takovým způsobem, aby na žádost České národní banky byla bez
zbytečného odkladu schopna předložit příslušné doklady v ověřeném překladu do českého
jazyka.
(5) Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny zavést účinný postup pro
vyřizování stížností klientů a o tomto postupu srozumitelně, písemně a v úředním jazyce,
popřípadě jazycích státu, na jehož území působí, informovat ve svých provozních prostorách.
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§ 16
(1) Banka musí mít předchozí souhlas České národní banky
a)
b)
c)
d)
e)

k uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k jakékoliv dispozici s podnikem
obchodním závodem nebo jeho částí,
k rozhodnutí valné hromady o zrušení banky,
k fúzi nebo rozdělení banky nebo převodu jmění na banku jakožto společníka,
ke snížení základního kapitálu banky, nejedná-li se o snížení základního kapitálu
banky k úhradě ztráty,
k usnesení valné hromady podle § 7a odst. 1 písm. c).

Právní úkony jednání a usnesení valné hromady učiněné učiněná bez požadovaného
předchozího souhlasu jsou neplatné neplatná. Účastníkem řízení o udělení předchozího
souhlasu je pouze žádající banka; účastníky tohoto řízení jsou rovněž druhá smluvní strana při
dispozici s podnikem obchodním závodem nebo jeho částí podle písmene a), další
zúčastněné akciové společnosti při fúzi nebo rozdělení anebo přejímající společník při
převodu jmění podle písmene b) podle písmene c).
(2) Banka je povinna informovat Českou národní banku
a)
b)

c)

o zamýšlené změně stanov týkající se skutečností, které musí být ve stanovách
uvedeny na základě požadavku obchodního zákoníku nebo tohoto zákona,
o návrzích personálních změn ve statutárním orgánu banky a na místech vedoucích
zaměstnanců banky, včetně předložení podkladů nezbytných pro posouzení jejich
odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti; tuto povinnost má i pobočka
zahraniční banky, pokud jde o osoby navrhované do vedení pobočky,
o záměru založit právnickou osobu v zahraničí nebo se na ní majetkově podílet.

(3) Ustanovením odstavce 1 písm. b) a c) nejsou dotčena ustanovení zvláštního
předpisu.4)
(4) Banka může převést svůj podnik obchodní závod pouze na
a)
b)

jinou banku,
banku se sídlem na území členského státu, která působí na území České republiky
prostřednictvím své pobočky,
c)
zahraniční banku vykonávající na území České republiky bankovní činnosti
prostřednictvím své pobočky na základě licence podle § 5, pokud zahraniční banka
prokáže, že systém pojištění pohledávek z vkladů, který se na vklady převáděné v
rámci prodeje podniku obchodního závodu bude vztahovat, zaručuje oprávněným
osobám nejméně stejný stupeň ochrany, jaký požívaly podle tohoto zákona;
pro nájem podniku pacht obchodního závodu banky se použijí písmena a) až c) obdobně.
(5) Banka může převést svůj podnik obchodní závod také na akciovou společnost,
jejímž jediným akcionářem je Česká republika, pokud tato akciová společnost splňuje
požadavek minimální výše základního kapitálu podle § 4 odst. 1 (dále jen „banka zvláštního
určení“). Banka zvláštního určení splňuje podmínky pro udělení licence podle § 4 odst. 5,
pokud Česká národní banka udělí předchozí souhlas k uzavření smlouvy o převodu podniku
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obchodního závodu na banku zvláštního určení; v tomto případě jí Česká národní banka
udělí licenci v rozsahu činností povolených bance, která na ni svůj podnik obchodní závod
převádí. Banka zvláštního určení nesmí vykonávat činnosti uvedené v licenci přede dnem
nabytí účinnosti smlouvy o převodu podniku obchodního závodu, přičemž smlouva o
převodu podniku obchodního závodu může nabýt účinnosti nejdříve dnem udělení licence
bance zvláštního určení.
(6) Dnem nabytí účinnosti smlouvy o převodu podniku obchodního závodu se banka,
která podnik obchodní závod převedla, zrušuje a vstupuje do likvidace.
____________________
3a) Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona č. 209/2002 Sb.,
zákona č. 169/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č.
70/2006 Sb.
4) Zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů.

§ 16b
(1) Zahraniční banka se sídlem na jiném území než území členského státu, která
vykonává na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, je
povinna informovat Českou národní banku bez zbytečného odkladu o
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

návrzích personálních změn osob ve vedení této pobočky a k této informaci předložit
podklady nezbytné pro posouzení jejich odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a
zkušenosti,
všech změnách v údajích a skutečnostech uvedených v žádosti o licenci předložené v
souvislosti se zřízením této pobočky v České republice,
snížení finančních zdrojů poskytnutých této pobočce podle § 5 odst. 4 písm. a),
skutečnostech a rozhodnutích, které mají dopad na činnost této pobočky nebo se jí
přímo týkají, zejména o záměru zrušit tuto pobočku nebo prodat část podniku
obchodního závodu, kterého je tato pobočka součástí,
změně svých stanov,
své nepříznivé finanční situaci, která by mohla ovlivnit činnost této pobočky,
mimořádné situaci na finančním trhu země svého sídla, včetně takového nepříznivého
vývoje na tomto trhu, v jehož důsledku by mohlo dojít k ohrožení likvidity tohoto trhu
nebo stability finančního systému.

(2) Zahraniční banka se sídlem na jiném území než území členského státu, která
vykonává na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, je
povinna informovat o vydání rozhodnutí o úpadku a o prohlášení konkursu na tuto pobočku
orgán dohledu země sídla zahraniční banky.
§ 17
(1) Banka může nabýt podíl v jiné právnické osobě, založit jinou právnickou osobu
nebo podílet se na jejím založení, pokud
a)
b)

se nestane společníkem s neomezeným ručením,
nejde o osobu, která má na této bance kvalifikovanou účast, ledaže jde o účastnické
cenné papíry této osoby držené krátkodobě za účelem obchodování a banka dodrží
pravidla pro nabývání, financování a posuzování aktiv stanovené Českou národní
bankou podle § 14 písm. c),
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c)

d)

nejsou právní nebo jiné překážky pro poskytování informací touto osobou bance a pro
poskytování těchto informací bankou pro účely dohledu nad činností banky a je
zachována průhlednost konsolidačního celku, jehož členem je banka, a úzké propojení
v rámci konsolidačního celku nebrání výkonu dohledu nad činností banky, nebo
investice je v souladu s celkovou strategií banky a banka řídí rizika s touto investicí
spojená zejména z hlediska případných závazků banky z toho plynoucích.

(2) Kvalifikovaná účast banky v osobě, která není bankou podle tohoto zákona,
zahraniční bankou, finanční institucí nebo podnikem pomocných služeb, nesmí překročit
a)
b)

v jedné osobě 15 % kapitálu banky,
v souhrnu vůči všem osobám 60 % kapitálu banky.
(3) Povinnost podle odstavce 2 má na individuálním základě pouze banka, která

a)
b)
c)
d)

není ovládána tuzemskou ovládající bankou [§ 26d odst. 1 písm. k)] ani tuzemskou
finanční holdingovou osobou [§ 26d odst. 1 písm. m)],
není odpovědnou bankou ve skupině zahraniční ovládající banky [§ 26d odst. 1 písm.
p)] ani jinou bankou v takové skupině,
neovládá jinou banku, finanční instituci nebo podnik pomocných služeb, nebo
je vyňata z konsolidačního celku.
(4) Povinnost podle odstavce 2 má na konsolidovaném základě pouze banka, která je

a)
b)

c)
d)

tuzemskou ovládající bankou,
ovládající bankou, avšak není tuzemskou ovládající bankou nebo odpovědnou bankou
ve skupině finanční holdingové osoby [§ 26d odst. 1 písm. b), k) a o)], přičemž členem
jejího konsolidačního celku je zahraniční banka nebo finanční instituce, které mají
sídlo v jiném než členském státě,
odpovědnou bankou ve skupině finanční holdingové osoby [§ 26d odst. 1 písm. o)],
nebo
odpovědnou bankou ve skupině zahraniční ovládající banky [§ 26d odst. 1 písm. p).

(5) Omezení podle odstavce 2 neplatí u kvalifikované účasti banky na osobě vzniklé z
titulu pohledávky banky za touto osobou, pokud banka drží kvalifikovanou účast po dobu
záchranné operace nebo finanční rekonstrukce této osoby nebo jejího podniku obchodního
závodu nejdéle 3 roky ode dne jejího nabytí.
(6) Omezení podle odstavce 2 neplatí u kvalifikované účasti banky z titulu účasti na
vydávání cenných papírů a poskytování souvisejících služeb, pokud banka drží
kvalifikovanou účast nejdéle 12 měsíců od jejího nabytí, nebo z titulu podílu, který banka drží
svým jménem na účet jiné osoby.
(7) Banka je povinna bez zbytečného odkladu oznámit České národní bance nabytí
kvalifikované účasti podle odstavce 2. Na žádost České národní banky je povinna prokázat
splnění podmínek podle odstavců 1 a 2.
(8) Podílem se rozumí i nepřímý podíl (§ 17a odst. 1) nebo součet nepřímých podílů.
§ 18
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(1) Banka nesmí provádět s osobami, které k ní mají zvláštní vztah (§ 19), obchody,
které vzhledem ke své povaze, účelu nebo riziku by nebyly provedeny s ostatními klienty.
Pobočka banky z jiného než členského státu nesmí provádět s osobami, které k ní nebo k této
zahraniční bance mají zvláštní vztah (§ 19), obchody, které by vzhledem ke své povaze, účelu
nebo riziku nebyly provedeny s ostatními klienty.
(2) Banka poskytuje osobám podle odstavce 1 úvěry nebo zajištění závazků dluhů, jen
rozhodne-li o tom statutární orgán představenstvo nebo správní rada banky na základě
rozboru příslušného bankovního obchodu a finanční situace žadatele. Pobočka banky z jiného
než členského státu poskytuje osobám podle odstavce 1 úvěry nebo zajištění závazků dluhů,
jen rozhodne-li o tom statutární orgán této zahraniční banky nebo jiný orgán nebo osoba, které
tento statutární orgán určil, na základě rozboru příslušného bankovního obchodu a finanční
situace žadatele.
(3) Ustanovení obchodního zákoníku o konfliktu zájmů upravující poskytování úvěrů,
půjček a zajištění akciovou společností členům orgánů a dalším osobám se pro banky
nepoužije4c).
____________________
4b) § 4 odst. 2 písm. g) a h) a § 4 odst. 3 písm. f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve
znění zákona č. 230/2008 Sb.
4c) Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
4c) § 196a obchodního zákoníku.

§ 19
Za osoby, které mají k bance zvláštní vztah, se pro účely tohoto zákona považují
a)
b)
c)

členové statutárního orgánu a vedoucí zaměstnanci banky;
členové dozorčí rady banky;
osoby ovládající banku, osoby s kvalifikovanou účastí na těchto osobách a členové
vedení těchto osob;
d)
osoby blízké 5) členům statutárního orgánu, blízké vedoucím zaměstnancům banky,
členům dozorčí rady banky, výboru pro audit, vedoucím zaměstnancům banky a
osobám ovládajícím banku;
e)
právnické osoby, ve kterých některá z osob uvedených pod písmeny a), b) a c) má
"kvalifikovanou účast;
f)
osoby s kvalifikovanou účastí na bance a jakákoliv osoba jimi ovládaná;
g)
členové bankovní rady České národní banky;
h)
osoby, které banka ovládá.
____________________
5) § 116 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5b) § 66b obchodního zákoníku.

§ 20
(1) Banka může vydávat akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo, pouze jako akcie
zaknihované.
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(2) Kromě akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo, mohou být bankou vydávány
prioritní akcie. S těmito akciemi však není spojeno hlasovací právo, a to ani v případech, kdy
obchodní zákoník zákon upravující právní poměry obchodních společností a družstev
stanoví jinak.
(3) Osoba nebo osoby jednající ve shodě musejí mít souhlas České národní banky
a)
b)
c)

k nabytí kvalifikované účasti na bance,
ke zvýšení kvalifikované účasti na bance tak, že dosáhne nebo překročí 20 %, 30 %
nebo 50 %, nebo
k tomu, aby se staly osobami ovládajícími banku, a to i v případě, že tyto osoby
hlasovací práva spojená s takto nabytou účastí na bance nevykonávají; nevykonáváním
hlasovacích práv nedochází ke změně podílu na hlasovacích právech těchto ani jiných
osob.

(4) Česká národní banka nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti o
souhlas podle odstavce 3 písemně žadateli potvrdí její přijetí a uvědomí jej o dni, na který
připadá konec běhu lhůty pro posouzení žádosti stanovené v odstavci 6. Žádost obsahuje
údaje o osobě nebo osobách hodlajících nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na bance nebo
banku ovládnout, údaje o bance, na které má být tato účast nabyta, zvýšena nebo která má být
ovládnuta, údaj o celkové výši podílu, který žadatel na této bance nabytím nebo zvýšením
kvalifikované účasti dosáhne nebo ovládnutím získá, a údaje o osobě, která podíl na žadatele
převádí. K žádosti žadatel přiloží doklady nezbytné pro posouzení žádosti z hlediska splnění
podmínek uvedených v odstavci 9. Žádost o udělení souhlasu lze podat pouze na
předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek
uvedených v odstavci 9. Vzory tiskopisů a obsah jejich příloh stanoví Česká národní banka
vyhláškou.
(5) Česká národní banka požádá o stanovisko orgán dohledu jiného členského státu
Evropské unie po přijetí žádosti o udělení souhlasu v případech uvedených v odstavci 3,
jestliže osobou s kvalifikovanou účastí na osobě, která o udělení souhlasu žádá, je osoba,
která má povolení orgánu dohledu tohoto členského státu působit jako banka, pojišťovna,
zajišťovna, investiční společnost nebo poskytovatel investičních služeb, nebo je ovládající
osobou takovéto osoby.
(6) Je-li podaná žádost neúplná nebo trpí-li jinými vadami, Česká národní banka
nejpozději 50. den běhu lhůty stanovené v odstavci 7 písemně vyzve žadatele k odstranění
nedostatků žádosti, popřípadě k předložení dalších informací nezbytných pro posouzení
žádosti, přičemž přijetí vyžádaných informací Česká národní banka žadateli písemně potvrdí
ve lhůtě uvedené v odstavci 4. Dnem odeslání této výzvy se běh lhůty stanovené v odstavci 7
přerušuje, a to nejdéle na dobu 20 pracovních dnů. Běh lhůty stanovené v odstavci 7 se
přerušuje až na dobu 30 pracovních dnů, pokud žadatel
a)
b)

má bydliště, sídlo nebo místo podnikání ve státě, který není členským státem, nebo
nepodléhá dohledu orgánu členského státu Evropské unie vykonávajícího dohled nad
bankami, pojišťovnami, zajišťovnami, poskytovateli investičních služeb, investičními
společnostmi nebo standardními fondy podle zákona upravujícího kolektivní
investování.
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(7) Česká národní banka vydá rozhodnutí o žádosti nejpozději do 60 pracovních dnů
ode dne odeslání písemného potvrzení o přijetí žádosti podle odstavce 3. Pokud Česká
národní banka v této lhůtě rozhodnutí nevydá, platí, že souhlas byl udělen. To neplatí v
případě žádosti o souhlas podané podle odstavce 11.
(8) Česká národní banka při posuzování žádosti zkoumá pouze splnění podmínek
uvedených v odstavci 9 a nepřihlíží při tom k ekonomickým potřebám trhu.
(9) Česká národní banka žádosti vyhoví, pokud z hlediska možného vlivu na výkon
činnosti banky jsou splněny tyto podmínky:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

osoby, které žádají o udělení souhlasu, jsou důvěryhodné,
osoby, které jsou navrhovány za vedoucí zaměstnance banky, splňují bez zjevných
pochybností podmínku důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušeností,
dostatečný objem, průhlednost původu a nezávadnost finančních zdrojů žadatele ve
vztahu k vykonávaným a plánovaným činnostem v bance,
banka bude i nadále schopna plnit pravidla obezřetného podnikání na individuálním i
konsolidovaném základě,
struktura konsolidačního celku, do kterého má být banka zahrnuta, nebrání účinnému
dohledu nad bankou, účinné výměně informací mezi Českou národní bankou a
orgánem dohledu jiného členského státu, který vykonává dohled nad finančním trhem,
nebo neznesnadňuje výkon působnosti jednotlivých orgánů dohledu nad tímto
konsolidačním celkem a nad osobami zahrnutými do tohoto konsolidačního celku, a
v souvislosti s navrhovaným nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance
nevznikají důvodné obavy, že by mohlo dojít k porušení zákona upravujícího opatření
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nebo že už k
takovému porušení došlo.

(10) Osoba, která bez předchozího souhlasu České národní banky nabude nebo zvýší
kvalifikovanou účast na bance nebo ji ovládne, je povinna informovat neprodleně o této
skutečnosti Českou národní banku a bez zbytečného odkladu ji požádat o souhlas podle
odstavce 3.
(11) Souhlas podle odstavce 10 lze v případech zvláštního zřetele hodných udělit i
následně.
(12) Nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na bance nebo její ovládnutí bez
předchozího souhlasu České národní banky nemá za následek neplatnost právního úkonu
jednání, na základě kterého k těmto změnám v účastech na bance došlo, avšak hlasovací
práva spojená s takto nabytou účastí nesmějí být vykonávána, a to do doby udělení tohoto
souhlasu.
(13) V rozhodnutí o žádosti Česká národní banka
a)
b)

může omezit lhůtu pro nabytí účasti podle odstavce 3,
uvede závěry vyplývající ze stanovisek, která obdržela postupem podle odstavce 5
před vydáním rozhodnutí.

(14) Osoba nebo osoby jednající ve shodě bez zbytečného odkladu oznámí České
národní bance, že
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a)
b)

snižují svoji kvalifikovanou účast na bance tak, že klesne pod 50 %, 30 % nebo 20 %
nebo ji zcela pozbývají, nebo
snižují svoji kvalifikovanou účast na bance tak, že ji přestávají ovládat.

(15) Oznámení podle odstavce 14 obsahuje údaje o osobě nebo osobách snižujících
nebo pozbývajících svoji kvalifikovanou účast na bance nebo o osobě nebo osobách
přestávajících ji ovládat, údaje o bance, na které je tato účast snížena nebo pozbyta nebo která
přestane být ovládána, údaj o celkové výši podílu na této bance po jejím snížení a údaje o
osobě nebo osobách, které podíl na bance nabývají nebo zvyšují.
(16) Pro účely žádosti podle odstavce 4 a oznámení podle odstavce 14 se údaji o osobě
rozumí:
a)
b)

u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li
přiděleno,
u fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno,
adresa bydliště; u podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku obchodní firma,
popřípadě místo podnikání, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.

(17) Banka je povinna písemně informovat Českou národní banku o všech změnách,
pokud tyto změny podléhají postupu podle odstavce 3 nebo 14, a to neprodleně po zjištění
rozhodných skutečností.
§ 20a
(1) V případech, kdy účast na bance byla nabyta bez předchozího souhlasu České
národní banky podle § 20 odst. 3 nebo po lhůtě podle § 20 odst. 13 a nebyl udělen souhlas
podle § 20 odst. 11, a dále v případech, kdy osoba nesplní oznamovací povinnost podle § 20
odst. 10 nebo Česká národní banka zjistí, že působení osoby nebo osob s kvalifikovanou
účastí na bance je na újmu řádnému a obezřetnému podnikání banky, popřípadě lze takové
působení důvodně očekávat, Česká národní banka ve správním řízení pozastaví majiteli akcií,
který má sám nebo jednáním ve shodě s jinou osobou kvalifikovanou účast na bance, výkon
těchto akcionářských práv:
a)
b)

účastnit se a hlasovat na valné hromadě,
požádat o svolání mimořádné valné hromady.

Pozastavit lze pouze výkon všech uvedených práv. Podání opravného prostředku proti
rozhodnutí o pozastavení akcionářských práv nemá odkladný účinek.
(2) V případech, kdy je banka ovládána podle § 20 odst. 3 písm. c) bez předchozího
souhlasu České národní banky nebo po lhůtě podle § 20 odst. 10 a nebyl udělen souhlas podle
§ 20 odst. 11, a dále v případech, kdy Česká národní banka zjistí, že působení řídící osoby je
na újmu řádnému a obezřetnému podnikání banky, popřípadě lze takové působení důvodně
očekávat, Česká národní banka ve správním řízení pozastaví účinnost ovládací smlouvy a
ovládací smlouva zanikne v nejbližším možném termínu, který připouští obchodní zákoník
smlouvy umožňující řízení banky jako řízené osoby řídící osobou a uloží bance ukončit
vztah založený touto smlouvou v nejbližší možné době, kterou umožňuje tato smlouva,
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občanský zákoník nebo jiný právní předpis. Ustanovení § 26 odst. 5 platí obdobně.
Rozhodnutí o pozastavení účinnosti ovládací smlouvy zveřejní Česká národní banka v
obchodním věstníku.
(3) Banka je povinna předložit České národní bance výpis všech akcionářů a správců z
emise akcií banky, pořízený ke dni, který o 7 dní předchází dni konání valné hromady. Tento
výpis musí být bankou doručen České národní bance nejpozději 6 dní před konáním valné
hromady. Česká národní banka schválí seznam akcionářů uvedených ve výpisu z emise akcií
banky nebo v písemném vyjádření k výpisu z emise akcií banky, označí bez zbytečného
odkladu ty akcionáře, kterým byla již dříve pozastavena jejich akcionářská práva, se kterými
se vede správní řízení o pozastavení akcionářských práv, nebo u kterých nově shledala důvod
pro pozastavení akcionářských práv, a výpis, spolu se svým vyjádřením vrátí bance nejpozději
v den předcházející dni konání valné hromady.
(4) Banka nesmí na valné hromadě připustit účast osoby, označené Českou národní
bankou v jejím vyjádření k výpisu z emise akcií banky podle odstavce 3, jakož i účast osoby,
neuvedené ve výpisu z emise akcií banky nebo osob těmito osobami zmocněných. Jestliže
Česká národní banka ve svém vyjádření k výpisu z emise akcií banky označí osobu, u které
nově shledala důvody pro pozastavení akcionářských práv, je tím zahájeno správní řízení
podle odstavce 1, pokud s označeným akcionářem nebylo správní řízení v téže věci zahájeno
již dříve, přičemž označení této osoby má účinky předběžného opatření.11)
(5) Bez písemného vyjádření České národní banky k výpisu z emise akcií banky se
valná hromada banky nesmí konat.
(6) Česká národní banka může navrhnout, aby soud vyslovil za podmínek stanovených
zvláštním právním předpisem neplatnost usnesení valné hromady banky, pokud je v rozporu s
právními předpisy nebo stanovami.
(7) V důsledku toho, že vlastníkovi akcií byla pozastavena akcionářská práva podle
odstavce 1, nedochází ke změně podílu na hlasovacích právech akcionáře ani jiných osob.
(8) Centrální depozitář1b) je povinen kdykoliv na žádost poskytnout České národní
bance výpis z emise akcií banky s uvedením všech vlastníků akcií banky, a to i tehdy, vede-li
centrální depozitář tyto akcie na účtu zákazníků.
___________________
1b) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
4c) Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
4c) § 196a obchodního zákoníku.
11) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

§ 26
(1) Zjistí-li Česká národní banka nedostatky v činnosti banky nebo pobočky zahraniční
banky, je oprávněna podle povahy zjištěného nedostatku
a)

vyžadovat, aby banka nebo pobočka zahraniční banky ve stanovené lhůtě zjednala
nápravu, případně aby odstranila nedostatek v činnosti tím, že
1. omezí některé povolené činnosti, ukončí nepovolené činnosti nebo nebude
provádět některé obchody, převody finančních prostředků nebo jiné transakce,
2. omezí distribuční sítě, včetně snížení počtu obchodních míst,
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

3. vymění vedoucí zaměstnance banky nebo osoby ve vedení pobočky
zahraniční banky,
4. vymění členy dozorčí rady banky,
5. uvede uspořádání, strategie, postupy a mechanismy do souladu s tímto
zákonem,
6. přijme přísnější pravidla likvidity, přísnější pravidla pro tvorbu opravných
položek k aktivům banky a rezerv nebo pro stanovení kapitálových požadavků,
7. vytvoří odpovídající výši opravných položek a rezerv,
8. bude udržovat kapitál nad minimální úrovní stanovenou v § 12a odst. 1,
9. sníží základní kapitál ve stanoveném rozsahu,
10. použije zisk po zdanění přednostně k doplnění rezervních fondů nebo ke
zvýšení základního kapitálu,
11. sníží výši svého podílu v jiné osobě nebo převede svůj podíl v této osobě na
jinou osobu anebo jinak omezí rizika plynoucí z podílu banky v této osobě,
12. omezí pohyblivou složku odměny osob uvedených v § 8b odst. 1 písm. a)
bodě 4, pokud není v souladu s udržováním kapitálu podle § 12a a 12c; v
takovém případě určí banka nebo pobočka zahraniční banky výši pohyblivé
složky procentem z čistého zisku nebo z jiného ukazatele určeného Českou
národní bankou,
13. upraví složení kapitálu tak, že nahradí nástroj, který lze v souladu s
vyhláškou České národní banky vydanou podle § 12a odst. 87c) zahrnout do
vedlejšího původního kapitálu, obdobným nástrojem, nebo úměrným zvýšením
základního kapitálu, nebo
14. nevyplatí příslušenství, podíl na zisku nebo obdobné plnění vyplývající z
nástroje, který lze v souladu s vyhláškou České národní banky vydanou podle §
12a odst. 87c) zahrnout do vedlejšího původního kapitálu,
změnit licenci vyloučením nebo omezením některých činností v ní uvedených,
nařídit mimořádný audit na náklady banky nebo pobočky zahraniční banky,
zavést nucenou správu,
uložit pokutu do 50 000 000 Kč,
snížit základní kapitál banky za účelem úhrady ztráty o částku odpovídající ztrátě po
jejím zúčtování s rezervními a dalšími fondy za předpokladu, že ztráta přesahuje 20 %
vlastního kapitálu banky,
zakázat nebo omezit provádění operací s osobami, které jsou spjaty úzkým propojením
s bankou nebo které jsou součástí stejného konsolidačního celku jako banka nebo mají
k bance zvláštní vztah (§ 19),
požadovat zvýšení kapitálu nad úroveň stanovenou v § 12a, a to v návaznosti na
výsledky přezkumu a vyhodnocení provedených podle § 25 odst. 3, zejména pokud
zjistí nedostatky v uspořádání, strategiích, postupech nebo jiných mechanismech
řídicího a kontrolního systému upravených v § 8b nebo nedostatky ve strategiích nebo
postupech upravených v § 12c odst. 1, nebo v jejich uplatňování a uložení opatření
podle písmen a) až g) se jeví jako nedostatečné k dosažení nápravy v přiměřeném
čase; to platí za podmínek stanovených v § 26k odst. 1 a 2 obdobně i pro zahraniční
banku, která je členem skupiny evropské ovládající banky [§ 26d odst. 1 písm. l)],
členem skupiny evropské finanční holdingové osoby [§ 26d odst. 1 písm. n)] nebo
členem skupiny evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry podle zákona
upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, nad níž Česká národní banka vykonává
dohled na konsolidovaném základě, přičemž v takovém případě lze požadovat zvýšení
kapitálu nad úroveň stanovenou zahraničními právními předpisy,
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i)

požadovat zvýšení likvidních prostředků banky nebo pobočky zahraniční banky
alespoň na výši stanovenou Českou národní bankou.

(2) Postup podle odstavce 1 písm. b) až f) se uplatní při nesplnění požadavku podle
odstavce 1 písm. a); podle povahy zjištěného nedostatku, zejména nesnese-li věc odkladu, lze
tento postup uplatnit i bez předchozího požadavku podle odstavce 1 písm. a). Postup podle
odstavce 1 písm. d) a f) až h) nelze uplatnit vůči pobočce zahraniční banky.
(3) Nedostatkem v činnosti se rozumí
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)

porušení podmínek stanovených v licenci či neplnění podmínek, za nichž byla udělena
licence podle § 4 odst. 5 nebo § 5 odst. 4,
porušení nebo obcházení tohoto zákona, zvláštních zákonů, právních předpisů a
opatření vydaných Českou národní bankou,
porušení nebo obcházení povinností nebo podmínek stanovených v rozhodnutí České
národní banky nebo v opatření obecné povahy podle § 26bb,
provedení nebo rozhodnutí o provedení obchodu nebo obchodů, převodu nebo převodů
finančních prostředků nebo jiné transakce či transakcí bankou nebo pobočkou
zahraniční banky způsobem, který ohrožuje nebo poškozuje zájmy jejích vkladatelů
nebo ohrožuje bezpečnost a stabilitu banky nebo pobočky zahraniční banky,
řízení banky nebo pobočky zahraniční banky osobami, které nemají dostatečnou
odbornou způsobilost nebo nejsou důvěryhodné,
jestliže bankou vytvořený souhrn rezerv a opravných položek nepostačuje k pokrytí
rizik vyplývajících z bankou vykázaného objemu klasifikovaných aktiv,
porušení právního předpisu státu, na jehož území má banka pobočku, a to při
podnikání na území tohoto státu,
pokles kapitálu pod minimální výši základního kapitálu stanovenou v § 4 odst. 1,
porušení povinností stanovených zvláštním právním předpisem6a) pro uzavírání smluv
o finančních službách uzavíraných na dálku,
použití úvěrového hodnocení pro výpočet kapitálových požadavků v rozporu s tímto
zákonem.
(4) Účastníkem řízení je pouze dotčená banka.
(5) Řízení může být zahájeno též doručením rozhodnutí.

(6) Doručení do vlastních rukou provede Česká národní banka postupem podle
správního řádu, nebo v naléhavých případech předáním rozhodnutí členovi představenstva
banky nebo členovi statutárního orgánu, správní rady nebo dozorčí rady banky nebo osobě
pověřené řízením banky nebo pobočky zahraniční banky. Odmítne-li některá z těchto osob
rozhodnutí převzít, je doručeno okamžikem tohoto odmítnutí..
(7) Proti rozhodnutí lze podat rozklad. Podaný rozklad nemá odkladný účinek,
nejedná-li se o rozhodnutí o uložení pokuty. O rozkladu rozhoduje bankovní rada České
národní banky.
(8) Lhůta k plnění doručeného rozhodnutí činí alespoň 24 hodin.
(9) Pokutu podle odstavce 1 písm. e) může Česká národní banka uložit i osobě, která
porušila ustanovení § 3, § 20 odst. 3 nebo § 20 odst. 10.
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(10) Uložením pokuty podle odstavce 1 písm. e) není dotčena odpovědnost podle
jiných právních předpisů.
(11) Pokuta podle odstavce 1 písm. e) je příjmem státního rozpočtu. Tuto pokutu lze
uložit do jednoho roku od zjištění nedostatku, nejpozději však do deseti let ode dne, v němž
nedostatek vznikl.
____________________
6a) Občanský zákoník.
7c) Vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a
obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů.

§ 26b
(1) V případě, že statutární orgán, správní rada nebo dozorčí rada zjistí, že banka je
nebo se stane platebně neschopnou nebo že bance vznikly nebo pravděpodobně vzniknou
ztráty, které způsobily nebo mohou způsobit pokles kapitálu banky na individuálním základě
pod dvě třetiny součtu jednotlivých kapitálových požadavků, informuje o tom neprodleně
Českou národní banku.
(2) Pro zahraniční banku vykonávající bankovní činnosti na území České republiky
prostřednictvím své pobočky na základě licence podle § 5 a pro její pobočku se odstavec 1
použije obdobně; povinnost informovat Českou národní banku mají osoby ve vedení této
zahraniční banky i osoby ve vedení této pobočky.
§ 26ba
(1) Pokud výše kapitálu banky klesne pod hranici stanovenou v § 12a a banka, za
účelem splnění kapitálových požadavků stanovených tímto zákonem a právním předpisem
vydaným na jeho základě, zvyšuje svůj základní kapitál,
a)
b)
c)
d)
e)
f)
gf)
hg)

ih)

je dán důležitý zájem společnosti pro omezení nebo vyloučení přednostního práva
akcionářů na úpis nových akcií; § 29 odst. 2 věta druhá tím není dotčen,
emisní kurs musí být pro všechny upisovatele stejný,
lze upsat nové akcie, i když akcionáři dosud nesplatili emisní kurs dříve upsaných
akcií; nové akcie však nemůže upsat akcionář, který nesplatil emisní kurs dříve
upsaných akcií,
přednostní právo na upisování nových akcií není samostatně převoditelné,
banka uveřejní pozvánku na valnou hromadu nejméně 7 dní přede dnem konání valné
hromady,
představenstvo podá návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního
kapitálu do obchodního rejstříku do 7 dní ode dne přijetí tohoto usnesení,
lhůta pro upsání nových akcií s využitím přednostního práva činí nejvýše 14 dní ode
dne zápisu přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do
obchodního rejstříku,
lhůta pro upsání nových akcií bez využití přednostního práva činí nejvýše 14 dní ode
dne uplynutí lhůty podle písmene gf) nebo ode dne zápisu přijetí usnesení valné
hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bylo-li přednostní
právo akcionářů na úpis nových akcií vyloučeno,
upisovatel musí ve lhůtě pro upsání nových akcií splatit jejich emisní kurs, jinak je
jeho upsání neúčinné,
80

ji)

emisní kurs nových akcií musí být splacen v penězích anebo nepeněžitým vkladem v
podobě peněžité pohledávky vůči bance započtením.

(2) V pozvánce na valnou hromadu svolanou za účelem rozhodnutí o zvýšení
základního kapitálu banky v případě podle odstavce 1 se uvedou důvody zvolení tohoto
postupu a jeho odchylky od postupu zvýšení základního kapitálu podle obchodního zákoníku
zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev; nesplnění této
povinnosti však nezpůsobuje neplatnost následného rozhodnutí valné hromady.
§ 26d
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)

konsolidačními celky skupina ovládající banky, skupina zahraniční ovládající banky,
skupina finanční holdingové osoby anebo skupina smíšené holdingové osoby, přičemž
konsolidační celek tvoří nejméně dvě osoby,
ovládající bankou banka, jejíž ovládaná osoba nebo přidružená osoba je bankou,
zahraniční bankou, finanční institucí nebo podnikem pomocných služeb,
finanční holdingovou osobou ovládající osoba, která
1. je finanční institucí jinou než obchodníkem s cennými papíry, zahraniční
osobou se sídlem v členském státě, která je v tomto státě oprávněna poskytovat
investiční služby, pojišťovnou nebo zajišťovnou,
2. není smíšenou finanční holdingovou osobou podle zvláštního právního
předpisu6d) a
3. ovládá výlučně nebo převážně banky nebo finanční instituce, přičemž
alespoň jedna ovládaná osoba je bankou,
smíšenou holdingovou osobou ovládající osoba, která není bankou, zahraniční bankou,
finanční holdingovou osobou nebo smíšenou finanční holdingovou osobou podle
zvláštního právního předpisu6d), přičemž alespoň jedna jí ovládaná osoba je bankou,
skupinou ovládající banky skupina tvořená bankou a jí ovládanými osobami a
přidruženými osobami,
skupinou finanční holdingové osoby skupina tvořená finanční holdingovou osobou a jí
ovládanými osobami a přidruženými osobami,
skupinou smíšené holdingové osoby skupina tvořená smíšenou holdingovou osobou a
jí ovládanými osobami a přidruženými osobami,
přidruženou osobou osoba, v níž jiná osoba vykonává podstatný vliv, kterým se
rozumí takový významný vliv na řízení nebo provozování podniku obchodního
závodu této osoby, jenž není ovládáním, není pouze dočasný a jehož smyslem je
podílet se na podnikání této osoby; přímý nebo nepřímý podíl posuzovaný samostatně
nebo jejich součet představující alespoň 20 % na základním kapitálu nebo hlasovacích
právech se vždy považuje za podstatný vliv, ledaže jde o ovládání.
zahraniční ovládající bankou zahraniční banka, jejíž ovládanou osobou je banka,
skupinou zahraniční ovládající banky skupina tvořená zahraniční ovládající bankou a
jí ovládanými osobami a přidruženými osobami,
tuzemskou ovládající bankou ovládající banka, která současně není osobou ovládanou
jinou bankou nebo finanční holdingovou osobou se sídlem v České republice,
evropskou ovládající bankou ovládající banka nebo zahraniční ovládající banka, které
bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v členském státě, a která není ovládána
jinou bankou nebo zahraniční bankou, které bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti
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m)
n)

o)

p)

v jakémkoli členském státě, ani není ovládána finanční holdingovou osobou, která má
sídlo v jakémkoli členském státě,
tuzemskou finanční holdingovou osobou finanční holdingová osoba se sídlem v České
republice, která současně není ovládána bankou nebo finanční holdingovou osobou se
sídlem v České republice,
evropskou finanční holdingovou osobou finanční holdingová osoba se sídlem v
členském státě, která není ovládána bankou nebo zahraniční bankou, které bylo
uděleno oprávnění k výkonu činnosti v jakémkoli členském státě, nebo jinou finanční
holdingovou osobou, která má sídlo v jakémkoli členském státě,
odpovědnou bankou ve skupině finanční holdingové osoby banka ovládaná finanční
holdingovou osobou se sídlem
1. v České republice,
2. v jiném členském státě, pokud tato finanční holdingová osoba zároveň
neovládá zahraniční banku, které bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v
tomto členském státě, ani zahraniční banku s větší bilanční sumou, které bylo
uděleno oprávnění k výkonu činnosti v jiném členském státě, nebo
3. v jiném než členském státě, pokud Česká národní banka neupustila podle §
26e odst. 5 od výkonu bankovního dohledu na konsolidovaném základě nad
skupinou této finanční holdingové osoby,
4. je-li v konsolidačním celku podle bodů 1 až 3 více bank, odpovědnou
bankou ve skupině finanční holdingové osoby se rozumí banka s největší
bilanční sumou,
odpovědnou bankou ve skupině zahraniční ovládající banky banka ovládaná
zahraniční ovládající bankou, které bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v jiném
než členském státě, pokud Česká národní banka neupustila podle § 26e odst. 5 od
výkonu bankovního dohledu na konsolidovaném základě nad skupinou této zahraniční
ovládající banky; je-li v takovémto konsolidačním celku více bank, odpovědnou
bankou ve skupině zahraniční ovládající banky se rozumí banka s největší bilanční
sumou.

(2) V případě, kdy vazby v rámci konsolidačního celku jsou takového charakteru, že
není možné jednoznačně určit ovládající osobu nebo její typ, je Česká národní banka
oprávněna určit v dohodě s příslušným zahraničním orgánem dohledu nad bankami nebo
finančními institucemi ovládající osobu konsolidačního celku nebo její typ.
(3) Česká národní banka stanoví vyhláškou kritéria pro vyjmutí osob z konsolidačního
celku pro účely dodržování pravidel obezřetného podnikání na konsolidovaném základě.
(4) Z dohledu nad konsolidačním celkem jsou vyjmuti obchodníci s cennými papíry,
kteří nejsou uvedení v § 8a odst. 1 až 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
____________________
6d) Zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi
elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně
některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů.

§ 26g
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(1) Osoby zahrnuté do konsolidačního celku musejí vytvořit odpovídající kontrolní
mechanismy zajišťující správnost poskytovaných informací pro účely bankovního dohledu na
konsolidovaném základě.
(2) Tuzemská ovládající banka, odpovědná banka ve skupině finanční holdingové
osoby a odpovědná banka ve skupině zahraniční ovládající banky předem oznámí České
národní bance auditory, kteří budou provádět audit osob zahrnutých v konsolidačním celku
podléhajícímu bankovnímu dohledu České národní banky.
(3) Tuzemská ovládající banka, odpovědná banka ve skupině finanční holdingové
osoby, odpovědná banka ve skupině zahraniční ovládající banky a banka ve skupině smíšené
holdingové osoby jsou povinny zajistit audit informací, které předávají pro účely bankovního
dohledu na konsolidovaném základě, a to způsobem a v rozsahu stanoveném vyhláškou České
národní banky.
(4) Banka je povinna řádně sledovat své operace se členy stejného konsolidačního
celku, řídit rizika s nimi spojená a podrobit je odpovídajícím mechanismům vnitřní kontroly.
(5) Finanční holdingová osoba je povinna zajistit, aby jejím statutárním orgánem,
členem jejího statutárního orgánu nebo jinou fyzickou osobou, která sama nebo společně s
jinými osobami řídí činnost finanční holdingové osoby nebo právnické osoby, která je jejím
statutárním orgánem nebo jeho členem členem jejího statutárního orgánu, (dále jen "osoba
ve vedení") byla osoba důvěryhodná, dostatečně zkušená pro výkon své funkce a k zajištění
požadavků vyplývajících pro finanční holdingovou osobu z tohoto zákona.
(6) Finanční holdingová osoba předem informuje Českou národní banku o
navrhovaných změnách osob ve vedení a zároveň jí předloží podklady prokazující
důvěryhodnost a zkušenost navrhovaných osob. Osoba, která se nově stane finanční
holdingovou osobou, je povinna splnit tuto povinnost ohledně osob v jejím vedení do 2
měsíců ode dne, kdy se stane finanční holdingovou osobou, jinak se má za to, že osoby ve
vedení této finanční holdingové osoby nesplňují stanovené předpoklady. Dotčená fyzická
osoba je povinna finanční holdingové osobě poskytnout potřebné podklady a součinnost.
Podklady prokazující důvěryhodnost a zkušenost osob ve vedení finanční holdingové osoby
upraví Česká národní banka vyhláškou.
(7) Česká národní banka může požadovat po finanční holdingové osobě výměnu osoby
ve vedení finanční holdingové osoby, jestliže tato osoba není dostatečně zkušená nebo
důvěryhodná.
§ 26j
(1) Vykonává-li Česká národní banka bankovní dohled nad skupinou evropské
ovládající banky nebo skupinou evropské finanční holdingové osoby a nastane-li mimořádná
situace v členském státě, v němž má sídlo člen této skupiny nebo v němž vykonává činnost
prostřednictvím významné pobočky, významné pobočky podle zákona upravujícího činnost
spořitelních a úvěrních družstev nebo významné organizační složky pobočky podle zákona
upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, Česká národní banka bez zbytečného odkladu
sdělí
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a)
b)

centrálním bankám Evropského systému centrálních bank v členských státech
dotčených touto situací informace, a to za podmínek uvedených v § 25a odst. 4 písm.
j), a
Evropskému orgánu pro bankovnictví a Evropské radě pro systémová rizika a
orgánům veřejné moci uvedeným v § 25a odst. 4 písm. l) v členských státech
dotčených touto situací všechny informace, které jsou pro ně významné.

(2) Zjistí-li Česká národní banka mimořádnou situaci, jež může mít dopad v členském
státě, informuje bez zbytečného odkladu Evropský orgán pro bankovnictví a orgán
vykonávající bankovní dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropské ovládající
banky nebo nad skupinou evropské finanční holdingové osoby, jejíž člen má sídlo v dotčeném
členském státě nebo v tomto členském státě vykonává činnost prostřednictvím významné
pobočky, významné pobočky podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních
družstev nebo významné organizační složky pobočky podle zákona upravujícího podnikání
na kapitálovém trhu.
§ 26l
(1) Vykonává-li Česká národní banka bankovní dohled na konsolidovaném základě
nad skupinou evropské ovládající banky nebo skupinou evropské finanční holdingové osoby,
zřizuje pro plnění úkolů uvedených v § 26i a 26j kolegium. Zřízení a činnost kolegia jsou
založeny na písemných ujednáních podle § 26c odst. 8, která připravuje Česká národní banka
po projednání s dotčenými orgány dohledu. Je-li to účelné, Česká národní banka při dodržení
povinnosti mlčenlivosti a dalších požadavků stanovených právem Evropské unie koordinuje
spolupráci s orgány dohledu jiných než členských států. Zřízením a činností kolegií nejsou
dotčeny pravomoci a působnost orgánů dohledu stanovené právem Evropské unie.
(2) Kolegium vytváří předpoklady pro spolupráci České národní banky a ostatních
dotčených orgánů dohledu při
a)
b)
c)
d)
e)
f)

výměně informací,
uplatňování ujednání a mezinárodních smluv podle § 26c odst. 7 až 10, je-li to účelné,
stanovení plánů kontrol vycházejících z hodnocení rizik dotčené skupiny podle § 25
odst. 3,
zvyšování účinnosti dohledu omezováním zdvojených požadavků při výkonu dohledu
včetně požadavku na poskytnutí informací podle § 26c odst. 6, § 38h odst. 4 věty
druhé a podle obdobných ustanovení zahraničních právních předpisů,
jednotném uplatňování pravidel obezřetného podnikání v rámci dotčené skupiny, aniž
jsou dotčeny pravomoci orgánů dohledu stanovené právem Evropské unie,
plánování a koordinaci činností uvedených v § 26i písm. c) a v obdobných
ustanoveních zahraničních právních předpisů, s přihlédnutím k činnosti jiných orgánů,
jsou-li pro tyto účely zřízeny.
(3) Členy kolegia jsou

a)
b)
c)

Česká národní banka,
orgány vykonávající dohled nad členy dotčené skupiny,
orgány dohledu hostitelských států, v nichž člen dotčené skupiny vykonává činnost
prostřednictvím významné pobočky, významné pobočky podle zákona upravujícího
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d)
e)

činnost spořitelních a úvěrních družstev nebo významné organizační složky pobočky
podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,
centrální banky, je-li to účelné,
orgány dohledu jiných než členských států, je-li to účelné a jestliže podle názoru všech
dotčených orgánů dohledu chrání informace nejméně v rozsahu, jaký je požadován
právem Evropské unie.

(4) Česká národní banka řídí jednání kolegia a určuje, kteří členové se účastní jednání
nebo jiné činnosti kolegia. Přitom bere v úvahu význam těchto činností pro plnění svých
povinností uvedených v § 5o odst. 2 a 3, jakož i jejich význam pro členy kolegia. Na základě
dostupných informací zejména přihlíží k možnému dopadu na stabilitu finančního systému v
dotčených členských státech, především v mimořádných situacích.
(5) Česká národní banka vyvíjí úsilí k tomu, aby členové kolegia úzce spolupracovali.
Česká národní banka informuje s dostatečným předstihem členy kolegia o jednání kolegia,
pořadu jednání a plánovaných činnostech a bez zbytečného odkladu je informuje o závěrech
přijatých na jednání nebo o jiné dohodnuté činnosti.
(6) Česká národní banka informuje Evropský orgán pro bankovnictví o činnosti
kolegia, a to i v případě, že nastane mimořádná situace, a poskytne mu veškeré informace,
které jsou významné pro sbližování nástrojů a postupů bankovního dohledu. Ustanovení § 25a
tím není dotčeno.
§ 27
a)
b)
c)

(1) Rozhodnutí, kterým se zavádí nucená správa, obsahuje:
důvody pro zavedení nucené správy,
jméno, příjmení a rodné číslo správce a jméno, příjmení a rodné číslo zástupce
správce,
případné omezení nebo zákaz přijímání vkladů, poskytování úvěrů nebo jiných
činností.

(2) Náklady spojené s výkonem nucené správy jsou placeny z majetku banky a jsou
nákladem banky na dosažení, udržení a zajištění příjmů pro účely daně z příjmů právnických
osob podle zvláštního zákona.6c)
(3) Zástupce správce zastupuje správce v případě jeho nepřítomnosti v plném rozsahu.
Ustanovení tohoto zákona týkající se správce platí obdobně i pro zástupce správce.
(4) Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno notářským
zápisem, musí mít rozhodnutí správce v takové věci formu notářského zápisu.
(4) Vyžaduje-li zákon, aby o rozhodnutí valné hromady byla pořízena veřejná
listina, musí být veřejná listina pořízena také o rozhodnutí správce v takové věci.
____________________
6c) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 29a
K uzavření smlouvy, na jejímž základě dojde k převzetí dluhů6i) banky v nucené
správě jinou bankou nebo pobočkou zahraniční banky,
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a)
b)

se nevyžaduje souhlas věřitelů,
je třeba předchozí souhlas České národní banky; Česká národní banka souhlas udělí
pouze za předpokladu, že osoba přebírající dluhy zabezpečí řádné a plynulé
pokračování klientských vztahů souvisejících s převzatými dluhy.
____________________
6i) § 531 odst. 1 občanského zákoníku.

§ 29b
(1) Prodává-li banka v nucené správě podnik obchodní závod banky, kupní cena musí
být stanovena jako výsledek ocenění podniku obchodního závodu a souvisejících práv a
závazků, vypracovaného podle stavu ke dni nabytí účinnosti smlouvy o prodeji podniku
obchodního závodu (dále jen „ocenění“).
(2) Ocenění musí být zpracováno nestranně, úplně, bez zbytečného odkladu od zadání
ocenění, s odbornou péčí a v souladu s obecně uznávanými způsoby oceňování podniků
obchodních závodů a jiného majetku.
(3) Při ocenění se nepřihlíží ke státním zárukám nebo jiným plošným zajištěním
závazků banky v nucené správě, poskytnutým třetími osobami za účelem zachování její
bezpečnosti a stability. Stejně tak se nepřihlíží k pojištění pohledávek z vkladů podle tohoto
zákona a záručnímu systému vztahujícímu se na majetek zákazníků obchodníka s cennými
papíry podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. Jakékoliv úvěry poskytnuté
Českou republikou nebo Českou národní bankou se považují pro účely ocenění za splatné.
(4) Ke kupní ceně se přičte úrok obvyklý za dobu ode dne nabytí účinnosti smlouvy o
prodeji podniku obchodního závodu do dne splatnosti kupní ceny. Pokud výsledkem ocenění
není kladná hodnota, poskytne se prodávajícímu kupní cena ve výši 1 Kč.
(5) Banka v nucené správě, kupující a další osoby, které mají u sebe věci a
dokumentaci nebo disponují informacemi potřebnými k řádnému vypracování ocenění, jsou
povinni je za tím účelem osobě, která vypracuje ocenění podniku obchodního závodu banky
(dále jen „oceňovatel“), poskytnout. Za porušení této povinnosti může Česká národní banka
uložit povinné osobě, která není bankou nebo pobočkou zahraniční banky, pokutu do výše 1
000 000 Kč, a to i opakovaně.
§ 29c
(1) Oceňovatele jmenuje Česká národní banka. Účastníky řízení o jmenování
oceňovatele jsou osoba, která má být jmenována oceňovatelem, banka v nucené správě a
nabyvatel podniku obchodního závodu.
(2) Oceňovatelem může být jmenována osoba, která má zkušenosti a znalosti v oblasti
oceňování podniků finančních institucí, má dostatečné předpoklady pro vypracování řádného
a nezávislého ocenění podniku obchodních závodů banky v nucené správě a se svým
jmenováním souhlasí.
(3) Oceňovatelem nesmí být osoba, která má zvláštní vztah k bance, která je nebo v
posledních 5 letech byla auditorem banky nebo která neskýtá záruky nestrannosti ocenění.
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(4) Osoba, která má být jmenována oceňovatelem, je povinna upozornit Českou
národní banku bez zbytečného odkladu na skutečnosti, které by podle jejího názoru mohly
vést k pochybnostem o její nestrannosti. Tuto povinnost má též oceňovatel, zjistí-li tyto
skutečnosti v průběhu výkonu funkce.
(5) Česká národní banka stanoví odměnu oceňovatele nebo způsob jejího určení, jakož
i její splatnost. Odměna oceňovatele je nákladem spojeným s výkonem nucené správy podle §
27 odst. 2 a zahrnuje též nutné výdaje oceňovatele. Pokud majetek banky nepostačuje k
uhrazení odměny nebo její části, poskytne oceňovateli odměnu nebo tuto její část Česká
národní banka, které tím vzniká nárok vůči bance v nucené správě na její uhrazení.
(6) Česká národní banka může oceňovatele odvolat, pokud oceňovatel porušuje
závažným způsobem povinnosti stanovené tímto zákonem, a jmenovat oceňovatele nového.
Ze stejného důvodu může Česká národní banka snížit odměnu oceňovatele. Ze závažných
důvodů může Česká národní banka oceňovatele odvolat též na jeho žádost. Podaný rozklad
nemá odkladný účinek.
(7) Odvolaný oceňovatel je povinen poskytnout nově jmenovanému oceňovateli
veškerou součinnost ke splnění jeho úkolu. Za porušení této povinnosti mu Česká národní
banka může uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč, a to i opakovaně.
(8) Ustanovení § 29b a 29c se použijí při prodeji části podniku obchodního závodu
obdobně.
§ 31
(1) Nucená správa se zapisuje do obchodního rejstříku.7a) Návrhy na zápisy týkající se
nucené správy podává Česká národní banka.
(2) Soud zapíše do obchodního rejstříku na návrh České národní banky zavedení
nucené správy, skončení nucené správy a dále odvolání správce a jmenování nového správce.
(3) Soud je povinen rozhodnout do 3 dnů od doručení o návrzích správce na zápis do
obchodního rejstříku nebo ve stejné lhůtě provést zápis do obchodního rejstříku, aniž by o
tom vydával rozhodnutí. Omezení stanovená zákonem upravujícím veřejné rejstříky
právnických a fyzických osob pro provedení zápisu do obchodního rejstříku bez vydání
rozhodnutí o povolení zápisu se nepoužijí
____________________
7a) § 27 a násl. obchodního zákoníku.

§ 36
(1) Zrušuje-li se banka s likvidací, návrh na jmenování likvidátora může podat pouze
Česká národní banka. Pouze Česká národní banka podává též návrh na odvolání likvidátora a
jmenování nového likvidátora a dále návrh na zrušení akciové společnosti, byla-li bance
odňata licence. Soud rozhodne o návrhu České národní banky do 24 hodin od podání návrhu.
(2) Likvidátorem může být fyzická nebo právnická osoba. Likvidátorem nesmí být
osoba, která má nebo měla zvláštní vztah k bance, která je nebo v posledních 5 letech byla
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auditorem banky nebo se jakýmkoli způsobem na auditu v bance podílela. S přihlédnutím k
rozsahu činnosti likvidátora stanoví Česká národní banka výši a splatnost jeho odměny.
(3) Fyzické osoby, které se při likvidaci banky seznámily s údaji, na které se
vztahovalo bankovní tajemství, jsou povinny zachovávat mlčenlivost podle § 39 tohoto
zákona obdobně.
(4) Likvidátor předkládá České národní bance bez zbytečného odkladu účetní výkazy a
doklady zpracovávané v průběhu likvidace v souladu s obchodním zákoníkem se zákonem
upravujícím právní poměry obchodních společností a družstev, a na písemné vyžádání
České národní banky další podklady nezbytné k posouzení činnosti likvidátora a průběhu
likvidace.
(5) Likvidátor je povinen vymáhat vydání plnění z neplatných právních úkonů jednání
(§ 12 odst. 2).
§ 39
(1) Zaměstnanci banky, statutární orgán nebo členové statutárního orgánu banky,
členové správní rady banky a členové dozorčí rady banky jsou povinni zachovávat
mlčenlivost ve služebních věcech dotýkajících se zájmů banky a jejích klientů. Z důvodů
uvedených v § 38 odst. 2, 3, 4 a 6 a § 38b je statutární orgán této povinnosti zprostí; jde-li o
povinnost mlčenlivosti členů statutárního orgánu, má tuto působnost správní rada nebo
dozorčí rada. Porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost ve služebních věcech není
poskytnutí údajů v případech a pro účely uvedené v § 41d odst. 2 a § 41n.
(2) Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení pracovněprávního vztahu
nebo jiného obdobného vztahu.
§ 41b
(1) Fond je řízen pětičlennou správní radou.
(2) Předsedu, místopředsedu a ostatní členy správní rady Fondu jmenuje a odvolává
ministr financí.
(3) Členové správní rady jsou jmenováni ministrem financí na období pěti let, a to i
opakovaně. Každý rok je jmenován jeden člen. Za výkon funkce člena správní rady nenáleží
odměna.
(4) Člen správní rady je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře. Při
porušení této povinnosti člen správní rady odpovídá za škodu, kterou způsobil,
a)
b)

v případě úmyslného jednání v plné výši,
v případě nedbalosti až do celkové výše 600 000 Kč za jedno funkční období.

(5) Pokud některý z členů správní rady ukončí členství ve správní radě před uplynutím
svého funkčního období, je na jeho místo jmenován nový člen správní rady, jehož funkční
období skončí ke stejnému dni, ke kterému by skončilo funkční období jeho předchůdce.
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(6) Nejméně jeden člen správní rady je jmenován z řad zaměstnanců České národní
banky, a to na návrh České národní banky. Nejméně dva členové správní rady jsou jmenováni
z řad členů představenstev nebo správních rad bank. Člen správní rady má právo na náhradu
nákladů vzniklých mu v souvislosti s výkonem jeho funkce.
(7) Podrobnosti o činnosti a působnosti Fondu upraví statut Fondu, který vydá správní
rada po předchozím souhlasu Ministerstva financí. Souhlas Ministerstva financí se vyžaduje
též ke změně statutu Fondu.
(8) Členové správní rady Fondu, zaměstnanci Fondu a další osoby pověřené výkonem činnosti
související s výplatou náhrad z Fondu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech údajích
získaných v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce. Porušením
povinnosti zachovávat mlčenlivost není poskytnutí údajů v případech a pro účely uvedené v §
38 odst. 2 až 4 a 6, § 41g odst. 1, § 41n a § 41o odst. 2. Ustanovení § 38 odst. 5 a § 39 odst. 2
se použije obdobně.
***
Změna zákona č. č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona
č. 82/1998 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb.,
zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 352/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 6/2002
Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č.
284/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 216/2005 Sb.,
zákona č. 344/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006
Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č.
254/2008 Sb., Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 142/2012 Sb. a zákona č. 202/2012 Sb.:
§2
Výkonem notářství se rozumí sepisování veřejných listin o právních úkonech
jednáních, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, přijímání listin do
úschovy a dále přijímání peněz a listin do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám
přijímání listin a peněz do notářské úschovy (dále jen „notářská činnost“). Notářskou
činnost vykonává notář nestranně.
§3
(1) Notář může v souvislosti s notářskou činností v rámci další činnosti poskytovat
tuto právní pomoc:
a)
b)

c)

poskytovat právní porady,
zastupovat v jednání s fyzickými a právnickými osobami, se státními nebo jinými
orgány a též ve správním řízení a v občanském soudním řízení v řízeních podle části
páté občanského soudního řádu a v řízeních podle § 175a až 200e občanského
soudního řádu s výjimkou řízení o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho
osvojení, řízení o osvojení, řízení o povolení uzavřít manželství a řízení o dědictví, v
němž vykonává činnost podle zvláštního předpisu,1)
sepisovat listiny.
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(1) Notář může v souvislosti s notářskou činností v rámci další činnosti
poskytovat tyto právní služby:
a)

b)

udělovat právní porady a zastupovat v jednání s fyzickými a právnickými
osobami a v řízení před orgány veřejné moci; před soudy jen v řízeních podle
části páté občanského soudního řádu, ve věcech veřejných rejstříků a ve věcech
podle zákona o zvláštních řízeních soudních s výjimkou
1. řízení o pozůstalosti, v němž vykonává činnost soudního komisaře,
2. řízení ve věcech kapitálového trhu,
3. řízení o předběžném souhlasu s provedením šetření ve věcech ochrany
hospodářské soutěže,
4. řízení o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory
k seznámení se s obsahem listin,
5. řízení o plnění povinností z předběžného opatření Evropského soudu
pro lidská práva,
6. řízení o soudním prodeji zástavy,
7. řízení ve věcech rodinněprávních vyjma péče soudu o nezletilé a výkonu
rozhodnutí ve věcech péče soudu o nezletilé a
sepisovat soukromé listiny a zpracovávat právní rozbory.
(2) Notář může vykonávat správu majetku a zastupovat v této souvislosti.

(3) Notář může též vykonávat funkci insolvenčního správce, předběžného
insolvenčního správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a
zvláštního insolvenčního správce v insolvenčním řízení.
§4
V rámci další činnosti notář vykonává i jinou činnost, stanoví-li tak tento zákon nebo
zvláštní zákon.2) Je-li jinou činností provádění zápisů do Rejstříku zástav, veřejného
rejstříku nebo veřejného seznamu, považuje se za notářskou činnost.
§6
Notářské zápisy a jejich stejnopisy, výpisy z notářských zápisů a podle tohoto zákona
sepsané listiny o ověření (dále jen "notářské listiny") jsou veřejnými listinami, jestliže splňují
náležitosti stanovené pro ně tímto zákonem.
§7
(1) Notářem může být jmenován státní občan České republiky, který
a)
a)
b)

má plnou způsobilost k právním úkonům,
je plně svéprávný,
získal vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu oborů práva
na vysoké škole v České republice nebo pokud tak stanoví mezinárodní smlouva,
kterou je Česká republika vázána, o vzdělání získaném v oborech práva na vysoké
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c)
d)
e)

škole v zahraničí anebo je toto vzdělání uznáno podle zvláštních právních předpisů. Za
toto vzdělání se považuje též vzdělání získané na právnické fakultě vysoké školy se
sídlem na území České a Slovenské Federativní Republiky nebo jejích právních
předchůdců,
je bezúhonný,
vykonal alespoň pětiletou notářskou praxi a
složil notářskou zkoušku.

(2) Notářskou praxí se rozumí praxe notáře, notářského kandidáta a notářského
koncipienta podle tohoto zákona a praxe státního notáře a notářského čekatele podle
dřívějších předpisů. Do notářské praxe Notářská komora České republiky (dále jen
„Komora“) započte zcela praxi soudce, prokurátora, státního zástupce, advokáta, komerčního
právníka, soudního exekutora, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce Ústavního soudu
nebo Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, exekutorského kandidáta, justičního
čekatele, asistenta soudce, asistenta veřejného ochránce práv, asistenta státního zástupce,
právního čekatele prokuratury, právního čekatele státního zastupitelství, advokátního
koncipienta, exekutorského koncipienta nebo právního čekatele u komerčního právníka,
činnost zaměstnance Ministerstva spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“), který získal
vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti práva na vysoké
škole a který se samostatně podílí na tvorbě návrhů obecně závazných právních předpisů; do
notářské praxe ministr spravedlnosti (dále jen „ministr“) na návrh Komory z jiné právní praxe
může započítat nejvýše 2 roky.
(3) Notářskou zkouškou se rozumí notářská zkouška podle tohoto zákona a notářská
zkouška podle dřívějších předpisů. Za osobu, která složila notářskou zkoušku, se považuje
i ten, kdo složil odbornou justiční zkoušku, soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou
zkoušku, jednotnou soudcovskou a advokátní zkoušku, prokurátorskou zkoušku, odbornou
závěrečnou zkoušku právních čekatelů, advokátní zkoušku, exekutorskou zkoušku a profesní
zkoušku na komerčního právníka.
§9
(1) Předpokladem zahájení činnosti notáře je
a)
b)
c)
d)

jmenování notářem,
složení slibu do rukou ministra, pokud již dříve slib neskládal,
pořízení úředního razítka notáře,
uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu újmu, která by mohla vzniknout
v souvislosti s touto činností.
(2) Slib zní:

"Slibuji na svou čest a svědomí, že v činnosti notáře budu zachovávat ústavní a jiné
zákony a obecně závazné právní předpisy a budu zachovávat mlčenlivost. V notářské činnosti
budu postupovat nestranně a nezávisle.".
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(3) Úřední razítko notáře obsahuje:
a)
b)
c)
d)

jeho jméno, příjmení, případně akademický titul,
označení "notář",
sídlo notářského úřadu,
malý státní znak České republiky.
§ 10
(1) Ministr může pozastavit notáři výkon činnosti notáře, jestliže

a)
b)
c)

bylo proti němu zahájeno trestní stíhání za úmyslný trestný čin nebo za trestný čin
související s činností notáře, a to až do pravomocného skončení trestního řízení,
bylo zahájeno řízení o způsobilosti notáře k právním úkonům omezení svéprávnosti
notáře, a to až do pravomocného rozhodnutí, kterým se toto řízení končí,
byl zahájen postup podle § 51.
(2) Ministr pozastaví notáři výkon činnosti notáře

a)
b)

po dobu výkonu trestu odnětí svobody, jestliže nejsou dány důvody pro jeho odvolání,
po dobu výkonu činnosti neslučitelné s činností notáře, nejdéle však nepřetržitě po
dobu 4 let.
§ 11
Ministr odvolá notáře

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

na jeho žádost,
jestliže odmítl složit slib,
ke dni 31. prosince kalendářního roku, v němž dosáhne 70 let,
jestliže pozbyl státní občanství České a Slovenské Federativní Republiky,
jestliže byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo byla tato způsobilost
omezena omezen ve svéprávnosti,
jestliže byl odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin spáchaný v
souvislosti s činností notáře,
jestliže zaniklo jeho pojištění odpovědnosti za škodu újmu podle § 9 odst. 1 písm. d)
a notář ho i přes upozornění notářské komory (§ 29) ve stanovené lhůtě neobnoví,
jestliže notář tři měsíce po složení slibu bez vážných důvodů nezačne vykonávat
činnost notáře,
jestliže pravomocným rozhodnutím kárné komise bylo zjištěno, že jeho zdravotní stav
mu trvale neumožňuje řádně vykonávat činnost notáře,
jestliže vykonává činnost neslučitelnou s činností notáře nepřetržitě po dobu delší než
4 roky.
§ 13

(1) Notář vykonává činnost notáře zpravidla v notářské kanceláři a během úředních
dnů také v místě jejich konání. Notář může jednotlivé úkony provádět i na jiném místě. Na
jiném místě notář jednotlivý úkon provede, je-li to nutné.
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(2) Notáři, kteří mají stejné sídlo, mohou vykonávat činnost notáře jako společníci
(dále jen "notáři společníci"). Vzájemné právní vztahy si notáři společníci upraví písemnou
smlouvou.
(2) Notáři, kteří jsou členy stejné notářské komory, a notáři, kteří mají stejné
sídlo, se mohou sdružit jako společníci za účelem společného výkonu činnosti notáře
nebo za společným účelem věci. Smlouva, kterou se notáři zaváží sdružit za účelem
společného výkonu činnosti notáře, musí mít písemnou formu.
(3) Notáři, kteří se sdružili jako společníci podle odstavce 2 za účelem společného
výkonu činnosti notáře (dále jen „notář společník“) se v činnosti notáře vzájemně
zastupují. Při zastupování notář společník vykonává činnost notáře jménem
zastoupeného notáře společníka. Podepisuje se svým jménem a současně uvede, kterého
notáře společníka zastupuje. Používá své úřední razítko notáře.
(4) Notáři společníci jsou povinni sdružení se za účelem společného výkonu
činnosti notáře oznámit Komoře a notářské komoře, jejímiž jsou členy. Oznamovací
povinnost platí i ohledně zániku společnosti; je-li notářů společníků více než dva,
i ohledně vystoupení notáře společníka ze společnosti nebo jeho vyloučení.
§ 15
(1) Je-li zástupcem ustanoven kandidát, je předpokladem jeho výkonu činnosti notáře
složení slibu do rukou ministra (§ 9 odst. 2), pokud již dříve slib neskládal.
(2) Předpokladem výkonu činnosti notáře náhradníkem je dále uzavření smlouvy
o pojištění odpovědnosti za škodu újmu, která by mohla vzniknout v souvislosti s touto
činností.
§ 18
(1) Notářská komora zapíše do dvou měsíců ode dne doručení písemné žádosti do
seznamu notářských koncipientů každého, kdo
a)
b)
b)
c)

d)
e)

je státním občanem České Republiky,
má plnou způsobilost k právním úkonům,
je plně svéprávný,
získal vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu oborů práva
na vysoké škole v České republice nebo pokud tak stanoví mezinárodní smlouva,
kterou je Česká republika vázána, o vzdělání získaném v oborech práva na vysoké
škole v zahraničí, anebo je toto vzdělání uznáno podle zvláštních právních předpisů.
Za toto vzdělání se považuje též vzdělání získané na právnické fakultě vysoké školy se
sídlem na území České a Slovenské Federativní Republiky nebo jejích právních
předchůdců,
je bezúhonný a
je v pracovním poměru u notáře.
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(2) Notářská komora oznámí provedení zápisu podle odstavce 1 koncipientovi a notáři,
u něhož je koncipient v pracovním poměru.
(3) Ten, kdo nebyl ve stanovené době zapsán do seznamu notářských koncipientů, má
právo se domáhat provedení zápisu návrhem u soudu.
§ 19
Notář může koncipienta písemně pověřit
a)

b)
c)
d)

sepisováním notářských zápisů podle § 71b odst. 1, vydáváním stejnopisů, prostých
opisů nebo ověřených opisů a výpisů z notářských zápisů, vydáváním potvrzení podle
§ 94, ověřováním shody opisu nebo kopie (dále jen "opis") s listinou (dále jen
"vidimace"), ověřováním pravosti podpisu (dále jen "legalizace") s výjimkou vidimací
a legalizací ve vztahu k cizině, vydáváním ověřených výstupů z informačního systému
veřejné správy podle zvláštního právního předpisu2a), vydáváním opisů nebo výpisů z
Rejstříku zástav nebo potvrzení o tom, že v něm určitá věc, hromadná věc nebo soubor
věcí není evidována jako zástava vydáváním opisů nebo potvrzení z Evidence
právních jednání pro případ smrti podle § 35c odst. 3, vydáváním opisů, výpisů
nebo potvrzení z Rejstříku zástav podle § 35i odst. 1, vydáváním opisů nebo
potvrzení ze Seznamu listin o manželském majetkovém režimu podle § 35l odst.
2, vydáváním výpisů z evidence Rejstříku trestů, prováděním autorizované konverze
dokumentů, prováděním úkonů kontaktního místa podle zvláštního právního předpisu
3a), a dále přijímáním úschov,
jednotlivými úkony v činnosti podle § 3 odst. 1,
přípravnými a dílčími úkony činnosti podle § 2 a § 3 odst. 2,
výkonem dalších úkonů nebo činností, stanoví-li tak tento zákon nebo zvláštní právní
předpis.
§ 20
(1) Notářská komora vyškrtne ze seznamu notářských koncipientů toho,

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

kdo zemřel nebo kdo byl prohlášen za mrtvého,
kdo pozbyl státní občanství České a Slovenské Federativní Republiky,
kdo byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo komu byla tato způsobilost
omezena omezen ve svéprávnosti,
kdo byl odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin spáchaný v souvislosti
s činností koncipienta,
kdo písemně požádal notářskou komoru o vyškrtnutí z tohoto seznamu,
komu skončil pracovní poměr u notáře a neuzavřel pracovní poměr s notářem se
sídlem v obvodu této notářské komory do tří měsíců od skončení předchozího
pracovního poměru u notáře,
kdo byl zapsán do seznamu notářských kandidátů.
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(2) Notářská komora oznámí vyškrtnutí podle odstavce 1 koncipientovi a notáři,
u něhož je koncipient v pracovním poměru.
(3) Ten, kdo byl ze seznamu notářských koncipientů vyškrtnut, má právo domáhat se
ochrany návrhem u soudu.
§ 23
Notář může kandidáta písemně pověřit
a)

b)
c)
d)
e)

sepisováním notářských zápisů o právních úkonech jednáních, není-li forma
notářského zápisu stanovena pro právní úkon jednání zvláštním právním předpisem,
sepisováním notářských zápisů podle § 71b odst. 1 § 71b, osvědčováním právně
významných skutečností a prohlášení, nejde-li o osvědčování rozhodnutí orgánů
právnické osoby, vydáváním stejnopisů, prostých opisů nebo ověřených opisů a
výpisů z notářských zápisů, vydáváním potvrzení podle § 94, přijímáním a vydáváním
úschov, vydáváním ověřených výstupů z informačního systému veřejné správy podle
zvláštního právního předpisu2a), prováděním zápisů a výmazů do Rejstříku zástav,
vydáváním opisů nebo výpisů z Rejstříku zástav nebo potvrzení o tom, že v něm určitá
věc, hromadná věc nebo soubor věcí není evidována jako zástava vydáváním opisů
nebo potvrzení z Evidence právních jednání pro případ smrti podle § 35c odst. 3,
vydáváním opisů, výpisů nebo potvrzení z Rejstříku zástav podle § 35i odst. 1,
vydáváním opisů nebo potvrzení ze Seznamu listin o manželském majetkovém
režimu podle § 35l odst. 2, vydáváním výpisů z evidence Rejstříku trestů,
prováděním autorizované konverze dokumentů a prováděním úkonů kontaktního místa
podle zvláštního právního předpisu3a),
přípravnými a dílčími úkony v ostatní notářské činnosti,
výkonem činnosti podle § 3 odst. 1,
jednotlivými úkony v činnosti podle § 3 odst. 2,
výkonem dalších úkonů nebo činností, stanoví-li tak tento zákon nebo zvláštní právní
předpis.
§ 28

(1) Notář je povinen uzavřít smlouvu o pojištění své odpovědnosti za škodu újmu
vzniklou pracovníkům při plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s nimi,
pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Pojištění musí trvat po celou dobu, po kterou notář
pracovníky zaměstnává.
(2) Pracovněprávní vztahy mezi notářem a jeho pracovníky se řídí zákoníkem práce.
§ 35
(1) Zřizuje se Komora se sídlem v Praze.
(2) Komoru tvoří notářské komory.
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(3) Komora je právnickou osobou. Její příjmy tvoří příspěvky notářských komor, dary
a jiné příjmy. Notářské komory jsou povinny platit příspěvky ve výši stanovené sněmem
delegátů Komory (dále jen "sněm").
Centrální evidence závětí
§ 35a
(1) Centrální evidence závětí je neveřejný seznam v elektronické podobě, který vede,
provozuje a spravuje Komora. V Centrální evidenci závětí jsou evidovány závěti, listiny
o vydědění a listiny o odvolání těchto úkonů (dále jen "závěť") a také listiny o ustanovení
správce dědictví, listiny o odvolání ustanovení správce dědictví a listiny o odvolání souhlasu s
ustanovením do funkce správce dědictví (dále jen "listina o správě dědictví"). Závěti a listiny
o správě dědictví jsou evidovány odděleně.
(2) Komora sdělí soudu nebo jinému státnímu orgánu, notáři, který byl jako soudní
komisař pověřen provedením úkonů v řízení o dědictví, a osobě, která prokáže právní zájem,
na jejich žádost, zda je evidována závěť nebo více závětí zůstavitele a u koho jsou uloženy,
a sdělí soudu, jinému státnímu orgánu nebo notáři, který byl jako soudní komisař pověřen
provedením úkonů v řízení o dědictví, na jejich žádost, zda je evidována listina o správě
dědictví zůstavitele nebo více takových listin a u koho jsou uloženy. Žádosti nelze vyhovět,
byla-li podána za života pořizovatele nebo odvolatele závěti nebo listiny o správě dědictví.
(3) Kterýkoli notář na žádost osoby, která prokáže právní zájem, zda je v Centrální
evidenci závětí evidována listina o správě dědictví a u koho je uložena, vydá opis zápisu
z Centrální evidence závětí, je-li listina o správě dědictví evidována; není-li evidována, vydá
potvrzení o tom, že listina o správě dědictví evidována není. Je-li evidováno více listin
o správě dědictví pořízených stejným pořizovatelem, obsahuje opis zápisu údaje o všech
těchto listinách. Ustanovení odstavce 2 věty druhé platí obdobně.
(4) Při vedení Centrální evidence závětí postupuje Komora podle předpisu přijatého
sněmem Komory [§ 37 odst. 3 písm. o)].
Rejstřík zástav
§ 35b
(1) Rejstřík zástav je neveřejný seznam, v elektronické podobě, který vede, provozuje
a spravuje Komora.
(2) V Rejstříku zástav se evidují tyto údaje:
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a)
b)
c)

d)
e)

označení zástavy,
výše a právní důvod zajišťované pohledávky,
zástavní dlužník, zástavce a zástavní věřitel, a to uvedením jména, příjmení, data
narození, popřípadě identifikačního čísla osoby (dále jen „identifikační číslo“), a
bydliště, jde-li o fyzickou osobu, která má trvalý pobyt v České republice, nebo
uvedením jména, příjmení, rodného nebo jiného identifikačního čísla, data narození,
bydliště v zahraničí a místa dočasného pobytu v České republice, jsou-li známa, jde-li
o fyzickou osobu, která nemá trvalý pobyt v České republice, nebo uvedením
obchodní firmy nebo názvu, identifikačního čísla a sídla, jde-li o právnickou osobu se
sídlem v České republice, nebo uvedením obchodní firmy nebo názvu, identifikačního
čísla nebo registračního čísla či jiného obdobného identifikujícího čísla či označení,
identifikačního čísla její organizační složky nebo podniku v České republice, je-li
sídlo v zahraničí, sídla její organizační složky nebo podniku v České republice, jsou-li
známa, jde-li o právnickou osobu, která nemá sídlo v České republice,
den vzniku a právní důvod zástavního práva,
datum a čas zápisu.

(3) Soudy a správní úřady jsou povinny zaslat Komoře pravomocná rozhodnutí
o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem, které nejsou předmětem evidence v katastru
nemovitostí, zástavního práva k věci hromadné, zástavního práva k souboru věcí a zástavního
práva k movitým věcem, k nimž vzniklo zástavní právo, aniž by byly odevzdány zástavnímu
věřiteli nebo třetí osobě, k provedení záznamu v Rejstříku zástav, a to do 30 dnů od právní
moci rozhodnutí.
(4) Zápisy a výmazy z Rejstříku zástav provádí notáři pomocí elektronického přenosu
dat. Záznamy zástavních práv na základě rozhodnutí soudu nebo správního úřadu provádí
Komora.
(5) Proti tomu, kdo jedná v důvěře v obsah zápisu nebo záznamu do Rejstříku zástav,
nemůže ten, jehož se zápis týká, namítat, že obsah zápisu nebo záznamu neodpovídá
skutečnosti.
(6) Kterýkoliv notář vydá každému, kdo osvědčí oprávněný zájem, na jeho žádost opis
nebo výpis z Rejstříku zástav nebo potvrzení o tom, že v něm určitá věc, hromadná věc nebo
soubor věcí není evidována jako zástava.
(7) S písemným souhlasem vlastníka movité věci kterýkoliv notář vydá na žádost opis
nebo výpis z Rejstříku zástav nebo potvrzení o tom, že v něm určitá věc, hromadná věc nebo
soubor věcí není evidována jako zástava.
(8) Sněm Komory přijme předpis, kterým stanoví postup a způsob pro zápis, záznam,
výmaz, opis a výpis z Rejstříku zástav a postup pro vedení, provoz a správu tohoto rejstříku.
K platnosti tohoto předpisu je třeba souhlasu ministerstva.
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(9) Ministerstvo stanoví vyhláškou výši a způsob určení odměn a náhrady hotových
výdajů notářů a Komory spojených s vedením, provozem a správou Rejstříku zástav.
§ 35c
Centrální evidence manželských smluv
(1) Centrální evidence manželských smluv je neveřejný seznam v elektronické
podobě, který vede, provozuje a spravuje Komora. V Centrální evidenci manželských smluv
jsou evidovány smlouvy o rozšíření nebo zúžení stanoveného rozsahu společného jmění
manželů a smlouvy o vyhrazení vzniku společného jmění manželů ke dni zániku manželství,
uzavřené manžely nebo mužem a ženou, kteří chtějí uzavřít manželství4a) (dále jen
„manželská smlouva“).
(2) Do Centrální evidence manželských smluv se zapisují údaje stanovené předpisem
přijatým sněmem Komory [§ 37 odst. 3 písm. o)]. Zápis údajů o manželské smlouvě do
evidence manželských smluv provádí notář, který takovou smlouvu sepsal (§ 70 odst. 2).
Zápisy se provádějí bez zbytečného odkladu.
(3) Komora v řízení o dědictví na žádost sdělí elektronickým přenosem dat notáři,
který byl jako soudní komisař pověřen provedením úkonů v řízení o dědictví, zda je či není
evidována manželská smlouva uzavřená zůstavitelem nebo více takových smluv a u kterého
notáře je uložena.
§ 35a
(1) Komora vede, provozuje a spravuje Rejstřík zástav a tyto evidence
a seznamy:
a)
b)
c)
d)

Evidenci právních jednání pro případ smrti,
Evidenci listin o manželském majetkovém režimu,
Seznam prohlášení o určení opatrovníka,
Seznam listin o manželském majetkovém režimu.

(2) Komora vede Rejstřík zástav, evidence a seznamy v elektronické podobě.
Komora stanoví předpisy postup při vedení, správě a provozu evidence, seznamu nebo
Rejstříku zástav a způsob určení náhrady hotových výdajů Komory spojených
s vedením evidence, seznamu nebo Rejstříku zástav.
(3) V předpisu o Rejstříku zástav Komora stanoví zejména
a)
b)
c)
d)

postup a způsob zápisu údaje, jeho změny a výmazu,
jaké další údaje kromě údajů stanovených v tomto zákoně se do Rejstříku zástav
zapisují,
kdo zapisuje údaje podle písmene b) do Rejstříku zástav,
postup a způsob vydávání opisů, výpisů a potvrzení z Rejstříku zástav,
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e)

postup a způsob uchovávání vymazaných údajů.

(4) V předpisu o Evidenci právních jednání pro případ smrti Komora stanoví
zejména
a)
b)
c)
d)
e)

jaké údaje se do evidence zapisují,
postup a způsob zápisu údaje, jeho změny a výmazu,
v jakých případech zápis změny činí Komora,
způsob a postup poskytování sdělení a vydávání opisu zápisu nebo potvrzení,
postup a způsob uchovávání vymazaných údajů.

(5) V předpisu o Evidenci listin o manželském majetkovém režimu Komora
stanoví zejména
a)
b)
c)

jaké údaje se do evidence zapisují,
postup a způsob zápisu údaje, jeho změny a výmazu,
v jakých případech zápis změny činí Komora.

(6) V předpisu o Seznamu prohlášení o určení opatrovníka Komora stanoví
zejména
a)
b)
c)
d)

postup a způsob zápisu údaje,
postup a způsob zápisu změny údaje a jeho výmazu,
jaké změny zápisu a jaké další údaje kromě údajů stanovených v tomto zákoně se
do seznamu zapisují,
kdo zapisuje údaje podle písmen b) a c) do seznamu.

(7) V předpisu o Seznamu listin o manželském majetkovém režimu Komora
stanoví zejména
a)
b)
c)
d)
e)
f)

postup a způsob zápisu údaje,
postup a způsob zápisu změny údaje a jeho výmazu,
jaké změny zápisu a jaké další údaje kromě údajů stanovených v tomto zákoně se
do seznamu zapisují,
kdo zapisuje údaje podle písmen b) a c) do seznamu,
postup a způsob vydávání opisů a potvrzení ze seznamu,
postup a způsob uchovávání vymazaných údajů.

(8) Komora uchovává údaje vedené v Rejstříku zástav a v evidenci a seznamu
uvedeném v § 35a odst. 1 písm. a) a d) i po provedení výmazu, ledaže stanoví tento
zákon jinak. Komora na písemnou žádost soudu nebo orgánů činných v trestním řízení
poskytne informace ze souboru dat skončených věcí. Informace ze souboru dat
obsahující údaje evidence uvedeného v § 35a odst. 1 písm. a) lze poskytnout pouze po
úmrtí zůstavitele.
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(9) Komoře náleží odměna za sdělení podle § 35c odst. 2 osobě, která prokáže
právní zájem, za provedení zápisu údaje nebo změny zápisu do Rejstříku zástav podle
§ 35h a za založení smlouvy o manželském majetkovém režimu do sbírky listin a zápis
údajů uvedených v § 35j odst. 3 písm. a) do rejstříku Seznamu listin o manželském
majetkovém režimu podle § 35k odst. 2. Komoře dále náleží náhrada hotových výdajů
spojených s vedením, provozem a správou evidence, seznamu nebo Rejstříku zástav.
Ministerstvo stanoví vyhláškou výši odměn náležejících Komoře.
Evidence právních jednání pro případ smrti
§ 35b
(1) V Evidenci právních jednání pro případ smrti se evidují listiny o těchto
právních jednáních zůstavitele učiněných pro případ smrti

a)
b)
c)
d)
e)
f)

závěti, dovětku, dědické smlouvě,
prohlášení o vydědění a prohlášení o tom, že dědic, jemuž svědčí zákonná dědická
posloupnost, pozůstalosti nenabude,
přikázání započtení na dědický podíl, není-li takové přikázání obsaženo v závěti,
povolání správce pozůstalosti, není-li povolán v závěti,
smlouvě o zřeknutí se dědického práva,
zrušení právních jednání podle písmen a) až e).
Listiny o právním jednání zůstavitele pro případ smrti, které nemají formu
notářského zápisu, se evidují jen, jsou-li v notářské úschově.

(2) Listiny o povolání správce pozůstalosti a listiny o jejich zrušení jsou
evidovány odděleně od ostatních evidovaných listin. Spolu s listinami o povolání správce
pozůstalosti jsou evidovány závěti obsahující povolání vykonavatele závěti, má-li závěť,
ve které je povolání vykonavatele obsaženo, formu notářského zápisu nebo je-li uložena
v notářské úschově. V takovém případě je závěť evidována v obou oddělených
evidencích. To platí i pro závěť, obsahuje-li povolání správce pozůstalosti.
§ 35c
(1) Zápisy údajů do Evidence právních jednání pro případ smrti provádí
dálkovým přístupem bez zbytečného odkladu notář, který listiny o právních jednáních
zůstavitele uvedených v § 35b odst. 1 přijal do notářské úschovy nebo o takovém
právním jednání sepsal notářský zápis.
(2) Komora sdělí soudu nebo jinému státnímu orgánu a osobě, která prokáže
právní zájem, na jejich žádost, zda je či není evidována listina o právním jednání
zůstavitele pro případ smrti a je-li evidována, u kterého notáře je uložena. Sdělení lze
poskytnout jen po úmrtí zůstavitele. Komora takové sdělení poskytne také notáři, má-li
jít o listinu o právním jednání pro případ smrti učiněné zůstavitelem, o jehož
pozůstalosti je vedeno řízení, v němž byl notář pověřen provedením úkonů jako soudní
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komisař podle občanského soudního řádu; sdělení poskytne dálkovým přístupem na
základě žádosti notáře.
(3) Kterýkoli notář osobě, která prokáže právní zájem, na její žádost o sdělení,
zda je v Evidenci právních jednání pro případ smrti evidována listina o povolání
správce pozůstalosti nebo o povolání vykonavatele závěti, a u kterého notáře je uložena,
vydá opis zápisu z Evidence právních jednání pro případ smrti, je-li listina o takovém
právním jednání zůstavitele evidována; není-li evidována, vydá potvrzení o tom, že
evidována není. Je-li evidováno více takových listin učiněných stejným zůstavitelem,
obsahuje opis zápisu údaje o všech těchto listinách. Ustanovení odstavce 2 věty druhé se
použijí obdobně.
Evidence listin o manželském majetkovém režimu
§ 35d
(1) V Evidenci listin o manželském majetkovém režimu se evidují
a)
b)
c)
d)
e)

smlouvy manželů nebo snoubenců o manželském majetkovém režimu odlišném
od zákonného režimu,
dohody manželů o změně smluveného režimu,
smlouvy manželů o změně manželského majetkového režimu založeného
rozhodnutím soudu,
rozhodnutí soudu, kterými soud zrušil nebo obnovil společné jmění manželů nebo
zúžil jeho stávající rozsah,
rozhodnutí soudu, kterými soud změnil manželský majetkový režim založený
rozhodnutím soudu nebo smluvený manželský majetkový režim.

(2) Zápisy údajů do Evidence listin o manželském majetkovém režimu o smlouvě
nebo o dohodě podle odstavce 1 písm. a) až c) provádí dálkovým přístupem bez
zbytečného odkladu notář, který smlouvu nebo dohodu sepsal. Zápisy údajů o
rozhodnutích soudu podle odstavce 1 písm. d) a e) provádí Komora na základě
stejnopisů těchto rozhodnutí zasílaných Komoře soudy v elektronické podobě.
(3) Komora sdělí notáři, zda je či není evidována smlouva nebo dohoda podle
odstavce 1 písm. a) až c) uzavřená zůstavitelem, o jehož pozůstalosti se vede řízení,
v němž byl notář pověřen provedením úkonů jako soudní komisař podle občanského
soudního řádu nebo zda je či není evidováno rozhodnutí soudu podle odstavce 1 písm. d)
a e) ohledně majetkového režimu zůstavitele a jeho manžela; je-li evidována smlouva
nebo dohoda, sdělí také, u kterého notáře je uložena.
(4) Komora poskytne notáři sdělení dálkovým přístupem na základě jeho žádosti.
Seznam prohlášení o určení opatrovníka
§ 35e
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(1) V Seznamu prohlášení o určení opatrovníka se evidují prohlášení o určení,
kdo se má stát opatrovníkem, a o odvolání prohlášení o takovém určení (dále jen
„prohlášení o určení opatrovníka “), mající formu notářského zápisu.
(2) Do Seznamu prohlášení o určení opatrovníka se zapisuje jméno, příjmení,
datum narození a bydliště toho, kdo prohlášení o určení opatrovníka pořídil (dále jen
„pořizovatel prohlášení“), toho, kdo byl v prohlášení určen k tomu, aby se stal
opatrovníkem (dále jen „určený opatrovník“), jméno, příjmení a sídlo notáře, který
prohlášení o určení opatrovníka sepsal, a další údaje stanovené předpisem Komory o
Seznamu prohlášení o určení opatrovníka.
(3) Zápis údajů o prohlášení o určení opatrovníka do Seznamu prohlášení o
určení opatrovníka provádí dálkovým přístupem bez zbytečného odkladu notář, který
takové prohlášení sepsal.
(4) Komora sdělí soudu na jeho žádost, zda je či není prohlášení o určení
opatrovníka v Seznamu prohlášení o určení opatrovníka evidováno; je-li evidováno,
také zapsané údaje o pořizovateli prohlášení, o určeném opatrovníku a údaj, u kterého
notáře je prohlášení o určení opatrovníka uloženo. Žádost se podává a sdělení se
poskytuje dálkovým přístupem.
Rejstřík zástav
§ 35f
(1) V Rejstříku zástav se evidují tyto údaje:
a)
b)
c)

d)
e)
f)

označení zástavy,
označení dluhu, zajišťovaného zástavním právem k zástavě,
zástavní dlužník, zástavce a zástavní věřitel, a to uvedením jména, příjmení,
popřípadě názvu, data narození, identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno,
popřípadě jiného obdobného identifikujícího údaje (dále jen „identifikační
číslo“), a bydliště, popřípadě sídla podnikatele, jde-li o fyzickou osobu, nebo
uvedením názvu, identifikačního čísla a sídla, jde-li o právnickou osobu se sídlem
v České republice, nebo uvedením názvu a identifikačního čísla její organizační
složky nebo obchodního závodu v České republice, je-li sídlo v zahraničí, sídla
její organizační složky nebo obchodního závodu v České republice, jsou-li známa,
jde-li o právnickou osobu, která nemá sídlo v České republice,
právní důvod zástavního práva,
o zákazu zřízení zástavního práva k věci, která není evidována v Rejstříku zástav
jako zástava, a označení takové věci,
o tom, že zapsané právo je budoucím zástavním právem, má-li se zástavní
dlužník až po uzavření zástavní smlouvy stát vlastníkem věci, která má být
zástavou a ke které jinak podle občanského zákoníku nebo podle zástavní
smlouvy vzniká zástavní právo zápisem do Rejstříku zástav; po vzniku
zástavního práva se zapíše i údaj o době jeho vzniku,
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g)
h)

datum a čas zápisu,
další údaje stanovené předpisem Komory o Rejstříku zástav.

(2) Zástavní právo je do Rejstříku zástav zapsáno zápisem údajů uvedených
v odstavci 1; vymazáno je výmazem zapsaných údajů. To platí i o budoucím zástavním
právu a o zákazu zřízení zástavního práva k věci, která není zapsána jako zástava.
(3) Je-li zástavní právo v Rejstříku zástav již zapsáno, evidují se také údaje o
a)
b)
c)

zákazu zřízení dalšího zástavního práva k zástavě,
započetí výkonu zástavního práva váznoucího na zástavě,
pořadí zástavních práv, vznikne-li na zástavě více zástavních práv.

(4) Svědčí-li zastavované pohledávce zástavní právo, eviduje se také údaj o
vzniku podzástavního práva, je-li zástavní právo, které svědčí zastavované pohledávce,
zapsáno v Rejstříku zástav; jinak jen, vzniká-li k takové pohledávce zástavní právo
zápisem do Rejstříku zástav.
§ 35g
(1) Zápisy údajů podle § 35f odst. 1 do Rejstříku zástav na základě zástavní
smlouvy, zápisy údajů podle § 35f odst. 3 a změny a výmazy těchto údajů provádějí
pomocí dálkového přístupu notáři.
(2) Notář, který zástavní smlouvu sepsal, provede
a)
b)
c)

zápis údajů podle § 35f odst. 1, kromě písmene e),
zápis údajů o zákazu zřízení dalšího zástavního práva k zástavě a o pořadí
zástavních práv, jsou-li tato ujednání obsažena v zástavní smlouvě, a
zápis údajů o vzniku podzástavního práva, je-li zástavní smlouvou zastavována
pohledávka, které svědčí zástavní právo zapsané v Rejstříku zástav nebo ke které
vzniká zástavní právo jeho zápisem do Rejstříku zástav, i když zástavní právo,
které jí svědčí, není v Rejstříku zástav zapsáno.

(3) Zápis údajů podle § 35f odst. 1, případně podle § 35f odst. 3, provede notář po
uzavření zástavní smlouvy bez zbytečného odkladu jen, je-li účinná; jinak bez
zbytečného odkladu po nabytí její účinnosti. Nabytí účinnosti smlouvy dokládá zástavní
věřitel, nejde-li o nabytí účinnosti uplynutím doby.
(4) Kterýkoli notář provede
a)
b)
c)
d)

zápis změny zápisu a výmaz údajů podle § 35f odst. 1 a 3,
zápis údajů o započetí výkonu zástavního práva váznoucího na zástavě,
zápis údajů o zákazu zřízení dalšího zástavního práva k zástavě a o pořadí
zástavních práv, nejsou-li zapsány notářem, který zástavní smlouvu sepsal,
zápis údajů o zákazu zřízení zástavního práva k věci, která se zapisuje nebo může
být zapsána jako zástava do Rejstříku zástav,
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e)

f)

zápis údaje o vzniku podzástavního práva, nevzniká-li zápisem do Rejstříku
zástav zástavní právo k pohledávce, které svědčí zástavní právo v Rejstříku
zástav zapsané,
zápis údaje o vzniku zástavního práva, je-li v Rejstříku zástav zapsáno budoucí
zástavní právo.

(5) Zápisy údajů podle § 35f odst. 1 písm. e) a § 35f odst. 3, změny zápisů
a výmazy jsou prováděny na základě písemné žádosti zástavního věřitele, popřípadě
podzástavního věřitele nebo podzástavce anebo jiné osoby, stanoví-li tak zvláštní zákon.
K zápisu podle § 35f odst. 3 písm. c) je třeba, aby o zápis požádali všichni věřitelé,
kterým vzniklo na zástavě zástavní právo. Se žádostí o zápis změny zápisu a o zápis
údajů o skutečnostech uvedených v § 35f odst. 1 písm. e) a v § 35f odst. 3 je třeba
předložit listinu prokazující změnu nebo skutečnost, na základě které je zápis
požadován.
(6) Výmaz zástavního práva lze provést jen, jestliže zástavní právo zaniklo. Žádáli o výmaz zástavního práva zástavní věřitel a uvede-li v žádosti, že zástavní právo
zaniklo a právní důvod jeho zániku, má se za to, že k zániku zástavního práva došlo.
Žádá-li o výmaz zástavní dlužník, je třeba se žádostí předložit veřejnou listinu nebo
listinu potvrzenou zástavním věřitelem s jeho úředně ověřeným podpisem, prokazující
zánik zástavního práva; zaniklo-li zástavní právo uplynutím doby, zástavní dlužník
doloží, že doba trvání zástavního práva byla na tuto dobu omezena.
§ 35h
Zápisy údajů na základě rozhodnutí orgánů veřejné moci, kterými vzniklo
zástavní právo, a změny takových zápisů provádí na základě písemné žádosti orgánu
veřejné moci Komora. Orgány veřejné moci jsou povinny zaslat žádost s vykonatelným
rozhodnutím, kterým vzniklo zástavní právo nebo u zapsaného zástavního práva došlo
k jeho změně, do 30 dnů ode dne vzniku nebo změny zástavního práva.
§ 35i
(1) Kterýkoliv notář vydá každému na jeho žádost opis nebo výpis z Rejstříku
zástav nebo potvrzení o tom, že v něm určitá věc není evidována jako zástava nebo
o tom, že není evidován zákaz zřízení zástavního práva k věci, neevidované v Rejstříku
zástav jako zástava.
(2) Proti osobě, která právně jedná důvěřujíc údaji zapsanému do Rejstříku
zástav, nemá ten, jehož se zápis týká, právo namítnout, že zápis neodpovídá skutečnosti.
Seznam listin o manželském majetkovém režimu
§ 35j
(1) V Seznamu listin o manželském majetkovém režimu jsou evidovány
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a)

b)

notářské zápisy o smlouvách manželů nebo snoubenců o manželském
majetkovém režimu odlišném od zákonného režimu, o dohodách manželů o
změně smluveného režimu a o smlouvách manželů o změně manželského
majetkového režimu založeného rozhodnutím soudu (dále jen „smlouva o
manželském majetkovém režimu“),
rozhodnutí soudu, kterými soud zrušil nebo obnovil společné jmění manželů nebo
zúžil jeho stávající rozsah, anebo změnil manželský majetkový režim založený
rozhodnutím soudu nebo smluvený manželský majetkový režim (dále jen
„rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu“).
(2) Seznam listin o manželském majetkovém režimu obsahuje rejstřík a sbírku

listin.
(3) Do rejstříku se zapisuje
a)
b)
c)

d)

jméno, příjmení, datum narození a bydliště manželů nebo snoubenců (dále jen
„manželé“),
datum uzavření a účinnosti smlouvy o manželském majetkovém režimu, označení
smluveného režimu podle občanského zákoníku a jméno, příjmení a sídlo notáře,
který smlouvu o manželském majetkovém režimu sepsal, nebo
datum vydání a právní moci rozhodnutí soudu o manželském majetkovém
režimu, jeho spisovou značku, označení soudu, který rozhodnutí vydal, a údaj o
tom, zda soud zrušil nebo obnovil společné jmění manželů, nebo zúžil jeho
stávající rozsah, anebo změnil manželský majetkový režim,
další údaje stanovené předpisem Komory o Seznamu listin o manželském
majetkovém režimu.

(4) Do sbírky listin se zakládá elektronický stejnopis notářského zápisu o smlouvě
o manželském majetkovém režimu nebo stejnopis notářského zápisu o smlouvě o
manželském majetkovém režimu v elektronické podobě vzniklé autorizovanou konverzí
z podoby listinné do podoby elektronické, anebo stejnopis rozhodnutí soudu o
manželském majetkovém režimu v elektronické podobě.
§ 35k
(1) Založení smlouvy o manželském majetkovém režimu do sbírky listin a zápis
údajů uvedených v § 35j odst. 3 písm. a), b) a d) do rejstříku (dále jen „zápis smlouvy do
seznamu“) provádí notář, který takovou smlouvu sepsal. Notář provede zápis smlouvy
do seznamu, je-li to ve smlouvě o manželském majetkovém režimu ujednáno, jinak na
základě písemné žádosti obou manželů, a to dálkovým přístupem bez zbytečného
odkladu po nabytí účinnosti smlouvy o manželském majetkovém režimu nebo po podání
žádosti na základě takové účinné smlouvy.
(2) Není-li možné, aby zápis smlouvy do seznamu provedl notář, který smlouvu
o manželském majetkovém režimu sepsal, provede zápis smlouvy do seznamu na
základě písemné žádosti obou manželů Komora. S žádostí je třeba doložit elektronický
stejnopis notářského zápisu o smlouvě o manželském majetkovém režimu nebo stejnopis
notářského zápisu o takové smlouvě v elektronické podobě, vzniklý na základě
autorizované konverze z podoby listinné.
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(3) Založení rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu do sbírky listin
a zápis údajů uvedených v § 35j odst. 3 písm. a) c) a d) do rejstříku (dále jen „zápis
rozhodnutí soudu do seznamu“) provede Komora na základě soudem zaslaného
stejnopisu rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu v elektronické podobě.
Soud zasílá Komoře stejnopis rozhodnutí bez odůvodnění.
§ 35l
(1) Jsou-li smlouva o manželském majetkovém režimu nebo rozhodnutí soudu
o manželském majetkovém režimu zapsány v Seznamu listin o manželském majetkovém
režimu, manželé se jich mohou dovolat vůči třetím osobám, i když tyto s jejich obsahem
nebyly seznámeny.
(2) Komora zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje zapisované
do rejstříku Seznamu listin o manželském majetkovém režimu podle § 35j odst. 3 písm.
a) až c).
(3) Kterýkoli notář vydá každému na jeho žádost ze sbírky listin opis smlouvy o
manželském majetkovém režimu nebo opis rozhodnutí soudu o změně manželského
majetkového režimu anebo potvrzení o tom, že smlouva o manželském majetkovém
režimu nebo rozhodnutí soudu o změně manželského majetkového režimu nejsou v
Seznamu listin o manželském majetkovém režimu zapsány. V žádosti je třeba uvést
jméno, příjmení a datum narození manželů.
§ 37
(1) Nejvyšším orgánem Komory je sněm.
(2) Sněm tvoří delegáti a prezidenti.
(3) Sněm
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g
h
i
j
k
l
m
n

z řad delegátů volí a odvolává pět volených členů prezidia Komory,
z členů prezidia Komory volí a odvolává prezidenta Komory a viceprezidenta
Komory,
z řad notářů volí a odvolává členy revizní komise Komory,
ze zvolených členů revizní komise Komory volí a odvolává předsedu této komise,
z řad notářů volí členy kárné komise,
ze zvolených členů kárné komise volí předsedu této komise,
projednává a schvaluje zprávy o činnosti ostatních orgánů Komory,
schvaluje rozpočet a hospodaření Komory,
zřizuje fondy Komory a schvaluje pravidla jejich tvorby a používání,
stanoví výši příspěvku notářských komor,
přijímá volební řád,
přijímá organizační řád Komory a notářských komor,
přijímá kancelářský řád, kárný řád a zkušební řád,
stanoví postup při vyhlašování a organizaci konkursu podle § 8 odst. 6,
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o
po)
qp)
q)
r)
s)
t)
u)

stanoví postup při vedení, správě a provozu Centrální evidence závětí a postup při
vedení, správě a provozu Centrální evidence manželských smluv,
schvaluje výši náhrady za ztrátu času spojenou s výkonem funkcí v orgánech Komory,
může zrušit nebo změnit usnesení prezidia Komory. ,
přijímá předpis o Evidenci právních jednání pro případ smrti,
přijímá předpis o Evidenci listin o manželském majetkovém režimu,
přijímá předpis o Seznamu prohlášení o určení opatrovníka,
přijímá předpis o Rejstříku zástav,
přijímá předpis o Seznamu listin o manželském majetkovém režimu.

(4) K platnosti předpisu podle odstavce 3 písm. m), n) a o) q) až u) je zapotřebí
souhlasu ministerstva.
§ 53
(1) Notář odmítne provedení požadovaných úkonů, jestliže
a)
b)
c)
d)

tento úkon odporuje zákonům nebo dalším obecně závazným předpisům a tento
zákon nebo zvláštní zákon nestanoví jinak,
se jedná o úkon v notářské činnosti a notář nebo osoba mu blízká , jeho zaměstnanec
nebo osoba notáři blízká jsou zúčastněni na věci,
ve věci již poskytl právní pomoc jinému, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy toho,
kdo o právní pomoc žádá. , nebo
stanoví-li tak tento zákon.

(2) Notář může odmítnout požadovaný úkon, jestliže žadatel nesloží bez závažného
důvodu přiměřenou zálohu na odměnu notáře.
(3) Mimo případy uvedené v odstavcích 1 a 2 nesmí notář odmítnout provedení úkonu
v notářské činnosti, pokud zákon nebo zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
§ 56

(1) Notář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se
dozvěděl v souvislosti s notářskou činností podle § 2 a další činností podle § 3 odst. 1 a 2
a které se mohou dotýkat oprávněných zájmů
a)
b)
c)
d)
e)

účastníka právního úkonu jednání, o kterém byl sepsán notářský zápis,
toho, jehož prohlášení nebo rozhodnutí bylo osvědčeno,
toho, jehož podpis byl ověřen,
toho, na jehož žádost byla osvědčena právně významná skutečnost,
klienta v případě další činnosti podle § 3,
nebo právních nástupců těchto osob (dále jen "povinnost mlčenlivosti").
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(2) Povinnosti mlčenlivosti mohou notáře zprostit pouze osoby uvedené v odstavci 1.
(3) Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na notáře, který byl odvolán.
(4) Povinnosti mlčenlivosti se notář nemůže dovolávat v kárném řízení, jakož i vůči
navrhovateli kárného návrhu v době přípravy kárného návrhu. Povinností mlčenlivosti není
notář vázán v rozsahu nezbytném pro řízení před soudem nebo jiným orgánem, je-li
předmětem řízení spor mezi ním a osobou, která může notáře mlčenlivosti zprostit, nebo jde-li
o řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí kárné komise, a to v rozsahu nezbytném pro
ochranu jeho práv.
(5) Povinností mlčenlivosti není dotčena zákonem uložená povinnost překazit
spáchání trestného činu a povinnosti stanovené zvláštními předpisy o správě daní a poplatků.
(6) Porušením povinnosti mlčenlivosti není plnění povinností podle zákona
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo
zákona o provádění mezinárodních sankcí.
(7) Povinnost mlčenlivosti se vztahuje obdobně i na zaměstnance notáře
a zaměstnance notářské komory a Komory, a to i po skončení jejich pracovního poměru;
nevztahuje se na notáře a jeho pracovníky ve vztahu k sobě navzájem.
§ 57
(1) Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, notář odpovídá žadateli, klientovi nebo jinému
účastníku za škodu újmu, kterou mu způsobil v souvislosti s výkonem činnosti notáře. Notář
odpovídá za škodu újmu způsobenou těmto osobám i tehdy, byla-li způsobena v souvislosti
s výkonem činnosti notáře jeho pracovníkem; případná odpovědnost podle pracovněprávních
předpisů tím není dotčena.
(2) Notář se odpovědnosti podle odstavce 1 zprostí, prokáže-li, že škodě újmě nemohl
zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm bylo možno požadovat.
(3) Odpovědnost státu za škodu újmu podle zvláštního právního předpisu4d) tím není
dotčena.
§ 59
(1) Při sepisování notářských listin nelze používat zkratky, které nejsou všeobecně
používány.
(2) Datum sepsání notářské listiny, výše peněžitého plnění a délka lhůt se vypisují též
slovy. Spoluvlastnické podíly a číselné označení stran notářské listiny se vypisuje jen slovy.
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(2) Datum sepsání notářské listiny, výše peněžitého plnění, délka lhůt
a spoluvlastnické podíly se vypisují také slovy. Číselné označení stran notářské listiny se
vypisuje jen slovy.
(3) Účastníci, svědci, důvěrníci a tlumočníci se podepisují na konci notářské listiny
před podpisem notáře, který ke svému podpisu připojí úřední razítko notáře.
ČÁST ŠESTÁ
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NOTÁŘSKÉ ČINNOSTI
ODDÍL PRVNÍ
SEPISOVÁNÍ NOTÁŘSKÝCH ZÁPISŮ O PRÁVNÍCH ÚKONECH JEDNÁNÍCH
§ 62
(1) Notáři sepisují o právních úkonech jednáních notářské zápisy.
(2) V notářském zápisu může pokračovat notář, který ho sepsal, nebo jiný notář se
sídlem na území České Republiky. Pokračování v notářském zápisu je součástí notářského
zápisu.
§ 63
(1) Notářský zápis musí obsahovat:
a)
b)
c)

d)
e)
e)

f)
g)
h)
i)
j)

místo, den, měsíc a rok úkonu právního jednání,
jméno a příjmení notáře a jeho sídlo,
jméno, příjmení, bydliště a datum narození účastníků a jejich zástupců, svědků,
důvěrníků a tlumočníků a je-li účastníkem nebo zástupcem právnická osoba, její
název, sídlo a identifikační číslo,
prohlášení účastníků, že jsou způsobilí k právním úkonům samostatně právně jednat
v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis,
údaj, jak byla ověřena totožnost účastníků, svědků, důvěrníků a tlumočníků,
údaj o tom, že byla notáři prokázána totožnost účastníků, svědků, důvěrníků,
tlumočníků a zástupců účastníků anebo údaj o tom, že je notář zná osobně, a je-li
účastníkem nebo zástupcem účastníka právnická osoba, údaj o tom, že byla
notáři prokázána její existence a totožnost toho, kdo ji zastupuje,
obsah úkonu právního jednání,
údaj o tom, že byl notářský zápis po přečtení účastníky schválen,
podpisy účastníků nebo jejich zástupců, svědků, důvěrníků a tlumočníků,
otisk úředního razítka notáře a jeho podpis.,
další náležitosti, stanoví-li tak tento zákon.

(2) Účastníkem je ten, kdo formou notářského zápisu sám právně jedná nebo ten,
za něhož jeho jménem právně jedná jeho zástupce.
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§ 64
(1) Nezná-li notář účastníky, svědky úkonů, důvěrníky nebo tlumočníky osobně, musí
mu být jejich totožnost prokázána platným úředním průkazem nebo potvrzena dvěma svědky
totožnosti; nezná-li notář tyto svědky osobně, musí mu být jejich totožnost prokázána platným
úředním průkazem. Právnická osoba prokazuje notáři svoji existenci výpisem z veřejného
rejstříku, do kterého se zapisuje; nezapisuje-li se, prokazuje svoji existenci jiným
způsobem, ze kterého lze soudit, že existuje a také prohlášením o její existenci osobou,
která za ni právně jedná.
(2) Je-li totožnost prokázána svědky totožnosti, musí notářský zápis obsahovat
jejich prohlášení, že účastníky, popřípadě zástupce účastníků, svědky úkonů, důvěrníky
a tlumočníky znají osobně.
(3) Není-li notáři prokázána totožnost, a jde-li o právnickou osobu, její existence, notář
notářský zápis o právním jednání odmítne sepsat.
§ 65
(1) Je-li účastníkem někdo, kdo neumí nebo nemůže číst nebo psát, může notář sepsat
notářský zápis pouze za účasti dvou svědků úkonu. Tito svědci musí být přítomni při projevu
účastníka o tom, co má být pojato do notářského zápisu a při předčítání notářského zápisu
a jeho schválení tím účastníkem, v jehož zájmu byli přítomni.
(2) Postup podle odstavce 1 není třeba, jestliže má tento účastník schopnost seznámit
se s obsahem právního úkonu s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek a je schopen se
vlastnoručně podepsat.
(3) Pořizuje-li formou notářského zápisu závěť nebo dovětek osoba nevidomá
nebo osoba se smyslovým postižením, která nemůže číst nebo psát, notář postupuje při
sepsání notářského zápisu podle občanského zákoníku.
§ 66
Svědky totožnosti a svědky úkonu nemohou být osoby, které nejsou plně způsobilé k
právním úkonům nebo svéprávné, osoby nevidomé, neslyšící nebo němé a osoby, které
nemohou číst nebo psát. Dále jimi nemohou být osoby blízké účastníkům a osoby, které jsou
na věci zúčastněny mají zájem na právním jednání a jeho obsahu nebo se jich týká jinak,
a pracovníci notáře, který notářský zápis sepisuje.

§ 67
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(1) Je-li účastník hluchý neslyšící nebo němý, může-li však číst a psát, musí si
notářský zápis přečíst a v něm vlastní rukou připsat, že jej četl a že jej schvaluje.
(2) Nemůže-li účastník číst nebo psát, musí být kromě svědků úkonu přibrán jeho
důvěrník, který se s ním umí dorozumět. Jeho prostřednictvím notář zjistí, zda účastník zápis
schvaluje.
(3) Postup podle odstavce 2 není třeba, jestliže má tento účastník schopnost seznámit
se s obsahem právního úkonu s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek a je schopen
vlastnoručně listinu podepsat.
(4) O způsobilosti důvěrníka platí obdobně § 66, může jím však být i osoba účastníku
blízká.
§ 68

(1) Je-li k sepsání notářského zápisu nutná přítomnost svědků úkonu, uvede se
v závěru notářského zápisu doložka obsahující prohlášení svědků, že byli přítomni po celou
dobu projevu vůle účastníka o tom, co má být pojato do zápisu, při předčítání notářského
zápisu a jeho schválení účastníkem.
(2) Obdobně musí notářský zápis obsahovat v závěru prohlášení důvěrníka o tom, že
sdělil němému nebo hluchému neslyšícímu účastníku, který nemůže číst nebo psát, celý
obsah notářského zápisu, a že jej účastník schválil.
(3) Jestliže se účastník seznámil s obsahem právního úkonu jednání pomocí přístrojů
nebo speciálních pomůcek, je třeba tuto okolnost uvést v notářském zápisu.
(4) V úvodu notářského zápisu je třeba uvést důvod přítomnosti svědků úkonu,
popřípadě důvěrníka.
§ 70

(1) Vyhotoví-li notář závěť ve formě notářského zápisu nebo vyhotoví-li listinu
o správě dědictví, zapíše pomocí elektronického přenosu dat do Centrální evidence závětí
údaje o takové listině a o jejím pořizovateli, popřípadě o správci dědictví, stanovené
předpisem přijatým sněmem Komory [§ 37 odst. 3 písm. o)].
(2) Vyhotoví-li notář manželskou smlouvu, zapíše pomocí elektronického přenosu dat
do Centrální evidence manželských smluv údaje o takové smlouvě a o těch, kteří ji uzavřeli
(§ 35c odst. 2).
Notářský zápis pro zápis do veřejného seznamu nebo veřejného rejstříku
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§ 70
Má-li být notářský zápis o právním jednání podkladem pro zápis práv nebo
skutečností zapisovaných do veřejného seznamu, změnu tohoto zápisu nebo jeho výmaz
(dále jen „zápis do veřejného seznamu“) nebo zápis práv nebo skutečností zapisovaných
do veřejného rejstříku, změnu tohoto zápisu nebo jeho výmaz (dále jen „zápis do
veřejného rejstříku“), obsahuje také vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání
notářského zápisu.

§ 70a
(1) Ve vyjádření o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu podle § 70
notář uvede,
a)

b)

c)

že právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími
dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní
předpis,
že právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním
předpisem pro zápis do veřejného seznamu nebo zápis do veřejného rejstříku,
nebo
že byly splněny formality, stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do
veřejného seznamu nebo zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis,
případně že bylo splnění formalit notáři doloženo.

(2) Nejsou-li splněny předpoklady pro sepsání notářského zápisu, který má být
podkladem pro zápis do veřejného seznamu, notář o tom účastníky poučí a notářský
zápis odmítne sepsat.
(3) Nejsou-li splněny předpoklady pro sepsání notářského zápisu o právním
jednání, který má být podkladem pro zápis do veřejného rejstříku, notář o tom
účastníky poučí a notářský zápis sepíše, je-li to na něm účastníky požadováno. Ve
vyjádření podle § 70 uvede, že sepsání notářského zápisu bylo na něm požadováno i po
tomto poučení a dále uvede
a)
b)

v čem spatřuje nesoulad s právními předpisy, případně s dalšími dokumenty,
s nimiž soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, nebo
jaké náležitostí, podmínky a případně formality, stanovené zvláštním právním
předpisem pro zápis do veřejného rejstříku nebyly splněny.

(4) Jestliže splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu o právním
jednání, který má být podkladem pro zápis do veřejného seznamu nebo veřejného
rejstříku, je třeba doložit jinými písemnostmi a tyto písemnosti nebyly notáři
předloženy, notář odmítne notářský zápis sepsat.
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§ 71
Notářské zápisy musí být neprodleně po sepsání uloženy v kanceláři notáře pod
uzávěrou.
§ 71
Má-li být notářský zápis o právním jednání podkladem pro zápis práv nebo
skutečností zapisovaných do Rejstříku zástav, změnu tohoto zápisu nebo jeho výmaz,
použije se pro takový notářský zápis ustanovení § 70 a 70a odst. 1, 2 a 4 obdobně.

ODDÍL DRUHÝ

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS SE SVOLENÍM K VYKONATELNOSTI
Notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti
§ 71a

(1) Notářský zápis o právním úkonu, ve kterém se účastník zaváže splnit peněžitou
pohledávku druhého účastníka vyplývající ze zakládaného závazkového právního vztahu
právním jednání, ve kterém se účastník zaváže splnit peněžitý dluh vyplývající ze
zakládaného závazkového právního vztahu právním jednáním, o kterém je notářský
zápis, může obsahovat svolení zavázaného účastníka, aby byl podle tohoto zápisu nařízen
a proveden výkon rozhodnutí (exekuce) a aby byl takový notářský zápis exekučním titulem,
jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní. Takový notářský zápis o právním úkonu musí
obsahovat i výši pohledávky a dobu plnění. Obsahem právního jednání, o kterém je takový
notářský zápis, musí být i výše dluhu a lhůta pro plnění.
(2) Notářský zápis o právním úkonu, ve kterém účastník jednostranně uzná peněžitou
pohledávku vyplývající z již založeného závazkového právního vztahu o právním jednání,
kterým je uznání peněžitého dluhu, může obsahovat svolení zavázaného účastníka, aby
podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí (exekuce) a aby byl takový
notářský zápis exekučním titulem, jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní. Takový
notářský zápis o právním úkonu musí obsahovat i výši pohledávky, dobu plnění, označení
osoby, jejíž pohledávka má být splněna, a skutečnosti, na nichž se pohledávka zakládá.
Obsahem právního jednání, o kterém je takový notářský zápis, musí být vedle výše
dluhu, označení právního důvodu dluhu a osoby věřitele také lhůta pro zaplacení dluhu
a povinnost účastníka zaplatit dluh ve lhůtě.
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§ 71b
(1) Notář sepíše na žádost notářský zápis o dohodě, kterou se účastník zaváže splnit
pohledávku nebo jiný nárok druhého účastníka vyplývající ze závazkového právního vztahu,
v níž svolí, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí (exekuce) a aby
byl takový notářský zápis exekučním titulem, jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní.
(2) Dohoda účastníků musí obsahovat
a)
b)
c)
d)
e)
f)

označení osoby, která se zavázala ke splnění pohledávky nebo jiného nároku (osoby
povinné),
označení osoby, jejíž pohledávka nebo jiný nárok mají být splněny (osoby oprávněné),
skutečnosti, na nichž se pohledávka nebo jiný nárok zakládá,
předmět plnění,
dobu plnění,
prohlášení povinné osoby o svolení k vykonatelnosti zápisu.

(3) Dohoda účastníků může obsahovat též podmínky nebo doložení času, popřípadě
vzájemné povinnosti oprávněné osoby, na jejichž splnění je poskytnutí předmětu plnění
vázáno.
(4) Náležitosti dohody podle odstavců 1 a 2 notář v zápisu uvede podle shodného
prohlášení účastníků.
(5) Ustanovení § 62 odst. 2, § 63 až 69 a 71 se použijí obdobně.
§ 71c
Notářský zápis podle § 71a a 71b je úřední listinou, která se potvrzuje jako evropský
exekuční titul, je-li předmětem plnění peněžitá pohledávka vyplývající z občanskoprávního
nebo z obchodněprávního závazkového vztahu4e).
§ 71c
Notářský zápis o právním jednání podle § 71a a 71b se za podmínek stanovených
přímo použitelným předpisem Evropské unie potvrzuje podle občanského soudního
řádu jako evropský exekuční titul.
ODDÍL TŘETÍ DRUHÝ

OSVĚDČOVÁNÍ PRÁVNĚ VÝZNAMNÝCH SKUTEČNOSTÍ A PROHLÁŠENÍ
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§ 72

(1) Notář osvědčuje na žádost skutečnosti a prohlášení, které by mohly být podkladem
pro uplatňování nebo prokazování práv nebo kterými by mohly být způsobeny právní
následky. Notář provádí zejména tato osvědčení:
a)
b)
c)
c)
d)
e)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)
k)

l)

vidimaci,
legalizaci,
o tom, že byla předložena listina a kdy se tak stalo,
o předložení listiny,
o protestech směnek a jiných listin, které je třeba předložit k uplatnění práva,
o průběhu valných hromad a schůzí právnických osob (dále jen "valná hromada"),
osvědčení rozhodnutí orgánů právnických osob a také průběhu valných hromad,
schůzí a jednání jiných orgánů právnických osob (dále jen „valná hromada“),
o tom, že je někdo naživu,
o jiných skutkových dějích a stavu věcí,
o prohlášení,
o provedení úkonů a splnění formalit podle nařízení Rady o evropské společnosti
Rady Evropských společenství o statutu evropské společnosti (SE) a podle nařízení
Rady o evropské družstevní společnosti Rady Evropských společenství o statutu o
evropské družstevní společnosti a zákonů vydaných k jejich provedení,4f)
výstupů z informačního systému veřejné správy,
o splnění podmínek přeshraniční fúze pro účely zápisu přeshraniční fúze do
obchodního rejstříku nebo zahraničního obchodního rejstříku,
splnění zákonem stanovených požadavků českou osobou zúčastněnou na
přeshraniční přeměně obchodní společnosti nebo družstva a splnění zákonem
stanovených požadavků pro zápis přeshraniční přeměny do obchodního
rejstříku,
autorizovanou konverzi dokumentů.

(2) O osvědčení skutečností uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) připojí notář
ověřovací doložku na předložené listině nebo na listině pevně s ní spojené.
(2) Osvědčení podle odstavce 1 písm. a) až c) notář provede předepsanou
listinou o ověření; vyhotoví ji na předložené listině nebo o ní sepíše samostatnou listinu,
kterou s předloženou listinou pevně spojí.
(3) O osvědčení skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. c) připojí notář osvědčovací
doložku na předložené listině nebo na listině pevně s ní spojené.
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(43) Skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. d) a i) až l) osvědčí notář formou
a postupem stanovenými zvláštními právními předpisy3a),4a),5).
(54) O osvědčení jiných skutečností a prohlášení, které nejsou uvedeny v odstavcích 2
až 4 a 3, sepíše notář notářský zápis, pro který platí přiměřeně ustanovení oddílu prvního této
části , ledaže stanoví tento zákon jinak.

(5) Listinami o ověření jsou ověřovací doložky, kterými se provádí podle tohoto
zákona vidimace a legalizace, a osvědčovací doložka, kterou se provádí podle tohoto
zákona osvědčení o předložení listiny, a také jiné doložky o osvědčení právně
významných skutečností sepsané notářem podle zvláštních zákonů (dále jen „jiné
doložky sepsané notářem“). Jiné doložky sepsané notářem jsou veřejnými listinami,
jestliže splňují náležitosti stanovené pro ně zvláštním zákonem, i když je zvláštní zákon
za veřejné listiny neprohlašuje.

§ 74

Ověřování pravosti podpisu
(1) Legalizací notář ověřuje, že fyzická osoba před ním v jeho přítomnosti listinu
vlastnoručně podepsala nebo podpis na listině se již nacházející před ním uznala za vlastní.
Pro zjištění postup při prokazování totožnosti této osoby platí § 64 § 64 odst. 1 a 3
obdobně.
(2) Legalizace se provede ověřovací doložkou neodkladně poté, kdy před notářem
v jeho přítomnosti byla listina podepsána nebo byl podpis na listině se již nacházející uznán
za vlastní, a to neodkladně po podepsání nebo uznání; ověřovací doložka obsahuje:
a)
b)
c)
c)
d)
e)
f)

běžné číslo ověřovací knihy,
jméno, příjmení, bydliště, popřípadě místo pobytu a datum narození žadatele,
údaj, jak byla zjištěna totožnost žadatele,
údaj o tom, že byla totožnost žadatele prokázána,
konstatování, že uvedená osoba listinu vlastnoručně před notářem podepsala nebo že
uznala podpis na listině za vlastní,
místo a datum vyhotovení doložky o ověření; ustanovení § 59 odst. 2 věty první se
nepoužije,
podpis ověřujícího a otisk úředního razítka notáře.
(3) Notář provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny.
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(4) Neovládá-li notář jazyk, v němž je listina pořízena, vyzve žadatele, aby předložil
překlad listiny tlumočníkem. Nestane-li se tak, notář úkon odmítne.
§ 77

Osvědčení o průběhu valných hromad a schůzí právnických osob Osvědčení průběhu
valných hromad
(1) Notář osvědčí průběh valných hromad v notářském zápisu, v němž uvede místo
a dobu konání valné hromady, zaznamená přijatá usnesení a z průběhu valné hromady vše, co
je důležité pro posouzení řádného postupu jednání.
(2) Notář může vyzvat předsedu valné hromady a nejvýše další dvě zúčastněné osoby,
aby notářský zápis podepsali. Totožnost účastníků valné hromady nemusí být zjišťována.
§ 79

Osvědčení jiných skutkových dějů
(1) Notář osvědčuje i jiné skutkové děje, například průběh slosování nebo předložení
movitých věcí, jestliže s nimi mohou být spojeny právní následky a jestliže se skutkový děj
udál v přítomnosti notáře.
(2) Notář osvědčuje také skutkové děje a stav věcí, například splnění dluhu, stav
nemovitostí, bytů a nebytových prostor nemovitých věcí, jestliže jimi mohou být prokázány
nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem a jestliže se skutkový děj udál
v přítomnosti notáře nebo jestliže se notář přesvědčil o stavu věci.
(3) O osvědčení notář sepíše notářský zápis, který musí též obsahovat:
a) místo a dobu děje nebo zjištění stavu věcí,
b) popis děje nebo stavu věcí.
ODDÍL ČTVRTÝ TŘETÍ

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS O ROZHODNUTÍ ORGÁNU PRÁVNICKÉ OSOBY
Notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby
§ 80a
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(1) Notář sepíše na žádost notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby, pokud
zvláštní právní předpis pořízení takového notářského zápisu vyžaduje, nebo pokud je
rozhodováno o skutečnostech zapisovaných do veřejných seznamů veřejného rejstříku, i
když zvláštní právní předpis pořízení takového notářského zápisu nevyžaduje.
(2) Notář je povinen Notář je povinen notářským zápisem o rozhodnutí orgánu
právnické osoby osvědčit existenci právních jednání a formalit, ke kterým je právnická
osoba, popřípadě její orgán povinen a při kterých byl notář přítomen, včetně jeho vyjádření
o souladu s právními předpisy, a současně je povinen osvědčit, zda rozhodnutí orgánu
právnické osoby, o němž sepisuje notářský zápis, bylo přijato, a uvést své vyjádření, zda
obsah nebo přijato nebylo, a uvést své vyjádření, zda obsah rozhodnutí nebo nebylo-li
přijato, zda obsah předneseného návrhu na rozhodnutí je či není v souladu s právními
předpisy a zakladatelskými dokumenty5a) právnické osoby.
§ 80b

(1) Notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby musí obsahovat
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
i)
j)

jméno a příjmení notáře a jeho sídlo,
místo, den a rok, kdy notář notářský zápis sepsal,
obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo právnické osoby a označení
orgánu právnické osoby, o jehož rozhodnutí se pořizuje notářský zápis,
údaj, jak byla ověřena existence právnické osoby, působnost a způsobilost jejího
orgánu přijímat rozhodnutí,
místo, den a rok, kdy došlo k rozhodnutí orgánu právnické osoby,
jméno, příjmení, bydliště, datum narození předsedajícího, popřípadě svědků,
důvěrníků a tlumočníků,
prohlášení předsedajícího, že orgán právnické osoby je způsobilý přijímat rozhodnutí,
popřípadě vznesené protesty proti tomuto prohlášení nebo protesty proti výkonu
hlasovacího práva osobou přítomnou na jednání orgánu právnické osoby a protest
osoby, jejíž účast nebyla na jednání orgánu připuštěna nebo jíž nebyl umožněn výkon
hlasovacího práva, s uvedením jména, příjmení a bydliště osoby, která protest podává,
s údajem o tom, jménem koho protest podává, a tytéž údaje týkající se osoby, vůči níž
byl protest vznesen,
údaj, jak byla ověřena totožnost osob uvedených v písmenech f) a g),
obsah rozhodnutí právnické osoby,
obsah rozhodnutí orgánu právnické osoby a nebylo-li přijato, obsah
předneseného návrhu na rozhodnutí orgánu právnické osoby,
údaj o výsledku hlasování o rozhodnutí orgánu právnické osoby s uvedením
rozhodného počtu hlasů a údaj o tom, jakým způsobem byl výsledek hlasování a
rozhodný počet hlasů zjištěn,
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k)

l)

m)

n)
o)

prohlášení notáře obsahující údaje podle § 80a odst. 2, popřípadě prohlášení, že tyto
předpoklady splněny nejsou, a přesto je na notáři vyžadováno sepsání notářského
zápisu,
údaj o tom, že notářský zápis byl po přečtení schválen předsedajícím, popřípadě, že
schválen nebyl, a důvody jeho neschválení, popřípadě údaj o tom, že předsedající
notáři důvody nesdělil,
podpis předsedajícího, popřípadě údaj o tom, že předsedající notářský zápis odmítl
podepsat s uvedením důvodů, proč notářský zápis nepodepsal, popřípadě údaj o tom,
že předsedající důvody notáři nesdělil,
otisk úředního razítka notáře a jeho podpis,
další údaje, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.

(2) Je-li v průběhu jednoho jednání orgánu právnické osoby přijímáno více rozhodnutí,
o nichž musí být pořízen notářský zápis, notář sepíše jeden notářský zápis o všech těchto
rozhodnutích, pokud povaha přijatých rozhodnutí tento postup nevylučuje nebo pokud žadatel
nepožaduje pořídit o každém nebo několika rozhodnutích samostatný notářský zápis.
§ 80f
Ustanovení § 71 platí obdobně a ustanovení § 64 až 69 platí přiměřeně.
§ 80g
(1) Notář sepíše notářský zápis o rozhodnutí ustavujících orgánů zakládaných
právnických osob, stanoví-li tak zvláštní právní předpis.
(2) Při sepisování notářského zápisu podle odstavce 1 se použijí přiměřeně § 80a až
80e. Ustanovení § 71 se použije obdobně a ustanovení § 64 až 69 se použijí přiměřeně.

Osvědčení pro zápis do veřejného rejstříku

§ 80h
(1) Mají-li být některé z požadavků pro zápis do veřejného rejstříku splněny až
po rozhodnutí orgánu právnické osoby, o kterém byl sepsán notářský zápis podle § 80b,
nebo až po sepsání notářského zápisu podle § 70 a 71, notář, který takový notářský zápis
sepsal, na žádost osvědčí splnění požadavků pro zápis do veřejného rejstříku, jestliže
je takové osvědčení pro zápis do veřejného rejstříku vyžadováno zvláštním právním
předpisem.
(2) Notář o osvědčení podle odstavce 1 sepíše notářský zápis na základě
písemností, které splnění požadavků pro zápis dokládají. Písemnosti předkládá notáři
119

žadatel. Nejsou-li notáři takové písemnosti předloženy nebo nejsou-li požadavky pro
zápis splněny, notář odmítne notářský zápis o osvědčení podle odstavce 1 sepsat.
(3) V notářském zápisu o osvědčení podle odstavce 1 notář osvědčí, jaké
požadavky pro zápis byly splněny a na základě jakých jemu předložených písemností
osvědčení činí.

ODDÍL PÁTÝ TŘETÍ

NOTÁŘSKÉ ÚSCHOVY NOTÁŘSKÁ ÚSCHOVA
§ 81

(1) Notáři přijímají do úschovy
a)
b)

závěti, cenné papíry a jiné listiny,
peníze a listiny za účelem jejich vydání dalším osobám.

(2) Peníze a listiny přijímané do notářské úschovy za účelem jejich vydání dalším
osobám mohou být přijaty také za účelem zajištění závazku.
Úschova závětí, cenných papírů a jiných listin
§ 82
(1) O přijetí listiny do úschovy, jejímž účelem není vydání dalším osobám nebo
úřadům, sepíše notář protokol, který musí obsahovat:
a)
b)
c)
d)

místo a dobu převzetí listiny,
jméno, příjmení a bydliště žadatele,
údaj, o jakou listinu se jedná,
údaj o tom, že listina byla notářem převzata a přijata do úschovy.

(2) Dojde-li listina se žádostí o její přijetí do úschovy poštou a obsahuje-li žádost nebo
listina sama potřebné údaje, notář o jejím přijetí do úschovy sepíše protokol podle odstavce 1
a jeho stejnopis zašle žadateli. Neobsahuje-li žádost potřebné údaje, vyzve notář žadatele, aby
tyto údaje ve stanovené lhůtě notáři sdělil s upozorněním, že pokud tak neučiní, bude mu
listina vrácena.
§ 83
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(1) Protokol o přijetí závěti do úschovy musí kromě náležitostí uvedených v § 82 odst.
1 obsahovat:
a) jméno a příjmení pořizovatele, popřípadě jeho dřívější příjmení, bydliště a rodné číslo,
není-li nebo nelze-li je zjistit, datum narození,
b) údaj o poučení o formách a obsahových náležitostech závěti.
(2) Odevzdá-li závěť zmocněnec pořizovatele, vydá se vyhotovení protokolu
zmocněnci a další vyhotovení se zašle pořizovateli.
(3) Dojde-li závěť poštou se žádostí o její přijetí do úschovy nebo dojde-li bez žádosti,
postupuje notář podle § 82 odst. 2.
(4) Přijme-li notář závěť do úschovy, ustanovení § 70 platí obdobně.
§ 84
(1) Notář může listinu vydat jen žadateli; jde-li o závěť, lze ji vydat jen pořizovateli.
Tyto listiny vydá i tomu, kdo se vykáže zvláštní plnou mocí opravňující jej k převzetí listiny
z notářské úschovy; podpis žadatele nebo pořizovatele musí být úředně ověřen. Plná moc pak
tvoří přílohu protokolu o vydání.
(2) O vydání listiny sepíše notář protokol, který musí obsahovat:
a)
b)
c)
d)

místo a dobu vydání listiny,
jméno, příjmení a bydliště toho, komu se listina vydává, a údaj o zjištění jeho
totožnosti,
údaj, o jakou listinu se jedná,
údaj o tom, že listina byla příjemcem převzata.

(3) Notář vydá příjemci vyhotovení protokolu. Jestliže se závěť vydává zmocněnci,
zašle notář další vyhotovení protokolu pořizovateli.
Úschova peněz a listin za účelem jejich vydání
§ 85
(1) Peníze lze předat do notářské úschovy jen na základě žádosti, která musí obsahovat
a) název, sídlo, popřípadě identifikační číslo právnické osoby a jméno, příjmení, datum
narození a bydliště fyzické osoby jednající jejím jménem nebo jméno, příjmení, rodné číslo
nebo datum narození a bydliště fyzické osoby (dále jen "identifikační údaje"), která má peníze
do notářské úschovy předat (dále jen "složitel"), a které mají být peníze vydány (dále jen
"příjemce"),
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b) výši peněžní částky a měnovou jednotku peněz, které mají být do notářské úschovy
předány,
c) označení zajišťovaného závazku, mají-li být peníze předány do notářské úschovy za účelem
zajištění závazku.
(2) Není-li notář požádán o převzetí peněz do úschovy písemně nebo pomocí
elektronického přenosu dat, o žádosti o přijetí peněz do úschovy sepíše za přítomnosti
žadatele o úkon záznam ve dvojím vyhotovení a jedno vyhotovení vydá žadateli.
(3) Předáním peněz se rozumí jejich složení na zvláštní účet u banky, nebo pobočky
zahraniční banky označený "notářská úschova", jehož majitelem je notář, (dále jen "zvláštní
účet") nebo jejich převedení na zvláštní účet bezhotovostním převodem. Jiným způsobem
nelze peníze notáři předat. Není-li dán důvod pro odmítnutí tohoto úkonu, notář sdělí žadateli
označení zvláštního účtu, popřípadě toto označení uvede v záznamu o žádosti.
§ 86
(1) Notář poté, kdy se od banky, nebo pobočky zahraniční banky dozví, že peníze byly
na jeho zvláštní účet složeny nebo převedeny, přijme je do notářské úschovy za účasti
složitele; protokol o notářské úschově musí obsahovat
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

jméno a příjmení notáře a jeho sídlo,
identifikační údaje o složiteli a o příjemci a údaj o tom, jakým způsobem byla notářem
ověřena totožnost složitele, popřípadě jeho zástupce,
údaj o výši peněžní částky a o měnové jednotce,
údaj o tom, že notář peníze přijal do notářské úschovy,
lhůta stanovená složitelem pro vydání peněz příjemci, případně podmínky, stanovené
složitelem pro vydání peněz příjemci,
označení účtu u banky, nebo pobočky zahraniční banky, na který mají být peníze jejich
bezhotovostním převodem ze zvláštního účtu vydány příjemci,
označení účtu u banky, nebo pobočky zahraniční banky, na který mají být peníze jejich
bezhotovostním převodem ze zvláštního účtu případně vráceny složiteli,
doba sepsání protokolu,
podpis složitele, podpis notáře a otisk jeho úředního razítka.

(2) Mají-li být peníze předány do notářské úschovy za účelem zajištění závazku, musí
být protokol o notářské úschově pořízen též za účasti příjemce a musí obsahovat mimo
náležitostí uvedených v odstavci 1 písm. a) až d) a f) až i) dále
a)
b)

údaj o tom, že peníze jsou předány do notářské úschovy za účelem zajištění závazku,
označení závazku a skutečnosti, na které se závazek zakládá,
údaje o tom, za jakých podmínek a v jakých lhůtách mají být peníze vydány příjemci,
případně vráceny složiteli (dále jen "údaje o vydání peněz z notářské úschovy"),
popřípadě dobu, na kterou je notářskou úschovou závazek zajištěn,
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c)

podpis příjemce nebo jeho zástupce a údaj o tom, jakým způsobem byla notářem
ověřena totožnost příjemce nebo jeho zástupce.

(3) Protokol o notářské úschově podle odstavce 1 se vyhotovuje ve dvojím
vyhotovení, z nichž jedno vyhotovení notář vydá složiteli. Protokol o notářské úschově podle
odstavce 2 se vyhotovuje ve trojím vyhotovení; jedno vyhotovení notář vydá složiteli
a příjemci.
§ 87
(1) Notář příjemci vydá peníze z notářské úschovy bezhotovostním převodem na účet
nebo účty označené v protokolu o notářské úschově ve stanovené lhůtě a po splnění
stanovených podmínek. Notář postupuje obdobně, mají-li být peníze vráceny složiteli.
Nebylo-li možno příjemci peníze na takový účet vydat a neoznačí-li příjemce na výzvu notáře
ve lhůtě uvedené ve výzvě písemně s jeho úředně ověřeným podpisem nebo v dodatku k
protokolu o notářské úschově jiný účet, notář vydá stanoveným způsobem peníze z notářské
úschovy složiteli.
(2) Mají-li být peníze vydány složiteli a nebylo-li možno mu peníze vydat na účet
označený v protokolu o notářské úschově, notář vydá peníze složiteli způsobem se složitelem
dohodnutým. Jestliže složitel odmítne peníze převzít, má se za to, že je vůči notáři v prodlení,
a notář uloží peníze do úschovy u soudu podle zvláštního právního předpisu.
(3) O vydání peněz notář vyrozumí příjemce i složitele.
(4) Nepřijme-li notář úschovu, peníze vrátí složiteli.
§ 88
(1) Do doby vydání peněz z notářské úschovy příjemci náleží peníze v notářské
úschově složiteli a dobou vydání se rozumí okamžik připsání na účet peněžní částky, která
byla vydána příjemci postupem podle § 87, není-li v protokolu o notářské úschově stanoveno
jinak.
(2) Jsou-li peníze předány do notářské úschovy za účelem zajištění závazku, notář při
postupu podle obsahu protokolu o notářské úschově nemůže peníze vydat složiteli bez
souhlasu příjemce, trvá-li lhůta pro splnění stanovených podmínek nebo jestliže byly splněny
stanovené podmínky pro vydání peněz příjemci a dosud mu nebyly vydány, nebo trvá-li lhůta
pro vydání peněz příjemci, popřípadě lhůta, na kterou byla notářská úschova dohodnuta,
pokud nenastane skutečnost uvedená v § 87 odst. 1, na základě které se mají peníze vydat
složiteli.
§ 89
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Notář přijme do úschovy listiny, jestliže mu je předá žadatel za účelem vydání další
osobě. V tomto případě postupuje přiměřeně podle § 85 až 88.

§ 81
(1) Notáři přijímají do notářské úschovy
a)

b)
c)

listiny o právním jednání zůstavitele pro případ smrti uvedené v § 35b odst. 1,
nemají-li formu notářského zápisu (dále jen „listiny o právním jednání
zůstavitele“) a jiné listiny,
peníze, stanoví-li tak zvláštní zákon,
peníze a listiny za účelem jejich vydání dalším osobám.

(2) Notářskou úschovou peněz a listin přijatých za účelem jejich vydání dalším
osobám lze zajistit dluh.
(3) Odevzdání listiny nebo peněz notářem z notářské úschovy dalšímu notáři do
notářské úschovy nebo do úschovy jinému schovateli se nepřipouští. Ustanovení § 103
a 104 o postupu při převzetí uvolněného a zrušeného notářského úřadu tím není
dotčeno.
(4) Pro notářskou úschovu se použije přiměřeně ustanovení zvláštního zákona
o úschově, ledaže stanoví tento zákon jinak. Ustanovení zvláštního zákona o úschově
cenného papíru se nepoužije. Notářská úschova cenného papíru nemá účinky stanovené
pro úschovu cenného papíru zvláštním zákonem.
Notářská úschova listin
§ 82
(1) Notář sepíše o notářské úschově listiny za účasti žadatele protokol, který musí
obsahovat
a)
b)

c)
d)
e)

f)

místo a datum převzetí listiny,
jméno, příjmení, datum narození a bydliště žadatele a je-li žadatelem právnická
osoba, její název, sídlo a identifikační číslo a dále jméno, příjmení, datum
narození a bydliště jejího zástupce,
údaj, o jakou listinu se jedná,
údaj o tom, že listina byla notářem převzata a přijata do notářské úschovy,
údaj o tom, že byla notáři prokázána totožnost, případně existence žadatele nebo
jeho zástupce, anebo namísto údaje o prokázání totožnosti údaj o tom, že notář
zná žadatele nebo jeho zástupce osobně,
podpis žadatele nebo jeho zástupce, otisk úředního razítka notáře a jeho podpis.
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Je-li listina přijímána do notářské úschovy na určitou dobu, obsahuje protokol
také dobu trvání notářské úschovy. Další vyhotovení protokolu vydá notář žadateli,
případně jeho zástupci.
(2) Dojde-li listina se žádostí o její přijetí do notářské úschovy prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb a obsahuje-li listina sama nebo žádost údaje potřebné
k přijetí listiny do notářské úschovy, notář sepíše protokol podle odstavce 1 bez účasti
žadatele a zašle žadateli další vyhotovení protokolu. Neobsahuje-li žádost potřebné
údaje, vyzve notář žadatele, aby tyto údaje ve stanovené lhůtě notáři sdělil, s
upozorněním, že pokud tak neučiní, listina nebude do notářské úschovy přijata. Po
marném uplynutí lhůty notář listinu zašle žadateli prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb, nedohodne-li s ním jiný způsob předání listiny.
§ 83
(1) Protokol o přijetí listiny o právním jednání zůstavitele do notářské úschovy
musí kromě náležitostí uvedených v § 82 odst. 1 obsahovat
a)
b)

jméno a příjmení, případně dřívější příjmení jejího pořizovatele, jeho bydliště
a datum narození,
údaj o poučení o formách a obsahových náležitostech právního jednání
zůstavitele, o kterém je listina, která se přijímá do notářské úschovy, a také údaj
o poučení o tom, že listina bude evidována v Evidenci právních jednání pro
případ smrti.

(2) Dá-li listinu o právním jednání zůstavitele do notářské úschovy zástupce toho,
kdo ji pořídil, notář vydá další vyhotovení protokolu zástupci a další vyhotovení
(3) Dojde-li listina o právním jednání zůstavitele notáři prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb se žádostí o její přijetí do notářské úschovy nebo dojdeli prostřednictvím provozovatele poštovních služeb bez žádosti, postupuje notář podle §
82 odst. 2.
§ 84
(1) Notář listinu vydá z notářské úschovy jen tomu, na jehož žádost byla listina
do notářské úschovy přijata a jde-li o listinu o právním jednání zůstavitele, jen jejímu
pořizovateli, ledaže je listina přijata do notářské úschovy za účelem jejího vydání další
osobě. Notář listinu vydá i tomu, kdo se vykáže zvláštní plnou mocí opravňující jej
k převzetí listiny z notářské úschovy; podpis zmocnitele musí být úředně ověřen. Plná
moc tvoří přílohu protokolu o vydání listiny.
(2) Notář vydá listinu z notářské úschovy jejímu pořizovateli, jde-li o listinu
o právním jednání zůstavitele, jinak tomu, na jehož žádost byla listina do notářské
úschovy přijata nebo jejich zástupci kdykoli o její vydání požádají, i když byla listina
přijata do notářské úschovy na určitou dobu, která ještě neuplynula.
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(3) O vydání listiny z notářské úschovy sepíše notář protokol, který musí
obsahovat
a)
b)

c)

d)
e)

f)

místo a datum vydání listiny,
jméno, příjmení a bydliště toho, komu se listina vydává (dále jen „příjemce
listiny“) a případně jeho zástupce, a údaj o tom, že byla prokázána jejich
totožnost,
údaj, o jakou listinu se jedná, a jde-li o listinu evidovanou v Evidenci právních
jednání pro případ smrti, poučení o tom, že bude proveden z této evidence výmaz
údajů o vydávané listině a o jejím pořizovateli,
údaj o tom, že listina byla převzata příjemcem listiny nebo jeho zástupcem,
údaj o tom, že byla notáři prokázána totožnost, případně existence příjemce
listiny nebo jeho zástupce, anebo namísto údaje o prokázání totožnosti údaj o
tom, že notář zná příjemce listiny nebo jeho zástupce osobně,
podpis příjemce listiny, případně jeho zástupce, otisk úředního razítka notáře a
jeho podpis.

(4) Notář vydá příjemci listiny, případně jeho zástupci stejnopis protokolu.
Jestliže se listina o právním jednání zůstavitele vydává zástupci pořizovatele takové
listiny, zašle notář vyhotovení protokolu i pořizovateli.
(5) Vydá-li notář listinu evidovanou v Evidenci právních jednání pro případ
smrti, provede v této evidenci výmaz údajů o takové listině a o jejím pořizovateli;
přesun do souboru dat skončených věcí v této evidenci neprovede.
§ 85
(1) Ten, kdo notáři listinu do notářské úschovy předává a ten, komu notář listinu
z notářské úschovy vydává, případně jejich zástupce, jsou povinni notáři prokázat svoji
totožnost úředním průkazem, nezná-li je notář osobně. Jde-li o právnickou osobu, je
povinen její zástupce prokázat vedle své totožnosti i její existenci podle § 64 odst. 1.
Obdobně se postupuje, je-li zástupcem právnické osoby jiná právnická osoba.
(2) Není-li notáři totožnost, případně existence podle odstavce 1 prokázána, notář
odmítne listinu převzít do notářské úschovy anebo ji z notářské úschovy odmítne vydat.
(3) Přijímá-li notář listinu do notářské úschovy podle § 82 odst. 2, ustanovení
odstavce 1 se pro přijetí listiny do notářské úschovy nepoužije.
Notářská úschova peněz
§ 86
(1) Peníze lze předat do notářské úschovy na základě žádosti, která musí
obsahovat
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a)

b)
c)

d)
e)

název, sídlo a identifikační číslo, a dále jméno, příjmení, datum narození
a bydliště jejího zástupce, anebo jméno, příjmení, datum narození a bydliště
fyzické osoby (dále jen „identifikační údaje“), která má peníze do notářské
úschovy předat (dále jen „složitel“) a které mají být peníze z notářské úschovy
vydány (dále jen „příjemce“),
výši peněžní částky a měnovou jednotku peněz, které mají být do notářské
úschovy předány,
označení účtu u banky nebo pobočky zahraniční banky (dále jen „banka“) nebo
spořitelního a úvěrního družstva, na který má notář peníze vydat složiteli,
nedojde-li k notářské úschově nebo nastane-li důvod pro vydání peněz z notářské
úschovy složiteli (dále jen „účet pro vydání peněz složiteli“) a identifikační údaje
osoby, která je jeho majitelem, není-li to složitel,
označení zajišťovaného dluhu, mají-li být peníze předány do notářské úschovy za
účelem zajištění dluhu,
označení nájemního vztahu a identifikační údaje osoby, která je pronajímatelem,
mají-li být peníze předány do notářské úschovy podle zvláštního zákona
nájemcem jako dlužné nájemné (dále jen „notářská úschova nájemného“).

(2) Není-li notář požádán o přijetí peněz do notářské úschovy písemně, o žádosti o
přijetí peněz do notářské úschovy sepíše za přítomnosti žadatele záznam ve dvojím
vyhotovení a jedno vyhotovení vydá žadateli.
(3) Není-li dán důvod pro odmítnutí požadovaného přijetí peněz do notářské
úschovy, notář sdělí žadateli označení zvláštního účtu u banky, označený „notářská
úschova“, jehož majitelem je notář (dále jen „zvláštní účet“), případně toto označení
uvede v záznamu o žádosti.
(4) Předáním peněz se rozumí jejich složení na zvláštní účet nebo jejich převedení
na zvláštní účet bezhotovostním převodem. Jiným způsobem nelze peníze notáři předat.
§ 87
(1) Notář sepíše o notářské úschově peněz protokol. Peníze složené nebo
převedené na zvláštní účet notář přijímá do notářské úschovy sepsáním protokolu,
ledaže tento zákon stanoví jinak.
(2) Notář může sepsat protokol o notářské úschově peněz, i když peníze dosud
nebyly na zvláštní účet složeny nebo převedeny. V takovém případě musí být
v protokolu uvedeno, v jaké lhůtě, případně za jakých podmínek mají být na zvláštní
účet připsány. Je-li dodržena tato lhůta, případně splněny stanovené podmínky, k přijetí
peněz do notářské úschovy dojde jejich připsáním na zvláštní účet, není-li v protokolu
nebo v tomto zákoně stanoveno jinak. O přijetí peněz do notářské úschovy notář
vyrozumí složitele, jde-li o notářskou úschovu za účelem zajištění dluhu, také příjemce
a jde-li o notářskou úschovu nájemného, tak také pronajímatele, poté, jakmile se od
banky dozví, že byly peníze na zvláštní účet připsány. Na žádost vydá notář příjemci
nebo složiteli potvrzení, opatřené jeho podpisem a otiskem úředního razítka notáře,
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o tom, že peníze byly do notářské úschovy přijaty a kdy se tak stalo. Ustanovení § 86
odst. 1 a 2 se nepoužije.
(3) Nepřijme-li notář peníze do notářské úschovy, vydá je bez zbytečného
odkladu složiteli bezhotovostním převodem na účet pro vydání peněz složiteli.
§ 88
(1) Protokol o notářské úschově peněz musí obsahovat
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)
j)

k)
l)

jméno a příjmení notáře, jeho sídlo a označení zvláštního účtu,
identifikační údaje o složiteli a o příjemci, označení účtu pro vydání peněz
složiteli a identifikační údaje o osobě, která je jeho majitelem, není-li to složitel,
údaj o výši peněžní částky a o měnové jednotce,
lhůtu pro připsání peněz na zvláštní účet a důsledek jejího nesplnění, je-li
protokol sepsán v době, kdy peníze na zvláštním účtu ještě připsány nejsou,
údaj o tom, že notář peníze přijal do notářské úschovy, přijímá-li je sepsáním
protokolu,
lhůty, případně podmínky stanovené notáři pro vydání peněz z notářské úschovy
příjemci a způsob doložení splnění podmínek notáři,
údaj o době trvání notářské úschovy, lhůty, případně podmínky stanovené notáři
pro vydání peněz z notářské úschovy složiteli a způsob doložení splnění podmínek
notáři,
označení účtu nebo účtů u banky nebo u spořitelního a úvěrního družstva, na
který nebo na které mají být peníze vydány z notářské úschovy příjemci (dále jen
„účet pro vydání peněz příjemci“) a identifikační údaje osoby, která je jeho
majitelem, není-li to příjemce,
datum a místo sepsání protokolu,
údaj o tom, že byla notáři prokázána totožnost, případně existence složitele nebo
jeho zástupce, anebo namísto údaje o prokázání totožnosti údaj o tom, že notář
zná složitele nebo jeho zástupce osobně,
podpis složitele nebo jeho zástupce,
otisk úředního razítka notáře a jeho podpis.

(2) Mají-li být peníze přijaty do notářské úschovy za účelem zajištění dluhu, musí
protokol o notářské úschově obsahovat mimo náležitosti uvedené v odstavci 1 písm. a) až
c), d) nebo e) a h), l) a i) také
a)
b)

c)

údaj o tom, že peníze jsou nebo mají být přijaty do notářské úschovy za účelem
zajištění dluhu, označení dluhu a skutečnosti, na které se dluh zakládá,
ujednání složitele a příjemce o lhůtách a podmínkách stanovených notáři pro
vydání peněz příjemci, případně složiteli a o způsobu doložení splnění podmínek
notáři,
ujednání složitele a příjemce o době trvání úschovy,
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d)

e)

údaj o tom, že byla notáři prokázána totožnost, případně existence toho, za jehož
účasti se protokol sepisuje, nebo jeho zástupce, anebo namísto údaje o prokázání
totožnosti údaj o tom, že notář zná složitele, příjemce nebo jejich zástupce
osobně,
podpis toho, za jehož účasti se protokol sepisuje, nebo jeho zástupce.

(3) Mají-li být peníze přijaty do notářské úschovy nájemného, musí protokol
o notářské úschově obsahovat mimo náležitosti uvedené v odstavci 1 písm. a) až c), e), g),
i) až l), také identifikační údaje osoby, která je pronajímatelem, a označení nájemního
vztahu.
(4) Protokol podle odstavce 1 a 3 se sepisuje za účasti složitele; protokol podle
odstavce 2 za účasti složitele a příjemce nebo jen jednoho z nich. Je-li protokol podle
odstavce 2 sepsán za účasti jen složitele nebo jen příjemce, uvede se v něm lhůta, ve
které je povinen ten, který se sepsání protokolu neúčastnil, obsah protokolu schválit
a bez výhrad přijmout návrhy na ujednání mezi složitelem a příjemcem v protokolu
obsažené (dále jen „schválení obsahu protokolu“). K přijetí peněz do notářské úschovy
dojde až sepsáním dodatku k protokolu o schválení obsahu protokolu (dále jen „dodatek
k protokolu“) za účasti toho, který se sepsání protokolu neúčastnil, i když byly peníze
připsány na zvláštní účet dříve. Jestliže byly peníze připsány na zvláštní účet dříve,
notář je po marném uplynutí lhůty stanovené ke schválení obsahu protokolu vydá bez
zbytečného odkladu složiteli bezhotovostním převodem na účet pro vydání peněz
složiteli.
(5) K sepsání protokolu o notářské úschově, případně k dodatku k protokolu, je
třeba, aby složitel, případně i příjemce, jde-li o protokol podle odstavce 2, nebo jejich
zástupce, notáři prokázali svoji totožnost úředním průkazem, nezná-li je notář osobně.
Jde-li o právnickou osobu, použije se ustanovení § 85 odst. 1 věta druhá obdobně. Neníli notáři totožnost, případně existence, prokázána, notář protokol o notářské úschově,
případně dodatek k protokolu nesepíše a odmítne požadované přijetí peněz do notářské
úschovy. Jestliže již byly peníze připsány na zvláštní účet, vydá je složiteli.
(6) Vyhotovení protokolu notář vydá složiteli i příjemci. Dodatek k protokolu
podle odstavce 4 je součástí protokolu podle odstavce 2. Dodatek k protokolu může
sepsat na dožádání notáře i jiný notář se sídlem na území České republiky.
§ 89
(1) V případě, že bylo notáři doloženo splnění podmínek pro vydání peněz
příjemci, notář peníze ve stanovené lhůtě vydá z notářské úschovy příjemci
bezhotovostním převodem na účet pro vydání peněz příjemci. Nelze-li příjemci peníze
na takový účet vydat a neoznačí-li příjemce na výzvu notáře ve lhůtě uvedené ve výzvě
písemně s jeho úředně ověřeným podpisem nebo v dodatku k protokolu o notářské
úschově peněz jiný účet pro vydání peněz příjemci s uvedením identifikačních údajů
osoby, která je jeho majitelem, není-li to příjemce, notář vydá peníze z notářské úschovy
složiteli podle odstavce 4.
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(2) Je-li v protokolu o notářské úschově ujednáno, že v době od doložení splnění
podmínek pro vydání peněz příjemci do doby vydání peněz z notářské úschovy příjemci
náleží peníze v notářské úschově příjemci a splnění podmínek bylo doloženo nebo že mu
náleží z jiného v protokolu o notářské úschově ujednaného důvodu a je doloženo, že
nastal, notář peníze ve stanovené lhůtě vydá z notářské úschovy příjemci
bezhotovostním převodem na účet pro vydání peněz příjemci. Nelze-li peníze na takový
účet příjemci vydat a neoznačí-li příjemce na výzvu notáře ve lhůtě uvedené ve výzvě
písemně s jeho úředně ověřeným podpisem nebo v dodatku k protokolu o notářské
úschově peněz jiný účet pro vydání peněz příjemci s uvedením identifikačních údajů
osoby, která je jeho majitelem, nebude-li to příjemce, má se za to, že je příjemce vůči
notáři v prodlení, a notář uloží peníze do úschovy u soudu podle zvláštního zákona.
(3) Není-li v době trvání notářské úschovy notáři doloženo splnění podmínek pro
vydání peněz příjemci, vydá notář peníze složiteli podle odstavce 4.
(4) Mají-li být peníze vydány složiteli podle odstavů 1 a 3, notář mu je ve
stanovené lhůtě vydá bezhotovostním převodem na účet pro vydání peněz složiteli.
Nelze-li peníze na takový účet složiteli vydat a neoznačí-li složitel na výzvu notáře ve
lhůtě uvedené ve výzvě písemně s jeho úředně ověřeným podpisem nebo v dodatku
k protokolu o notářské úschově peněz jiný účet pro vydání peněz složiteli s uvedením
identifikačních údajů osoby, která je jeho majitelem, nebude-li to složitel, má se za to,
že je složitel vůči notáři v prodlení, a notář uloží peníze do úschovy u soudu podle
zvláštního zákona.
(5) O vydání peněz notář vyrozumí příjemce a složitele.
(6) O vydání peněz složiteli z notářské úschovy nájemného vyrozumí notář osobu
pronajímatele, označenou složitelem v protokolu o úschově.
§ 89a
(1) Není-li v protokolu o notářské úschově stanoveno jinak, do doby vydání peněz
z notářské úschovy příjemci náleží peníze v notářské úschově složiteli. Dobou vydání se
rozumí okamžik připsání vydané peněžní částky na účet pro vydání peněz příjemci.
(2) Jsou-li peníze přijaty do notářské úschovy za účelem zajištění dluhu, notář
nemůže peníze v době trvání notářské úschovy vydat složiteli bez souhlasu příjemce,
ledaže mu bylo doloženo splnění podmínek stanovených v protokolu o notářské úschově
pro vydání peněz složiteli.
(3) Bylo-li v době trvání notářské úschovy notáři doloženo splnění podmínek
stanovených v protokolu o notářské úschově pro vydání peněz příjemci a notář je
příjemci nevydal do skončení doby trvání notářské úschovy, vydá notář peníze příjemci
nebo se souhlasem příjemce složiteli po skončení doby trvání notářské úschovy.
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(4) Ustanovení o notářské úschově nájemného nebrání osobě pronajímatele
a osobě nájemce postupovat také podle ostatních ustanovení § 86 až 89a v případě
vzájemných plnění vyplývajících z jejich právního vztahu.
§ 89b
Notářská úschova listin za účelem jejího vydání další osobě
Je-li listina přijata do notářské úschovy za účelem jejího vydání další osobě,
postupuje notář přiměřeně podle § 82 až 89a.

ODDÍL ŠESTÝ ČTVRTÝ
VYDÁVÁNÍ STEJNOPISŮ, OPISŮ, VÝPISŮ A POTVRZENÍ
§ 90
Z notářských zápisů se vydávají stejnopisy nebo prosté opisy. Z notářských zápisů
o závětech lze vydat pouze prosté opisy; stejně se postupuje za života pořizovatele
u notářských zápisů o listinách o správě dědictví, kterými byl ustanoven správce dědictví
nebo kterými byla listina o ustanovení správce dědictví odvolána.
§ 90
(1) Z notářských zápisů se vydávají stejnopisy, ledaže tento zákon stanoví jinak.
Opisy a ověřené opisy notářských zápisů se vydávají jen, stanoví-li tak tento zákon nebo
zvláštní právní předpis.
(2) Z notářských zápisů o právních jednáních zůstavitele pro případ smrti, která
jsou uvedena v § 35a odst. 1, nejde-li o notářský zápis o dědické smlouvě nebo o smlouvě
o zřeknutí se dědického práva, anebo o jejich zrušení, se za života zůstavitele vydávají
jen jejich opisy.
(3) Není-li opis notářského zápisu vyhotoven prostřednictvím kopírovacího
zařízení, vyhotoví se tak, že za text notářského zápisu se uvedou vypsané jméno,
příjmení, případně akademický titul a funkce toho, kdo notářský zápis sepsal
a podepsal se zkratkou „v.r.“, a opis otisku úředního razítka notáře se zkratkou „L.S.“,
vypsaná jména, příjmení, případně akademické tituly dalších osob, které notářský zápis
podepsaly, se zkratkou „v.r.“, případně opisy otisků razítek připojených k podpisu
těchto dalších osob se zkratkou „L.S.“.
§ 91

(1) Stejnopisy notářských zápisů se vydávají účastníkům právních úkonů, jichž se
notářský zápis týká, není-li v notářském zápisu stanoveno jinak. Někomu jinému mohou být
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také vydány, jestliže všichni účastníci s tím souhlasí. Stejnopisy notářských zápisů
o osvědčení se však vydávají všem osobám, které prokáží právní zájem na vydání.
(2) Notář, u kterého je uložen notářský zápis o listině o správě dědictví povolání
správce pozůstalosti nebo závěti obsahující povolání správce pozůstalosti nebo
vykonavatele závěti, vydá po úmrtí pořizovatele zůstavitele stejnopis tohoto notářského
zápisu každému, kdo mu prokáže právní zájem a úmrtí toho, jehož majetku se listina o správě
dědictví týká zůstavitele. Úmrtí lze prokázat pouze úmrtním listem nebo rozsudkem soudu
o prohlášení za mrtvého nebo jejich úředně ověřeným opisem.
(3) Prosté opisy Opisy notářských zápisů lze vydat osobám, kterým lze vydat
stejnopisy. Jiným osobám lze prosté opisy lze opisy vydat jen se souhlasem osob, kterým lze
vydat stejnopisy. Opisy notářských zápisů o právních jednáních zůstavitele pro případ
smrti, která jsou uvedena v § 35b odst. 1, nejde-li o notářský zápis o dědické smlouvě
nebo o smlouvě o zřeknutí se dědického práva anebo o jejich zrušení, lze vydat jen
zůstaviteli nebo jeho zmocněnci, který se vykáže plnou mocí s úředně ověřeným
podpisem.
(4) Prosté opisy notářských zápisů o závětích a o listinách o správě dědictví lze vydat
jen jejich pořizovateli nebo osobě, která je ustanovována správcem dědictví, nebo jejich
zmocněnci, který se vykáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
§ 92
(1) Stejnopis notářského zápisu musí doslovně souhlasit s notářským zápisem.
Obsahuje také opisy plných mocí a ostatních příloh notářského zápisu.
(2) Doložka o ověření stejnopisu notářského zápisu obsahuje údaje o tom, že se
stejnopis shoduje doslovně s notářským zápisem, komu je stejnopis určen a kdy byl stejnopis
vyhotoven. Notář doložku podepíše a připojí otisk úředního razítka notáře.
§ 92
(1) Stejnopis notářského zápisu obsahuje opis notářského zápisu a doložku,
kterou se potvrzuje, že stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským
zápisem (dále jen „doložka“). Má-li notářský zápis přílohy, obsahuje stejnopis také
opisy takových příloh; doložkou se potvrdí, že i opisy příloh souhlasí doslovně
s přílohami notářského zápisu.
(2) Doložka, kromě potvrzení podle odstavce 1, obsahuje také den, měsíc a rok
vyhotovení stejnopisu, otisk úředního razítka notáře a podpis toho, kdo stejnopis
notářského zápisu vyhotovuje.
§ 93
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(1) Z notářského zápisu lze vydat výpis. Výpis z notářského zápisu se může týkat i jen
některých samostatných právních jednání nebo jen některých skutečností uvedených
v notářském zápisu anebo jen celého notářského zápisu bez jeho příloh nebo bez některé
z nich. Při vydávání výpisů se použije přiměřeně postup týkající se vydávání stejnopisů.
V doložce se také uvede, s jakou částí notářského zápisu a případně s jakou jeho
přílohou se výpis doslovně shoduje, případně, že neobsahuje opisy příloh notářského
zápisu, nebo některých z nich.
(2) Výpis podle odstavce 1 nesmí zpochybnit obsah notářského zápisu, z něhož byl
vydán.
§ 94a

Stejnopisy notářských zápisů, prosté opisy notářských zápisů, výpisy z notářských
zápisů a potvrzení o skutečnostech známých ze spisů mohou být vydány i v elektronické
podobě. Stejnopisy notářských zápisů, výpisy z notářských zápisů a potvrzení o skutečnostech
známých ze spisů vydávané v elektronické podobě se opatří uznávaným elektronickým
podpisem a kvalifikovaným časovým razítkem podle zvláštního právního předpisu5b) toho,
kdo je vydal. Podpisem podle § 92 odst. 2 a § 94 odst. 2 se v tomto případě rozumí uznávaný
elektronický podpis. Otisk úředního razítka notáře podle § 92 odst. 2 a § 94 odst. 2 se
nevyžaduje.

ČÁST SEDMÁ
JINÁ ČINNOST NOTÁŘE
Oznámení výhrady práva dovolat se neúčinnosti právního jednání
§ 94b
Notář na žádost věřitele doručí oznámení věřitele o jeho výhradě práva dovolat se
neúčinnosti právního jednání podle občanského zákoníku (dále jen „oznámení
výhrady“) tomu, koho žadatel označil za toho, vůči komu se neúčinnosti právního
jednání může dovolat.
§ 94c
(1) O žádosti podle § 94b notář sepíše za účasti věřitele protokol, který musí
obsahovat
a)

místo a datum sepsání protokolu,
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b)

c)

d)
e)
f)

jméno, příjmení, datum narození a bydliště věřitele a je-li věřitelem právnická
osoba, její název, sídlo a identifikační číslo, a dále jméno, příjmení, datum
narození a bydliště jejího přítomného zástupce,
jméno, příjmení, datum narození a bydliště toho, vůči komu je oznámení o
výhradě činěno a jde-li o právnickou osobu tak její název, sídlo a identifikační
číslo,
adresu, na kterou má být oznámení doručeno, je-li rozdílná od bydliště nebo
sídla,
údaj o tom, že bylo oznámení o výhradě notářem převzato a
podpis věřitele, otisk úředního razítka notáře a jeho podpis.
(2) Jedno vyhotovení protokolu notář předá věřiteli.
(3) Notář neodpovídá za obsah oznámení o výhradě.

(4) Notář zašle oznámení o výhradě osobě uvedené v odstavci 1 písm. c) do 3
pracovních dnů ode dne sepsání protokolu. Jakmile notář zjistí, že bylo oznámení o
výhradě této osobě doručeno a kdy se tak stalo, sdělí tyto skutečnosti věřiteli. Nepodaříli se notáři oznámení o výhradě doručit, sdělí tuto skutečnost věřiteli.
§ 94d
(1) Věřitel může oznámení o výhradě učinit do protokolu o žádosti podle § 94b,
který musí obsahovat
a)
b)

c)

d)

místo a datum sepsání protokolu,
jméno, příjmení, datum narození a bydliště věřitele a je-li věřitelem právnická
osoba, její název, sídlo a identifikační číslo, a dále jméno, příjmení, datum
narození a bydliště jejího přítomného zástupce,
oznámení o výhradě, které musí mít tyto náležitosti:
1. jméno, příjmení, datum narození a bydliště věřitele a je-li věřitelem
právnická osoba, její název, sídlo a identifikační číslo a dále jméno,
příjmení, datum narození a bydliště jejího zástupce, který jménem věřitele
oznámení o výhradě činí,
2. jméno, příjmení, datum narození a bydliště toho, vůči komu je
oznámení o výhradě činěno a jde-li o právnickou osobu, její název, sídlo a
identifikační číslo,
3. označení právního jednání, ohledně něhož si vyhrazuje věřitel práva
dovolat se jeho neúčinnosti,
4. jméno, příjmení, datum narození a bydliště dlužníka věřitele a je-li
dlužníkem právnická osoba, její název, sídlo a identifikační číslo,
5. označení pohledávky věřitele vůči dlužníku,
6. výhradu věřitele práva dovolat se neúčinnosti právního jednání,
podpis věřitele, otisk úředního razítka notáře a jeho podpis.
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(2) Notář další vyhotovení protokolu předá věřiteli a další vyhotovení
protokolu zašle osobě uvedené v odstavci 1 písm. c) bodu 2 do 3 pracovních dnů ode dne
sepsání protokolu. Jakmile notář zjistí, že bylo vyhotovení protokolu této osobě
doručeno a kdy se tak stalo, nebo nepodaří-li se notáři oznámení o výhradě doručit, sdělí
tyto skutečnosti věřiteli.
§ 94e
(1) Ten, kdo žádá o úkon podle § 94b, je povinen notáři prokázat svoji totožnost
úředním průkazem, nezná-li ho notář osobně. Jde-li o právnickou osobu, je povinen její
zástupce prokázat vedle své totožnosti i její existenci podle § 64 odst. 1. Obdobně se
postupuje, je-li zástupcem právnické osoby jiná právnická osoba.
(2) Není-li notáři totožnost, případně existence podle odstavce 1 prokázána, notář
odmítne požadovaný úkon provést.
§ 98
(1) Notář ukládá spisy skončených věcí odděleně podle jejich jednotlivých druhů ve
své kanceláři.
(2) Notář uschovává notářské zápisy v kovové skříni pod uzávěrou, odděleně od
spisů. Notářské zápisy musí být uloženy do kovové skříně bez zbytečného odkladu po
jejich vyhotovení.
§ 99
O nahlížení do notářských zápisů platí obdobně úprava § 95, není-li stanoveno jinak.
§ 100
(1) Do notářského zápisu o závěti za života pořizovatele má právo nahlížet pouze
pořizovatel.
(2) Do notářského zápisu o listině o správě dědictví za života jeho pořizovatele má
právo nahlížet pouze pořizovatel a jím ustanovený správce dědictví.
§ 101
(1) Notář zapůjčí notářský zápis jen soudu, soudnímu komisaři5c), ministerstvu,
Komoře, příslušné notářské komoře na jejich žádost. Notářský zápis o závěti nebo notářský
zápis o listině o správě dědictví však nesmí být za života pořizovatele zapůjčen nikomu.
(2) Notář založí namísto zapůjčeného notářského zápisu jeho ověřený opis
s připojením žádosti, na jejímž základě byl notářský zápis vydán.
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(3) Je-li prvopis notářského zápisu zapůjčen podle odstavce 1, může notář vydávat
stejnopisy, z ověřeného opisu založeného podle odstavce 2. To neplatí, jestliže soud,
ministerstvo, Komora nebo příslušná notářská komora toto vydávání pozastavily.
§ 99
(1) Na nahlížení do notářských zápisů se použije úprava v § 95 obdobně.

(2) Do notářského zápisu o právním jednání zůstavitele pro případ smrti, které je
uvedeno v § 35b odst. 1, však mají právo nahlížet za života zůstavitele jen účastníci.
Ustanovení § 95 odst. 2 se nepoužije.
§ 100
(1) Notář zapůjčí notářský zápis jen soudu, soudnímu komisaři, ministerstvu,
Komoře a příslušné notářské komoře na jejich žádost. Notářský zápis o právním
jednání zůstavitele pro případ smrti, které je uvedeno v § 35a odst. 1, však nesmí být za
života pořizovatele zapůjčen nikomu.
(2) Notář před zapůjčením notářského zápisu vyhotoví jeho opis prostřednictvím
kopírovacího zařízení, ověří jeho shodu s notářským zápisem podle § 73 odst. 1
a ověřený opis notářského zápisu založí namísto zapůjčeného notářského zápisu; připojí
k němu žádost, na jejímž základě byl notářský zápis zapůjčen. V ověřovací doložce také
uvede údaj o tom, že ověřený opis notářského zápisu se vyhotovuje k založení namísto
notářského zápisu z důvodu jeho zapůjčení podle odstavce 1.
(3) Po dobu zapůjčení notářského zápisu podle odstavce 1 notář vydává namísto
stejnopisů zapůjčeného notářského zápisu stejnopisy založeného ověřeného opisu
zapůjčeného notářského zápisu; při jejich vyhotovení opis ověřeného opisu zapůjčeného
notářského zápisu vyhotoví prostřednictvím kopírovacího zařízení. Soud, ministerstvo,
Komora nebo příslušná notářská komora mohou vydávání takových stejnopisů zakázat
nebo pozastavit. Ověřený opis zapůjčeného notářského zápisu, jakož i jeho stejnopisy
jsou veřejnými listinami, jestliže splňují náležitosti stanovené tímto zákonem.
(4) Po vrácení zapůjčeného notářského zápisu se notářský zápis založí a jeho
ověřený opis vyhotovený podle odstavce 2 se spolu s připojenou žádostí založí do spisu.
Jestliže v době zapůjčení notářského zápisu notář vydal stejnopis založeného ověřeného
opisu notářského zápisu, ověřený opis notářského zápisu se přiloží k založenému
vrácenému notářskému zápisu.
§ 101
(1) Notářský zápis nesmí být vydán nikomu. To neplatí, jde-li o notářský zápis
o závěti nebo o dovětku (dále jen „notářský zápis o závěti“) a požádá-li o jeho vydání
ten, který touto formou pro případ smrti pořídil (dále jen „pořizovatel závěti“).
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(2) Notář při vydání notářského zápisu o závěti postupuje podle občanského
zákoníku. Při tomto postupu notář
a)

b)

na vydávaném notářském zápisu o závěti poznamená doložkou o vydání
notářského zápisu údaje předepsané zvláštním zákonem a také datum vydání, své
jméno, příjmení, sídlo a označení notář, doložku opatří otiskem úředního razítka
notáře a podepíše ji,
o vydání notářského zápisu o závěti sepíše za účasti pořizovatele závěti protokol.
(3) Protokol o vydání notářského zápisu o závěti musí obsahovat

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

datum a místo sepsání protokolu,
jméno, příjmení a sídlo notáře, který notářský zápis o závěti vydal,
jméno, příjmení a datum narození pořizovatele závěti a údaj o tom, že byla notáři
prokázána jeho totožnost, nebo že notář pořizovatele osobně zná,
označení notářského zápisu o závěti, včetně data jeho sepsání, jména, příjmení a
sídla notáře, který ho sepsal, není-li to notář, který ho vydal,
údaj o tom, že pořizovatel závěti o vydání notářského zápisu o závěti požádal,
poučení notáře o tom, že vydáním notářského zápisu o závěti se podle
občanského zákoníku považuje závěť nebo dovětek v jeho formě pořízené za
odvolané,
podpis pořizovatele závěti, otisk úředního razítka notáře a jeho podpis,
další údaje, stanoví-li tak tento zákon.

(4) Pro prokázání totožnosti pořizovatele závěti se použije obdobně ustanovení §
64 odst. 1. Je-li totožnost prokázána svědky totožnosti, platí pro ně přiměřeně
ustanovení § 66. V protokolu se uvede jejich jméno, příjmení a datum narození, údaj o
tom, že jejich totožnost byla notáři prokázána a také jejich prohlášení o tom, že
pořizovatele závěti znají osobně. Není-li notáři totožnost pořizovatele závěti prokázána,
notář odmítne notářský zápis o závěti vydat.
(5) Notář protokol založí do spisu a jeho další vyhotovení založí namísto
vydaného notářského zápisu o závěti. Pořizovateli závěti vydá notář další vyhotovení
protokolu na základě jeho žádosti. Jinému se vyhotovení protokolu nevydává.
(6) Notář po vydání notářského zápisu o závěti provede výmaz údajů o závěti
nebo dovětku a o pořizovateli v Evidenci právních jednání pro případ smrti; přesun do
souboru dat skončených věcí v této evidenci se neprovede.“.

§ 102
Notář ukládá notářské zápisy pod uzávěrou v kovové skříni odděleně od spisů.
§ 107
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Podrobnosti o výši a způsobu určení odměny a hotových výdajů, náhrady za
promeškaný čas a náhrady hotových výdajů stanoví ministerstvo obecně závazným
právním předpisem.
ČÁST DEVÁTÁ
POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ ZE ZÁKLADNÍHO REGISTRU OBYVATEL A
AGENDOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EVIDENCE OBYVATEL
ČÁST DESÁTÁ
VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ ZE ZÁKLADNÍHO REGISTRU OBYVATEL A
Z AGENDOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ
§ 109b

(1) Notář pro potřebu úkonů, které vykonává z pověření soudu podle jiného právního
předpisu2), nebo pro notářskou činnost využívá z informačního systému evidence obyvatel
tyto údaje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)

jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné příjmení,
datum narození,
pohlaví,
místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
rodné číslo,
státní občanství, popřípadě více státních občanství,
adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního
předpisu,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům schválení smlouvy o
nápomoci nebo zastoupení členem domácnosti včetně uvedení soudu, který
smlouvu nebo zastoupení schválil, omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména,
příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li mu přiděleno, datum, místo a okres jeho
narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil; je-li
opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla,
jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné číslo otce,
matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný
zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a
datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, název a
adresa sídla,

138

j)

k)

l)

m)

n)

no)
op)

rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství
mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů,
nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za
mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku
registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za
mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého
uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,
jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, a rodné číslo manžela
nebo registrovaného partnera; je-li manželem nebo registrovaným partnerem fyzická
osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela
nebo registrovaného partnera a datum jeho narození,
jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, a rodné číslo dítěte;
je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení
dítěte a datum jeho narození,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den,
kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.

(2) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím
současný stav.
(3) Notář pro potřebu úkonů, které vykonává z pověření soudu podle jiného právního
předpisu2), nebo pro notářskou činnost využívá z registru rodných čísel tyto údaje:
a)
b)
c)
d)

jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení nositele rodného čísla,
rodné číslo,
v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,
datum, místo a okres narození a u nositele rodného čísla, který se narodil v cizině, stát,
na jehož území se narodil.
§ 109c
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(1) Notář pro potřebu úkonů, které vykonává z pověření soudu podle jiného právního
předpisu2), nebo pro notářskou činnost využívá z informačního systému cizinců tyto údaje:
a)
jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)
datum narození,
c)
pohlaví,
d)
místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
e)
rodné číslo,
f)
státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g)
druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
h)
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
h)
omezení svéprávnosti,
i)
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
j)
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.
(2) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný
stav.
ČÁST DESÁTÁ JEDENÁCTÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
***
Změna zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech:
§ 20
Rejstřík
(1) Úřad vede rejstřík, do něhož zaznamenává rozhodné údaje o přihláškách užitných
vzorů a o zapsaných užitných vzorech.
(2) Do rejstříku se u každého užitného vzoru zapisuje zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

číslo zápisu (osvědčení),
datum zápisu,
datum zveřejnění zápisu užitného vzoru ve Věstníku,
název užitného vzoru,
datum podání přihlášky, popřípadě právo přednosti, a spisová značka přihlášky,
přihlašovatel užitného vzoru (jméno nebo název), jeho bydliště (sídlo), popřípadě jeho
zástupce,
příjmení, jméno a bydliště původce užitného vzoru,
majitel užitného vzoru (jméno nebo název), bydliště (sídlo), popřípadě jeho zástupce,
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i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
r)

právo předchozího uživatele,
zatřídění užitného vzoru podle mezinárodního patentového třídění,
převod užitného vzoru,
licence,
nucená licence,
prodloužení platnosti zápisu,
výmaz užitného vzoru,
odnětí ochrany, popřípadě její přepis,
zánik ochrany.

(3) Poznámka spornosti podle občanského zákoníku2b) se může týkat jen záznamu
v rejstříku, jímž se vyznačuje nakládání s užitným vzorem jako předmětem vlastnictví.
(34) Ve Věstníku zveřejňuje Úřad skutečnosti týkající se užitných vzorů, jakož i
úřední sdělení a rozhodnutí zásadní povahy.
----------------------------------2b) § 986 občanského zákoníku.
***
Změna zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění
zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 460/2000 Sb., zákona č. 362/2003
Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č.
342/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 357/2001 Sb., a zákona č. 375/2011 Sb., a zákona č.
…/2012 Sb.:
§ 23a
(1) Evidence osob ve výkonu zabezpečovací detence, vazby a výkonu trestu odnětí
svobody na území České republiky obsahuje
a)
b)
c)

údaje převzaté z rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení oznámených Vězeňské
službě,
údaje umožňující určení totožnosti každé osoby ve výkonu zabezpečovací detence a
uvězněné osoby,
údaje o průběhu výkonu zabezpečovací detence, vazby nebo trestu odnětí svobody
včetně údajů o přesném místě a době, kdy taková osoba vykonávala zabezpečovací
detenci, vazbu nebo trest odnětí svobody, přehledu o udělených odměnách a uložených
kázeňských trestech a údajů o výsledcích zdravotních prohlídek.

(2) Na zpracování osobních údajů v evidenci uvedené v odstavci 1 se užije zvláštní
zákon6) s těmito výjimkami:
a)
b)

ke zpracování osobních údajů v této evidenci není třeba souhlasu osoby, jíž se údaje
týkají,
Vězeňská služba nemá povinnost informovat osobu, jíž se údaje týkají, o obsahu své
evidence,
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c)

d)

k předání osobních údajů z této evidence do jiných států, pokud se tak děje v rámci
spolupráce v trestních věcech uskutečňované na základě vyhlášené mezinárodní
smlouvy, kterou je Česká republika vázána, není nutný předchozí souhlas Úřadu pro
ochranu osobních údajů,
osobní údaje se v evidenci uchovávají do doby, než osoba, jíž se tyto údaje týkají,
dovrší nebo by dovršila 80 let, nejméně však 10 let od propuštění takové osoby z
výkonu zabezpečovací detence, vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody.

(3) Údaje z evidence osob ve výkonu zabezpečovací detence, ve výkonu vazby a
výkonu trestu odnětí svobody Vězeňská služba poskytuje
a)
b)
c)
d)

orgánům činným v trestním řízení,
soudům a státním zastupitelstvím při výkonu jejich další působnosti,
správním orgánům a Rejstříku trestů, pokud je potřebují pro svou činnost,
jiným osobám, pokud na poskytnutí informace osvědčí právní zájem a jejímu sdělení
nebrání zvláštní zákon.

(4) Vězeňské službě poskytuje Ministerstvo vnitra pro účely evidence podle odstavce
1 ze základního registru obyvatel o subjektech údajů referenční údaje, kterými jsou
a)
b)
c)
d)
e)

f)

příjmení,
jméno, popřípadě jména,
adresa místa pobytu,
datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum,
místo a stát, kde se narodil,
datum, místo a okres 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 den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí,
státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(5) Vězeňské službě poskytuje Ministerstvo vnitra pro účely evidence podle odstavce
1 z agendového informačního systému evidence obyvatel o státních občanech České
republiky a bývalých státních občanech, kteří pozbyli státní občanství České republiky, údaje,
kterými jsou
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné příjmení,
datum narození,
pohlaví,
místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,
rodné číslo,
státní občanství, popřípadě více státních občanství,
adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního
předpisu,
počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům omezení svéprávnosti, jméno,
popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-li opatrovníkovi rodné
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j)

k)

l)

m)

n)
o)

p)
pq)
qr)
rs)

číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li opatrovníkem ustanoven orgán
místní správy, název a adresa sídla,
jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné číslo otce,
matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný
zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení,
datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, název a
adresa sídla,
rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství
mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů,
nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za
mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil,
anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku
registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů (dále jen
„registrovaný partner“), nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení
jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o
prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který partner
prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o
zrušení registrovaného partnerství,
jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, a rodné číslo manžela
nebo partnera; je-li manželem nebo partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno
rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a datum jeho
narození,
jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, a rodné číslo dítěte;
je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení
dítěte a datum jeho narození,
o osvojeném dítěti osvojenci údaje v rozsahu
1. stupeň osvojení,
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte osvojence,
3. původní a nové rodné číslo dítěte osvojence,
4. datum, místo a okres narození,
5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo,
údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození,
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení
osvojení dítěte,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den,
kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,
záznam o poskytnutí údajů.
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(6) Vězeňské službě poskytuje Policie České republiky pro účely evidence podle
odstavce 1 z informačního systému cizinců údaje, kterými jsou
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
j)
k)
l)

m)

n)
o)
p)

q)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
datum narození,
pohlaví,
místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
rodné číslo,
státní občanství, popřípadě více státních občanství,
druh a adresa místa pobytu,
číslo a platnost oprávnění k pobytu,
počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
omezení svéprávnosti,
správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů,
nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za
mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého
uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého
nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku
registrovaného partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v
pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,
jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a jeho rodné číslo; je-li
manžel nebo partner cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě
jména, příjmení a datum narození,
jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je cizincem, a jeho rodné číslo;
v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení
a datum narození,
jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce,
pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný
zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum
narození,
o osvojeném dítěti osvojenci, pokud je cizincem,
1. stupeň osvojení,
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte osvojence,
3. původní a nové rodné číslo dítěte osvojence,
4. datum a místo narození,
5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo,
údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich jménu,
popřípadě jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se neoznamují, pokud
se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem v České republice, která
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r)
s)
st)
tu)
uv)

vw)

porodila dítě osvojence narozeného ženě s trvalým pobytem v České
republice, která jej porodila a písemně požádala o utajení své osoby
v souvislosti s porodem,
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení
osvojení dítěte,
vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den,
kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
jméno, popřípadě jména, příjmení
1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince s povolením k pobytu na území
České republiky,
2. nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k pobytu na území České
republiky nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do
náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s povolením k pobytu na území
České republiky nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo
manželem jeho poručníka je cizinec s povolením k pobytu na území České
republiky,
3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o
sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s
rodičem nebo dítětem s povolením k pobytu na území České republiky,
4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo
sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
5. rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního
právního předpisu, a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno
rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
záznam o poskytnutí údajů.

(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému
cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(8) Vězeňská služba je oprávněna pro účely evidence podle odstavce 1 vyžádat si opis
z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu. Žádost o vydání opisu z
evidence Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(9) Neskončilo-li trestní stíhání, ve kterém byl obviněný ve vazbě, pravomocným
odsouzením, může Vězeňská služba osobní údaje takové osoby dále zpracovávat a poskytovat
podle odstavců 3 až 6 jen s jejím souhlasem.
(10) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
____________________
6) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
zákona č. 227/2000 Sb.
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6a) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
6b) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.
***
Změna zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb.,
zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999
Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č.
102/2001 Sb., zákona č. 452/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 151/2002
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č.
439/2003 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 217/2004 Sb.,
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 36/2008
Sb., zákona č.227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č.
293/2009 Sb., zákona č. 298/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb.,
zákona č. 28/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 219/2011
Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., a zákona č. 238/2012 Sb.:
§2
Vymezení některých pojmů
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

h)

spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v
rámci samostatného výkonu svého povolání,
prodávajícím podnikatel,4) který spotřebiteli prodává výrobky nebo poskytuje služby,
výrobcem podnikatel, který zhotovil výrobek anebo jeho součást nebo poskytl služby,
který vytěžil prvotní surovinu nebo ji dále zpracoval, anebo který se za výrobce
označil,
dovozcem podnikatel, který uvede na trh výrobek z jiného než členského státu
Evropské unie,
dodavatelem každý další podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných
podnikatelů dodal prodávajícímu výrobky,
výrobkem věc nebo jiné hodnoty určené k nabídce spotřebiteli, které mohou být
předmětem právního vztahu,
službou jakákoliv podnikatelská činnost, která je určena k nabídce spotřebiteli, s
výjimkou činností upravených zvláštními zákony,4a) kde se dozor nad ochranou
spotřebitele svěřuje profesním sdružením nebo jiným orgánům státní správy než
uvedeným v § 23,
výrobkem nebezpečným svou zaměnitelností s potravinou výrobek, který není
potravinou, má však tvar, vůni, barvu, vzhled, obal, označení, objem nebo rozměry,
které mohou způsobit, že spotřebitelé, zejména děti, jej mohou zaměnit s potravinou a
v důsledku toho si jej mohou dávat do úst, cucat nebo polykat, což může být
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i)
j)

k)
l)
m)

n)

o)

nebezpečné pro lidské zdraví, zejména způsobit dušení, otravu nebo perforaci či
zablokování zažívacího ústrojí,
obuví výrobek určený k ochraně nebo pokrytí nohou, který má připevněnou podešev,
včetně hlavních částí takové obuvi, i když jsou prodávány samostatně,
hlavními částmi obuvi součásti nebo dílce používané k výrobě obuvi, které tvoří:
1. vrchní část obuvi jako sestava součástí vnější části svršku, která je
připevněna k podešvi nebo mezipodešvi,
2. stélka a podšívka, které jsou sestavou stélky a podšívky svršku, tvořící
vnitřní část obuvi,
3. podešev jako spodní část obuvi, připevněná ke svršku, která je vystavena
oděru při používání obuvi,
usní vyčiněná kůže, jejíž vláknitá struktura zůstala zachována a u níž tloušťka konečné
povrchové úpravy je menší než 0,15 mm včetně,
povrstvenou usní useň s nánosem vrstvy, která je menší než třetina celkové tloušťky
usně, ale je větší než 0,15 mm,
křišťálovým sklem sklo, které obsahuje oxid olovnatý, oxid barnatý, oxid zinečnatý a
oxid draselný samostatně nebo v kombinaci, a to v množství stanoveném prováděcím
právním předpisem. Prováděcí právní předpis upraví i další technické podrobnosti,
výrobkem nebo zbožím porušujícím některá práva duševního vlastnictví se rozumí
1. padělek, jímž je výrobek nebo zboží, včetně jeho obalu, na němž je bez
souhlasu majitele ochranné známky umístěno označení stejné nebo zaměnitelné
s ochrannou známkou, porušující práva majitele ochranné známky podle
zvláštního právního předpisu,4b) dále veškeré věci nesoucí takové označení
(značky, loga, etikety, nálepky, prospekty, návody k použití, doklady o záruce
apod.), a to i tehdy, jsou-li uváděny samostatně, a samostatné obaly, na nichž je
umístěno takové označení,
2. nedovolená napodobenina, jíž je výrobek nebo zboží, které je
rozmnoženinou nebo zahrnuje rozmnoženinu vyrobenou bez souhlasu majitele
autorských nebo příbuzných práv nebo bez souhlasu majitele práv k
průmyslovému vzoru, jestliže pořízení rozmnoženiny porušuje tato práva podle
zvláštních právních předpisů,4c)
3. výrobek nebo zboží, porušující práva majitele patentu4d) nebo užitného
vzoru4e) nebo práva majitele dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva a
pro přípravky na ochranu rostlin podle zvláštního právního předpisu,4d)
4. výrobek nebo zboží, porušující práva toho, jemuž svědčí ochrana zapsaného
označení původu nebo zeměpisného označení,4f)
odbornou péčí úroveň zvláštních dovedností a péče, kterou lze od podnikatele ve
vztahu ke spotřebiteli rozumně očekávat a která odpovídá poctivým obchodním
praktikám nebo obecným zásadám dobré víry v oblasti jeho činnosti.

(2) Prodávajícím se pro účely tohoto zákona rozumí i fyzická osoba, která prodává
spotřebiteli rostlinné a živočišné výrobky z vlastní drobné pěstitelské nebo chovatelské
činnosti anebo lesní plodiny.
____________________
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4) § 420 odst. 2 občanského zákoníku. 4) § 420 odst. 2 občanského zákoníku.
4a) Např. zákon ČNR č. 128/1990 Sb., o advokacii, zákon ČNR č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících a
právní pomoci jimi poskytované, zákon ČNR č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových
poradců České republiky, a zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování
audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů.
4b) Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích,
přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.
4c) Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších
předpisů. Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění
pozdějších předpisů.
4d) Zákon č. 527/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§3
Poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb
(1) Prodávající je povinen:
a)
b)

c)

prodávat výrobky ve správné hmotnosti, míře nebo množství a umožnit spotřebiteli
překontrolovat si správnost těchto údajů,
prodávat výrobky a poskytovat služby v předepsané nebo schválené jakosti, pokud je
závazně stanovena nebo pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů anebo v jakosti jím
uváděné; není-li jakost předepsána, schválena nebo uváděna, v jakosti obvyklé,
prodávat výrobky a poskytovat služby za ceny sjednané v souladu s cenovými
předpisy 6) a ceny při prodeji výrobků nebo poskytování služeb správně účtovat; při
konečném účtování prodávaných výrobků a poskytovaných služeb v hotovosti se
celková částka zaokrouhluje vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných
peněz v oběhu.6a)

(2) Prodávající nesmí po spotřebiteli v souvislosti s použitým způsobem placení
požadovat poplatek převyšující náklady, které prodávajícímu v souvislosti s tímto
způsobem placení vznikají.
____________________
6) Zákon č. 526/1990 Sb.
6a) Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
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§ 3a
Použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou
Prodávající, který v souvislosti s uzavřenou smlouvou používá pro komunikaci se
spotřebitelem veřejnou komunikační síť, nesmí pro tuto komunikaci využívat telefonní
číslo pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou34).
____________________
34) Vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění
pozdějších předpisů.

§ 3b
Ustanovení § 3 odst. 2 a § 3a se nepoužijí na smlouvy uvedené v § 1840 písm. a) až
g), i) a j) a v § 1852 občanského zákoníku.
§ 11
(1) Prodávající musí zajistit, aby informace uvedené v § 9, 10, 13 a 19, jsou-li
poskytovány písemně, byly poskytnuty v českém jazyce.
(2) Jednotlivé informace uvedené v § 9 a 10 mohou být poskytnuty v podobě symbolů
(piktogramů), které musí být srozumitelné, čitelné a úplné. V případě prodeje výrobků, při
jejichž označení byly použity symboly (piktogramy), je prodávající povinen na požádání
vysvětlit nebo vhodně zpřístupnit spotřebiteli jejich význam.
(3) Fyzikální veličiny musí být vyjádřeny v měřicích jednotkách stanovených
zvláštním právním předpisem10).
____________________
10) § 2 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

§ 11a
Při prodeji zboží nebo poskytování služeb elektronickými prostředky
prostřednictvím internetových stránek je prodávající povinen spotřebitele předem
zřetelným způsobem informovat o tom, zda platí nějaká omezení pro dodání zboží nebo
poskytnutí služby a jaké způsoby platby jsou přijímány.
CELEX: 32011L0083
§ 13
Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách
a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb, včetně podmínek uplatnění
rozporu s kupní smlouvou (dále jen "reklamace") spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci
uplatnit, a o provádění záručních oprav.
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§ 13
Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách
a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“), spolu s údaji o tom,
kde lze reklamaci uplatnit.
§ 15
(1) Umožňuje-li to povaha výrobku a forma prodeje, je prodávající povinen na žádost
spotřebitele výrobek překontrolovat nebo předvést.
(2) V případech stanovených zákonem 12) je prodávající povinen řádně vyplnit
záruční list.
(2) Prodávající je povinen vydat spotřebiteli na jeho žádost písemné potvrzení
o odpovědnosti povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem12).
(3) Není-li služba poskytnuta na počkání, je prodávající povinen vydat spotřebiteli
písemné potvrzení o převzetí objednávky. Potvrzení musí obsahovat označení předmětu
služby, její rozsah, jakost, cenu za provedení služby a termín jejího plnění.
____________________
12) § 620 odst. 2 a 3 a § 621 občanského zákoníku. § 2166 občanského zákoníku.

§ 18b
Neoprávněné používání ekoznačky12c) se zakazuje.
§ 18c
Užívání ubytovacího zařízení s noclehem na více než 1 časový úsek nebo výhoda
spojená s ubytováním, popřípadě včetně dopravy nebo jiných služeb30), nesmějí být
uváděny na trh nebo prodávány spotřebiteli jako investice.
________________________________________________
30) § 58 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů. § 1852 až 1867 občanského zákoníku.

§ 19
(1) S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba,13) je
prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace
možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v
sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o
tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení
reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně
potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí
reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
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(2) V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený
vyřizovat reklamace.
(3) Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých
případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu
výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady
musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění
reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této
lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Marné
uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
(4) Při prodeji nebo poskytování služeb mimo ohlášenou provozovnu je prodávající
povinen k informacím podle § 13 písemnou formou poskytnout zejména název nebo jméno a
adresu prodávajícího, kde může spotřebitel i po ukončení takového prodeje nebo poskytování
služeb uplatnit reklamaci.
____________________
13) Věta druhá § 625 občanského zákoníku. § 2172 občanského zákoníku.

§ 23
Dohled nad ochranou spotřebitele
(1) Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádí Česká
obchodní inspekce16), s výjimkou dozoru podle odstavců 2, 3, 4 a 8 až 1112 a 16.
(2) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 odst. 1 písm. b), § 4 až 5a, §
9, 14a a 17 na úseku zemědělských, potravinářských a tabákových výrobků provádí Státní
zemědělská a potravinářská inspekce17).
(3) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 odst. 1 písm. b), § 4 až 5a, §
9, § 10 odst. 1 a 3, § 14a a 17, pokud jde o prodej výrobků a poskytování služeb, které jsou
upraveny zákonem o ochraně veřejného zdraví, provádějí krajské hygienické stanice18).
(4) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 odst. 1 písm. b), § 4 až 5a, §
9, 14a a 17 na úseku veterinární péče provádějí Státní veterinární správa, krajské veterinární
správy a Městská veterinární správa v Praze19).
(5) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 9 až 13, § 14a až 16 a § 18 v
oblasti obchodu a služeb21) provádějí též obecní živnostenské úřady, příslušné podle umístění
provozovny. Nelze-li určit místní příslušnost podle umístění provozovny, provádějí dozor
obecní živnostenské úřady podle místa realizované činnosti.
(6) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 5 odst. 2, § 7b a 14a provádějí
též celní úřady. V případě zjištění výrobků nebo zboží, které naplňují znaky porušení
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ustanovení § 5 odst. 2, je celní úřad oprávněn takovéto výrobky nebo zboží zajistit a následně
rozhodnout o jejich propadnutí nebo zabrání.
(7) Inspektor České obchodní inspekce nebo Státní zemědělské a potravinářské
inspekce, který provedl dozor na trhu podle tohoto zákona a zjistil výrobky nebo zboží, které
naplňují znaky porušení ustanovení § 5 odst. 2, a bylo-li prokázáno, že se jedná o výrobky
nebo zboží pod celním dohledem22), je oprávněn takovéto výrobky nebo zboží zajistit.
Zjištění a zajištěné výrobky nebo zboží postoupí příslušnému celnímu úřadu23), 24) k
provedení celního řízení a dalšího řízení.
(8) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 4 až 5a, § 9, § 10 odst. 1 písm.
a) a § 10 odst. 5 až 7, § 11, 12 a 14a na úseku střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických
výrobků provádí Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva25).
(9) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 4 až 5a, § 6 a 12 vykonává
Česká národní banka u osob podléhajících jejímu dohledu podle zákona upravujícího
postavení a působnost České národní banky při výkonu činnosti, kterou tyto osoby vykonávají
na základě povolení, licence nebo registrace České národní banky.
(10) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 4 až 5a na úseku léčiv
provádí Státní ústav pro kontrolu léčiv27).
(11) Při výkonu dozoru v oblasti regulace reklamy, která je nekalou obchodní
praktikou podle tohoto zákona, se postupuje podle zákona o regulaci reklamy28).
(12) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 4 až 6 a § 12 na úseku
podnikání v energetických odvětvích provádí Energetický regulační úřad.
(13) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním povinností nebo
požadavků stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství, kterým se
zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky
obsahující tyto kůže29), nejedná-li se o surové kočičí a psí kůže.
(14) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním povinností nebo
požadavků stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie, který upravuje názvy
textilních vláken a související označování materiálového složení textilních výrobků 31).
Postup při provádění dozoru se řídí též přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým
se stanoví požadavky na dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh32).
(15) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním povinností
vyplývajících z ustanovení občanského zákoníku30) upravujících smlouvu, ve které se za
úplatu sjednává
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a)

b)
c)
d)

užívání jednoho nebo více ubytovacích zařízení na více než jeden časový úsek, je-li
smlouva sjednána na dobu delší než 1 rok (dále jen „dočasné užívání ubytovacího
zařízení“),
výhoda spojená s ubytováním, je-li smlouva sjednána na dobu delší než 1 rok (dále jen
„dlouhodobý rekreační produkt“),
pomoc při úplatném převodu dočasného užívání ubytovacího zařízení nebo
dlouhodobého rekreačního produktu (dále jen „další prodej“), nebo
účast ve výměnném systému, který umožňuje spotřebiteli vzájemně převést právo
užívat ubytovací zařízení nebo jiné služby spojené s dočasným užíváním ubytovacího
zařízení (dále jen „výměna“).

(15) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním povinností
vyplývajících z ustanovení občanského zákoníku upravujících spotřebitelskou smlouvu,
ve které se za úplatu sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační
služby.30)
(16) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 až 5a, § 6, § 9, § 11 až 13,
§ 15 až 16 a v § 19 na úseku služeb elektronických komunikací a poštovních služeb provádí
Český telekomunikační úřad.
____________________
11a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech
pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracované znění).
16) Zákon ČNR č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
17) Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
18) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
18) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
9) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
20) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/27/ES o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů
spotřebitelů.
21) § 33 a 43 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
21a) Například § 11a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
21b) Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky.
21c) § 47 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon.
21d) § 11 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 113/1997 Sb.
21e) 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.
22) Čl. 4 bod 13 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex
Společenství, v platném znění.
23) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a
poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
23) Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího
některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění zákona č. 635/2004 Sb. a zákona č. 669/2004
Sb.
24) § 5 zákona č. 185/2004 Sb.
25) 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.
26) Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku.
27) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
28) Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
29) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1523/2007 ze dne 11. prosince 2007, kterým se zakazuje
uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže.
31) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 ze dne 27. září 2011 o názvech textilních vláken
a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a
směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES.
32) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví
požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh, a kterým se zrušuje nařízení
(EHS) č. 339/93.

§ 24
nadpis vypuštěn
(1) Výrobce, dovozce, vývozce, dodavatel, prodávající nebo jiný podnikatel se dopustí
správního deliktu tím, že
a)
b)
c)

d)

e)

poruší zákaz používání nekalých obchodních praktik,
vyrábí, dováží, vyváží, nabízí, prodává nebo daruje výrobky nebezpečné svou
zaměnitelností s potravinami,
poruší zákaz vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropských společenství,
kterým se zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí
kůže a výrobky obsahující tyto kůže29),
vyrábí, dováží, uvádí na trh, nabízí nebo prodává textilní výrobky neoznačené podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího názvy textilních vláken a
související označování materiálového složení textilních výrobků31), nebo textilní
výrobky, k nimž není připojena obchodní dokumentace podle tohoto přímo
použitelného předpisu Evropské unie33), nebo
použije neoprávněně ekoznačku.

(2) Výrobce nebo podnikatel jako osoba odpovědná za první uvedení obuvi na trh
Evropského společenství se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 10a neoznačí
materiály použité v hlavních částech obuvi nebo tyto údaje neposkytne dodavateli, či
prodávajícímu.
(3) Výrobce, dovozce nebo prodávající se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu
s § 18a používá názvy jednotlivých druhů křišťálového skla a jim přiřazené symboly nebo
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nedoplní firemní nebo výrobní označení či značku nebo obchodní firmu nebo název
obsahující označení „křišťál“, „křišťálové“, „crystal“ nebo odvozeniny upřesňujícími údaji.
(4) Dodavatel, prodávající nebo vývozce se dopustí správního deliktu tím, že nabízí,
prodává nebo vyváží výrobky, které byly určeny pro humanitární účely a označeny nápisem
„humanita“ podle zvláštního právního předpisu7).
(5) Výrobce nebo dovozce se dopustí správního deliktu tím, že bez zbytečných
průtahů nebo ve lhůtě stanovené dozorovým orgánem nezajistí na základě rozhodnutí
dozorového orgánu o stažení výrobku z trhu nebo na základě vyrozumění dodavatelem nebo
prodávajícím o stažení výrobku z trhu způsob převzetí výrobku nebezpečného svou
zaměnitelností s potravinou, anebo o vrácení nebo zpětném převzetí výrobku stahovaného z
trhu nevyrozumí dozorový orgán.
(6) Dodavatel se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí neprodleně na základě
vyrozumění prodávajícího nebo na základě rozhodnutí dozorového orgánu o stažení výrobku
z trhu vrácení výrobku nebezpečného svou zaměnitelností s potravinou, anebo o vrácení nebo
zpětném převzetí výrobku stahovaného z trhu nevyrozumí dozorový orgán.
(7) Prodávající se dopustí správního deliktu tím, že
a)
b)
b) c)

nesplní povinnost poctivého prodeje výrobků nebo poskytování služeb podle § 3,
v rozporu s § 3a používá telefonní číslo s vyšší než běžnou cenou,
při prodeji výrobků nebo poskytování služeb poruší zákaz diskriminace spotřebitele
podle § 6,
c) d) nesplní informační povinnost podle § 9 a § 10 odst. 2,
d) e) nezajistí, aby jím prodávané výrobky byly označeny podle § 10 odst. 1, 3 a 4,
e) f) odstraní nebo změní označení výrobků nebo jiné údaje uvedené výrobcem, dovozcem
nebo dodavatelem,
f) g) neupozorní při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo
výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, spotřebitele předem na tyto
skutečnosti nebo takové výrobky prodává společně s ostatními výrobky anebo v
provozovně, v místě vyhrazeném k prodeji takových výrobků, umístí předměty, které
neslouží k prodeji,
g) h) poskytuje informace v rozporu s § 11,
i)
neinformuje spotřebitele podle § 11a,
h)j) informaci o ceně poskytuje v rozporu s § 12,
i)k) neinformuje spotřebitele podle § 13,
j)l)
nepředvede spotřebiteli výrobek podle § 15 odst. 1,
k)m) nevyplní záruční list podle § 15 odst. 2, nevydá spotřebiteli potvrzení podle § 15
odst. 2,
l) n) nevydá spotřebiteli písemné potvrzení o převzetí objednávky podle § 15 odst. 3,
m) o) nevydá spotřebiteli na jeho žádost řádně vyplněný doklad o zakoupení výrobku nebo o
poskytnutí služby s údaji stanovenými v § 16 odst. 1,
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n) p) nevyznačí v dokladu o zakoupení výrobku v případě prodeje s následnou dodávkou
místo určení a datum dodávky,
o) q) nevyznačí při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo
výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, tyto skutečnosti v dokladu o
zakoupení výrobku,
p) r) nesplní povinnost prodeje výrobku v hygienicky nezávadném obalu podle § 17,
q) s) neinformuje spotřebitele o peněžní částce za výkup vratných zálohovaných obalů
podle § 18 odst. 1, nebo v rozporu s § 18 odst. 2 neinformuje spotřebitele o změně
peněžní částky za výkup vratných zálohovaných obalů anebo o ukončení výkupu
vratných zálohovaných obalů anebo výkup vratných zálohovaných obalů zastaví,
r) t) v rozporu s § 19 odst. 1 nepřijme reklamaci nebo nevydá spotřebiteli písemné
potvrzení o reklamaci se stanovenými údaji,
s) u) nezajistí, aby v provozovně byl po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený
vyřizováním reklamace,
t) v) nerozhodne o reklamaci nebo ji nevyřídí podle § 19 odst. 3,
u) w) neposkytne při prodeji nebo poskytování služeb mimo ohlášenou provozovnu
informace podle § 19 odst. 4, nebo
v) w) nevyrozumí bez zbytečných průtahů nebo ve lhůtě stanovené dozorovým orgánem
výrobce, dovozce nebo dodavatele, že výrobek je na základě rozhodnutí dozorového
orgánu stahován z trhu, nebo neprodleně nezajistí způsob vrácení výrobku
nebezpečného svou zaměnitelností s potravinou, anebo o vrácení nebo zpětném
převzetí výrobku stahovaného z trhu nevyrozumí dozorový orgán.
(8) Správního deliktu se dopustí ten, kdo v souvislosti s nabízením nebo uzavíráním
smlouvy, ve které se za úplatu sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení, dlouhodobý
rekreační produkt, další prodej nebo výměna,
a)

b)

c)

d)

e)

neposkytne spotřebiteli informace, které stanoví zvláštní právní předpis, bezplatně a v
dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy, nebo než je spotřebitel vázán svým
návrhem na uzavření smlouvy (dále jen „předsmluvní informace“),
neupozorní prokazatelně spotřebitele s dostatečným předstihem před uzavřením
smlouvy, nebo než je spotřebitel vázán svým návrhem na uzavření smlouvy, na jeho
právo odstoupit od smlouvy, nebo na délku lhůty pro odstoupení nebo na zákaz přijetí
záloh, jiných plnění nebo zajištění v průběhu lhůty pro odstoupení od smlouvy,
neuvede informace o tom, kde a jak lze získat předsmluvní informace při nabízení
dočasného užívání ubytovacího zařízení, dlouhodobého rekreačního produktu, dalšího
prodeje nebo výměny,
neuvede zřetelně účel a povahu akce na pozvánce na prodejní nebo nabídkovou akci
nebo nezajistí, aby byly po dobu trvání akce předsmluvní informace spotřebiteli k
dispozici,
uvádí na trh nebo nabízí dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo dlouhodobý
rekreační produkt jako způsob zhodnocení finančních prostředků spotřebitele,
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f)

neupozorní spotřebitele před uzavřením smlouvy písemně na změny, liší-li se
informace uvedené v návrhu smlouvy od předsmluvních informací, nebo tyto změny
ve smlouvě výslovně neuvede,
g)
neuvede ve smlouvě bydliště, místo podnikání nebo sídlo každé ze smluvních stran a
datum a místo uzavření smlouvy,
h)
nezajistí, aby spotřebitel podepsal zvlášť každé ujednání o právu na odstoupení od
smlouvy, o délce lhůty pro odstoupení od smlouvy a o zákazu přijetí záloh, jiných
plnění nebo jejich zajištění v průběhu lhůty pro odstoupení od smlouvy,
i)
neposkytne spotřebiteli řádně vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy,
j)
nepředá spotřebiteli ihned po uzavření smlouvy její podepsané vyhotovení,
k)
neposkytne spotřebiteli předsmluvní informace písemně nebo písemně neupozorní na
změny předsmluvních informací podle § 62 odst. 2 občanského zákoníku tak, aby k
nim měl spotřebitel snadný přístup,
l)
neposkytne předsmluvní informace nebo neuzavře se spotřebitelem smlouvu v jazyce
požadovaném v § 65 občanského zákoníku,
m)
nerozdělí spotřebiteli u dlouhodobého rekreačního produktu platby do ročních splátek
v téže výši, popřípadě se zohledněním vývoje cen, je-li to sjednáno, nebo nezašle
spotřebiteli výzvu k provedení platby písemně nejpozději 14 dnů přede dnem
splatnosti, nebo
n)
požaduje nebo přijímá od spotřebitele platby záloh nebo jiné plnění nebo jejich
zajištění v rozporu s § 66 odst. 2 a § 69 občanského zákoníku.
(8) Prodávající jako osoba, která v souvislosti s nabízením nebo uzavíráním
smlouvy, ve které se za úplatu sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné
rekreační služby podle § 1852 občanského zákoníku, se dopustí správního deliktu tím,
a)
b)

c)

d)

e)
f)
g)

neposkytne spotřebiteli údaje podle § 1854 odst. 2 občanského zákoníku
v rozsahu a způsobem tam uvedeným,
neuvede zřetelně na pozvánce k nabídkové nebo prodejní akci účel a povahu této
akce a nezajistí, aby byly po celou dobu jejího trvání spotřebiteli k dispozici
údaje podle § 1854 občanského zákoníku,
neupozorní výslovně spotřebitele s dostatečným předstihem před uzavřením
smlouvy, nebo než je spotřebitel vázán svým návrhem na uzavření smlouvy, na
jeho právo odstoupit od smlouvy, nebo na délku lhůty k odstoupení a na zákaz
platby záloh a jiných plnění nebo jejich zajištění v průběhu lhůty pro odstoupení,
nesdělí spotřebiteli údaje podle § 1854 odst. 2 v jazyce požadovaném podle § 1854
odst. 3 občanského zákoníku nebo neuzavře se spotřebitelem smlouvu v jazyce
požadovaném v § 1860 občanského zákoníku nebo nevydá spotřebiteli úřední
překlad textu smlouvy do jazyka uvedeného v §1860 občanského zákoníku,
neuvede ve smlouvě údaje podle § 1856 odst. 1 občanského zákoníku,
neposkytne spotřebiteli řádně vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy,
neposkytne spotřebiteli písemně údaje podle § 1854 odst. 2 nebo písemně
neupozorní na jejich změny,
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h)

i)
j)

k)
l)

nezajistí, aby spotřebitel podepsal zvlášť každé ujednání o právu na odstoupení
od smlouvy, o lhůtě k odstoupení a o zákazu platby záloh a jiných plnění nebo
jejich zajištění v průběhu lhůty pro odstoupení,
nevydá spotřebiteli bezprostředně po uzavření smlouvy alespoň jedno její
vyhotovení,
nerozdělí u smlouvy, kterou se nabývá za úplatu právo na výhodu spojenou
s ubytováním, popřípadě s dopravou nebo jinými službami, platby do ročních
splátek v téže výši, popřípadě se zohledněním vývoje cen, je-li to sjednáno, nebo
nezašle spotřebiteli výzvu k provedení platby písemně nejpozději 14 dnů přede
dnem splatnosti,
v rozporu s § 1864 občanského zákoníku požaduje nebo přijímá od spotřebitele
zálohu či jiné plnění nebo jejich zajištění, nebo
uvádí na trh nebo prodává užívání ubytovacího zařízení s noclehem na více než 1
jeden časový úsek nebo výhodu spojenou s ubytováním popřípadě včetně dopravy
nebo jiných služeb jako způsob zhodnocení finančních prostředků spotřebitele.

(9) Provozovatel tržiště (tržnice) se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 14a
nevede nebo nepředloží evidenci prodávajících.
(10) Za správní delikt se uloží pokuta do
a)
b)
c)
d)
e)

1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 7 písm. b), d), l) až q, s), u), w)
2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 8,
3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) až e), odstavců 2 a
3, odstavce 7 písm. c), e), g), h), i), k), r), t), v),
5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) a b), odstavce 4,
odstavce 7 písm. a), f), j) a odstavce 9,
50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců 5 a 6 a odstavce 7 písm. x).

(11) Příkazem vydaným na místě lze za správní delikt uložit pokutu do výše 5 000 Kč.
____________________
7) § 7b zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci.
11a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech
pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracované znění).
22) Čl. 4 bod 13 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex
Společenství, v platném znění.
29) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1523/2007 ze dne 11. prosince 2007, kterým se zakazuje
uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže.
31) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 ze dne 27. září 2011 o názvech textilních vláken
a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a
směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES.
33) Článek 14 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 ze dne 27. září 2011 o
názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení
směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES.
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***
Změna zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona
České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 423/2003 Sb.,
zákona č. 292/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu,
vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb. a zákona č.
…./2013 Sb.:
§5
Smlouva o stavebním spoření
(1) Osoba, která uzavře se stavební spořitelnou písemnou smlouvu podle občanského
zákoníku smlouvu o stavebním spoření (dále jen "smlouva"), se stává účastníkem.
Poskytovatel stavebního spoření sdělí budoucímu účastníkovi obsah smlouvy v textové
podobě v dostatečném předstihu před jejím uzavřením. Účastník se ve smlouvě zejména
zaváže ukládat u stavební spořitelny vklady ve smluvené výši. Smlouva účastníka, pokud je
jím fyzická osoba, musí obsahovat jeho prohlášení, zda v rámci této smlouvy žádá o přiznání
státní podpory. Toto prohlášení může účastník v průběhu kalendářního roku jedenkrát změnit.
Součástí smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření (dále jen
"všeobecné obchodní podmínky").
(2) Účastník má právo na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření na financování
bytových potřeb (dále jen "úvěr ze stavebního spoření") po splnění podmínek tohoto zákona a
podmínek stanovených stavební spořitelnou ve všeobecných obchodních podmínkách,
zejména po splnění předpokladů zajištění jeho návratnosti.
(3) Úvěr ze stavebního spoření může být stavební spořitelnou poskytnut a účastníkem
použit pouze na financování bytových potřeb. Financováním bytových potřeb účastníka se
rozumí i financování bytových potřeb osob blízkých. Za osobu blízkou se pro účely tohoto
zákona považuje příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel.
(4) Délka čekací doby na poskytnutí peněžních prostředků z úvěru ze stavebního
spoření nesmí být kratší než 24 měsíců od počátku doby spoření a závisí na podmínkách
stanovených stavební spořitelnou ve všeobecných obchodních podmínkách.
(5) Stavební spořitelna může poskytnout účastníkovi úvěr do výše cílové částky, který
slouží k úhradě nákladů na řešení bytových potřeb i v případě, kdy účastník nemá ještě nárok
na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření.
(6) Smlouva musí obsahovat úrokovou sazbu z vkladů a úrokovou sazbu z úvěru ze
stavebního spoření. Rozdíl mezi úrokovou sazbou z vkladů a úrokovou sazbou z úvěru ze
stavebního spoření může činit nejvýše 3 procentní body.
(7) Úrokovou sazbu z vkladů uvedenou ve smlouvě může stavební spořitelna
jednostranně změnit v případě, že účastník po splnění podmínek stanovených stavební
spořitelnou pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření ve všeobecných obchodních
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podmínkách nabídku na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření nepřijme a ode dne uzavření
smlouvy uplyne nejméně 6 let. Oprávnění k této změně a způsob stanovení změněné úrokové
sazby z vkladů musí být uvedeny ve smlouvě.
(8) Účastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemně oznamovat stavební
spořitelně všechny skutečnosti, které mají vliv na plnění podmínek stanovených tímto
zákonem a všeobecnými obchodními podmínkami. Účastník je zejména povinen doložit
stavební spořitelně použití úvěru ve smyslu odstavců 3 a 5 na bytové potřeby.
(9) Cílová částka se rovná součtu vkladů, státní podpory, úvěru ze stavebního spoření
a úroků z vkladů a státní podpory, po odečtení daně z příjmů z těchto úroků. Uspořená částka
se rovná součtu vkladů, úroků z vkladů a úroků z připsaných záloh státní podpory, sníženému
o daň z příjmů z těchto úroků a o úhrady účtované stavební spořitelnou. Uspořenou částku
nelze v době spoření převést na jinou osobu, lze ji však použít k zajištění pohledávek
poskytovatele stavebního spoření z úvěru, který poskytovatel stavebního spoření poskytl
podle odstavce 2 nebo 5.
(10) Účastník je povinen použít
a)
b)

státní podporu vyplacenou při splnění podmínek stanovených tímto zákonem (§ 12
odst. 2 písm. a)) na financování bytové potřeby, nebo
uspořenou částku a vyplacenou státní podporu při splnění podmínek stanovených
tímto zákonem (§ 12 odst. 2 písm. c)) na doplňkové penzijní spoření podle zákona
upravujícího doplňkové penzijní spoření (dále jen „doplňkové penzijní spoření“) nebo
na penzijní připojištění podle zákona upravujícího penzijní připojištění se státním
příspěvkem (dále jen „penzijní připojištění“),
a toto použití poskytovateli stavebního spoření prokázat.

(11) Doba spoření začíná dnem uzavření smlouvy a končí dnem uzavření smlouvy o
úvěru ze stavebního spoření, nejdříve však uplynutím čekací doby podle odstavce 4, nebo
vyplacením zůstatku účtu stavebního spoření účastníka, nejpozději však dnem ukončení
smlouvy, nebo zánikem právnické osoby jako účastníka.
(12) Smlouva musí obsahovat do ukončení doby spoření, nejdéle po dobu 6 let ode
dne jejího uzavření, výši úplaty nebo způsob stanovení výše úplaty za vedení účtu stavebního
spoření, zřízeného a vedeného k přijímání vkladu účastníka, a za služby nezbytně související s
vedením tohoto účtu, přičemž způsob stanovení výše úplaty nesmí být závislý jen na vůli
stavební spořitelny. Nezbytně souvisejícími službami s vedením účtu podle věty první jsou
takové služby, jejichž poskytování ukládá stavební spořitelně obecně závazný právní předpis,
nebo takové služby, jejichž poskytnutí nemůže účastník, který řádně plní závazky ze smlouvy,
odmítnout bez toho, aby to pro něj mělo nepříznivý následek znamenající ztrátu nároku na
státní podporu.
(13) K uzavření nebo změně smlouvy pro nezletilého účastníka nepotřebuje jeho
zákonný zástupce souhlas soudu, neboť toto právní jednání se považuje za běžnou
záležitost při správě jmění dítěte.
§6
Bytové potřeby
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(1) Bytovými potřebami účastníka, který je fyzickou osobou, se pro účely tohoto
zákona rozumí
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)

i)
j)
k)

výstavba bytového domu,6) rodinného domu,7) nebo bytu ve vlastnictví podle
zvláštního právního předpisu,8)
změna stavby na bytový dům, rodinný dům nebo byt,
koupě bytového domu, rodinného domu nebo bytu včetně rozestavěné stavby těchto
domů nebo bytu,
koupě pozemku v souvislosti s výstavbou nebo koupí bytového domu, rodinného
domu nebo bytu, včetně rozestavěného bytového domu, rodinného domu nebo bytu,
nebo s řešením jiných bytových potřeb,
splacení členského vkladu nebo podílu v právnické osobě, jejímž je účastník členem
nebo společníkem, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné
právo užívání k bytu, v bytovém nebo rodinném domě ve vlastnictví této právnické
osoby,
změna stavby, údržba stavby, nebo udržovací práce na
1. bytovém domě nebo rodinném domě, pokud jsou tyto ve vlastnictví nebo
spoluvlastnictví účastníka nebo právnické osoby, jejímž je účastník členem
nebo společníkem, a účastník je nájemcem bytu v takovém bytovém domě
nebo rodinném domě, nebo užívá-li byt v uvedeném domě z jiného právního
důvodu,
2. bytu ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví podle zvláštního právního
předpisu,8) včetně úhrady podílu na změně, údržbě nebo udržovacích pracích
týkajících se společných částí domu,
3. bytu v bytovém domě nebo rodinném domě, je-li účastník jeho nájemcem,
nebo užívá-li byt z jiného právního důvodu, a stavební práce jsou prováděny se
souhlasem vlastníka bytového domu nebo rodinného domu, je-li takového
souhlasu třeba podle zvláštního právního předpisu,9)
vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoluvlastníků, popřípadě
dědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada spoluvlastnického podílu na
účely uvedené v písmenech a) až e) a písmenu h),
úhrada za převod členských práv a povinností v družstvu družstevního podílu, nebo
za převod podílu v právnické osobě, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě
bude-li mít jiné právo užívání bytu v bytovém domě nebo rodinném domě ve
vlastnictví právnické osoby, které se převod členských práv a povinností nebo převod
podílu týká,
řešení bytové potřeby uvedené pod písmeny c) a d) úplatným převodem nebo
přechodem podle zvláštního právního předpisu, 10)
připojení bytového domu nebo rodinného domu, nebo domu s byty ve vlastnictví podle
zvláštního právního předpisu8) k veřejným sítím technického vybavení, je-li účastník
vlastníkem nebo spoluvlastníkem připojované stavby,
splacení úvěru, nebo půjčky zápůjčky použitých na financování bytových potřeb
uvedených pod písmeny a) až j) s výjimkou pokut nebo jiných sankcí.

(2) U účastníka, kterým je právnická osoba, se za použití úvěru ze stavebního spoření
na bytové potřeby považuje použití úvěru
a)

na účely uvedené v odstavci 1 písm. a) až f) a i),
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b)
c)

ke splacení úvěru nebo půjčky zápůjčky, použitých na financování bytových potřeb,
uvedených v odstavci 1 písm. a) až f) a i), nebo
k výstavbě sítí technického vybavení.

(3) Bytová potřeba uvedená v odstavcích 1 a 2 se musí nacházet v České republice.
____________________
6) § 3 písm. b) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
7) § 3 písm. c) vyhlášky č. 137/1998 Sb.
8) § 2 písm. b) zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé
vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění
pozdějších předpisů.
9) Například § 694 občanského zákoníku.
10) Například zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

§8
Úmrtí účastníka stavebního spoření
(1) V případě úmrtí účastníka přecházejí práva a povinnosti vyplývající ze stavebního
spoření na pozůstalého manžela. K tomu soud přihlédne v řízení o dědictví.
(2) Není-li pozůstalý manžel, jsou práva a povinnosti vyplývající ze stavebního
spoření předmětem dědění, jen dohodnou-li se dědicové v dohodě o vypořádání dědictví, že
práva a povinnosti ze stavebního spoření převezme jeden z nich.
(3) Nedojde-li mezi dědici k dohodě podle odstavce 2, smlouva o stavebním spoření
zaniká dnem úmrtí zůstavitele a v dědickém řízení se vypořádá pouze uspořená částka, včetně
úroků a poměrné částky státní podpory ke dni úmrtí účastníka stavebního spoření.
§8
Smrt účastníka
(1) Závazek ze smlouvy o stavebním spoření zaniká smrtí účastníka a součástí
pozůstalosti je pohledávka na výplatu uspořené částky, pohledávka na výplatu záloh
státní podpory evidovaných na účtu účastníka a zálohy státní podpory za kalendářní
rok, ve kterém účastník zemřel, podle skutečně uspořené částky ke dni smrti účastníka
v tomto kalendářním roce. Součástí pozůstalosti jsou i případné dluhy účastníka
vyplývající ze stavebního spoření.
(2) Při vyplacení státní podpory z důvodu smrti účastníka se § 12 odst. 2
nepoužije.
***
Změna zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona
č. 236/1995 Sb., zákona č. 77/1998 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb.,
zákona č. 48/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.114/2003
Sb., zákona č.120/2004 Sb., zákona č. 83/2004 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č.
342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 275/2012 Sb. a zákona č. 404/2012 Sb.:
§ 25a
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nadpis vypuštěn
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Ústavnímu soudu pro
výkon jeho působnosti podle tohoto zákona
a)
b)
c)

referenční údaje ze základního registru obyvatel,
údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)
b)
c)
d)
e)

f)

příjmení,
jméno, popřípadě jména,
datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum,
místo a stát, kde se narodil,
adresa místa pobytu,
datum, místo a okres 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 den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí,
státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
datum narození,
pohlaví,
místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan
narodil,
rodné číslo,
státní občanství,
adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
omezení svéprávnosti,
rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z
rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména,
příjmení a datum narození,
rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,
rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho
jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
rodné číslo dítěte,
osvojení dítěte,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den,
kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,
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op)
pq)

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo
den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
op)
pq)

jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
datum narození,
pohlaví,
místo a stát, kde se cizinec narodil,
rodné číslo,
státní občanství,
druh a adresa místa pobytu,
číslo a platnost oprávnění k pobytu,
počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
omezení svéprávnosti,
správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České
republiky,
rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela,
rodné číslo nebo datum narození,
jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, rodné číslo, pokud je dítě cizincem; v
případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce,
jejich rodné číslo, pokud jsou cizinci; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný
zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den,
kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo
den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
***
Změna zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění zákona
č. 267/2006 Sb.:
§ 17
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(1) Stát odpovídá za škodu osobě, která poskytla pomoc Bezpečnostní informační
službě nebo příslušníkovi s jejich vědomím (dále jen "pomáhající osoba"). Stát se této
odpovědnosti může zprostit jen tehdy, způsobila-li si tuto škodu pomáhající osoba úmyslně.
(2) Došlo-li u pomáhající osoby k újmě na zdraví nebo k smrti, určí se rozsah a výše
náhrady škody podle ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v
některých zvláštních případech.
(3) Stát odpovídá i za škodu na věcech, která pomáhající osobě vznikla v souvislosti s
poskytnutím této pomoci. Přitom se hradí škoda skutečná i jiná, a to uvedením v předešlý
stav; není-li to dobře možné nebo účelné, hradí se v penězích.
(4) Stát odpovídá i za škodu, kterou pomáhající osoba způsobila v souvislosti s pomocí
poskytnutou Bezpečnostní informační službě nebo příslušníkovi.
(5) Náhradu škody poskytuje v zastoupení státu Bezpečnostní informační služba.
§ 17
(1) Stát je povinen nahradit újmu osobě, která poskytla pomoc Bezpečnostní
informační službě nebo příslušníkovi s jejich vědomím (dále jen „pomáhající osoba“).
Stát se této povinnosti může zprostit jen tehdy, způsobila-li si tuto újmu pomáhající
osoba úmyslně.
(2) Stát je povinen nahradit škodu, která pomáhající osobě vznikla v souvislosti
s poskytnutím pomoci Bezpečnostní informační službě nebo příslušníkovi.
(3) Stát je povinen nahradit újmu, kterou jinému způsobila pomáhající osoba
v souvislosti s poskytnutím pomoci Bezpečnostní informační službě nebo příslušníkovi.
(4) Náhradu škody poskytuje v zastoupení státu Bezpečnostní informační služba.
***
Změna zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ve
znění zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č.7/2009 Sb., zákona č.
466/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb. a zákona č. 91/2012 Sb.:
§4
(1) Rozhodcem může být občan České republiky, který je zletilý, bezúhonný a způsobilý
k právním úkonům plně svéprávný, pokud zvláštní předpis2) nestanoví jinak.
(2) zrušen
(3) (2) Podmínku bezúhonnosti podle odstavců 1 a 2 odstavce 1 nesplňuje ten, kdo byl
pravomocně odsouzen za trestný čin, jestliže se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen.
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(4) (3) Rozhodcem určeným rozhodčí doložkou pro řešení sporů ze spotřebitelských
smluv může být jen osoba, která je zapsána v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem
spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“).
§ 16
(1) Uplatní-li strana svůj nárok před rozhodci v promlčecí nebo prekluzivní lhůtě a
rozhodnou-li rozhodci, že není dána jejich pravomoc, zůstávají účinky podané žaloby
zachovány, pokud strana podá znovu u soudu, u příslušných rozhodců či stálého
rozhodčího soudu, nebo u jiného příslušného orgánu žalobu do 30 dnů ode dne, kdy jí
bylo doručeno rozhodnutí o nedostatku pravomoci.
(2) Účinky podané žaloby zůstávají zachovány i tehdy, pokud strana po zrušení
rozhodčího nálezu podala u příslušných rozhodců či stálého rozhodčího soudu, nebo u
jiného příslušného orgánu žalobu, nebo návrh na pokračování v řízení do 30 dnů ode
dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu, jímž došlo ke zrušení rozhodčího nálezu.
§ 16
Uplatní-li strana svůj nárok před rozhodci v promlčecí nebo prekluzivní lhůtě a
rozhodnou-li rozhodci, že není dána jejich pravomoc, nebo došlo-li ke zrušení rozhodčího
nálezu a podá-li strana znovu u soudu nebo u jiného příslušného orgánu žalobu nebo návrh na
pokračování v řízení do 30 dnů ode dne, kdy jí bylo doručeno rozhodnutí o nedostatku
pravomoci, nebo o zrušení rozhodčího nálezu, zůstávají účinky podané žaloby zachovány.
§ 19
(1) Strany se mohou dohodnout na postupu, kterým mají rozhodci vést řízení. Otázky
řízení mohou být rozhodnuty předsedajícím rozhodcem, jestliže k tomu byl zmocněn stranami
nebo všemi rozhodci.
(2) Není-li uzavřena dohoda podle odstavce 1 nebo není určen postup podle odstavce 4,
postupují rozhodci v řízení způsobem, který považují za vhodný. Vedou rozhodčí řízení tak,
aby bez zbytečných formalit a při poskytnutí stejné příležitosti k uplatnění práv všem stranám
byl zjištěn skutkový stav věci potřebný pro rozhodnutí sporu.
(3) Nedohodnou-li se strany jinak, je řízení před rozhodci ústní. Toto řízení je vždy
neveřejné.
(4) Strany mohou určit postup také v pravidlech pro rozhodčí řízení, pokud jsou
k rozhodčí smlouvě tato pravidla přiložena. Použití řádu stálého rozhodčího soudu tím není
dotčeno.
(4) Strany mohou určit postup také v pravidlech pro rozhodčí řízení. Sjednává-li
se rozhodčí smlouva pro řešení sporů ze spotřebitelské smlouvy nebo spotřebitelských
smluv, musí být pravidla k rozhodčí smlouvě vždy přiložena. Použití řádu stálého
rozhodčího soudu tím není dotčeno.
§ 34
166

(1) Zruší-li soud rozhodčí nález z důvodů uvedených v § 31 písm. a), b), g) nebo h),
pokračuje k návrhu některé ze stran po právní moci rozsudku v jednání ve věci samé a tuto
věc rozhodne. Věc již nelze projednat v rozhodčím řízení.
(2) Zruší-li soud rozhodčí nález z důvodu, než je uveden v § 31 písm. a) a b), zůstává
rozhodčí smlouva v platnosti. Nedohodnou-li se strany jinak, rozhodci zúčastnění na
rozhodčím nálezu, který byl zrušen z důvodů uvedených v § 31 písm. c), jsou však z nového
projednání a rozhodování vyloučeni. Nedohodnou-li se strany jinak, budou noví rozhodci
jmenováni způsobem původně určeným v rozhodčí smlouvě nebo podpůrně podle ustanovení
tohoto zákona.
(2) Zruší-li soud rozhodčí nález z důvodu uvedených v § 31 písm. c) až f) nebo i),
pokračuje se k návrhu některé ze stran v rozhodčím řízení na základě rozhodčí
smlouvy. Nedohodnou-li se strany jinak, rozhodci zúčastnění na rozhodčím nálezu,
který byl zrušen z důvodů uvedených v § 31 písm. c), jsou však z nového projednání a
rozhodování vyloučeni. Nedohodnou-li se strany jinak, budou noví rozhodci jmenováni
způsobem původně určeným v rozhodčí smlouvě nebo podpůrně podle ustanovení
tohoto zákona.
(3) Zruší-li soud rozhodčí nález vydaný ve sporu ze spotřebitelské smlouvy a v
rozhodčím řízení vystupoval rozhodce zapsaný v seznamu rozhodců vedeném ministerstvem,
doručí soud ministerstvu stejnopis takového pravomocného rozhodnutí.
ČÁST ŠESTÁ
SEZNAM ROZHODCŮ VEDENÝ MINISTERSTVEM
§ 40a
(1) Ministerstvo vede seznam rozhodců, kteří mohou být určeni rozhodčí
doložkou pro rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv.
(2) Ministerstvo zveřejní na svých internetových stránkách o rozhodcích
zapsaných v seznamu tyto údaje:
a)

jméno a příjmení,

b)

kontaktní adresu uvedenou rozhodcem,

c)

číslo osvědčení,

d)

den zápisu do seznamu a

e)

den a důvod vyškrtnutí ze seznamu.

§ 40b
Zápis do seznamu rozhodců
(1) Ministerstvo na žádost do seznamu rozhodců zapíše fyzickou osobu, která
a)

je svéprávná,
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b)

je bezúhonná,

c)

získala vysokoškolské vzdělání v oboru právo
1. v magisterském studijním programu studiem na vysoké škole v České
republice, nebo
2. studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České
republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě 1 na
základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo
pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu, a
současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému
vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu v oboru
právo na vysoké škole v České republice,

d)

nebyla v posledních 5 letech na základě rozhodnutí ministerstva vyškrtnuta ze
seznamu rozhodců,

e)

uhradila ministerstvu správní poplatek ve výši 5 000 Kč.

(2) V žádosti o zápis do seznamu rozhodců uchazeč uvede jméno a příjmení,
místo trvalého pobytu, rodné číslo, bylo-li mu přiděleno, datum narození a kontaktní
adresu.
(3) K žádosti podle odstavce 2 doloží uchazeč o zápis do seznamu rozhodců
a)

ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání podle odstavce 1 písm. c),

b)

doklad obdobný výpisu z rejstříku trestů vydaný státem, jehož je občanem, nebo
výpis z evidence rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou
zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem; v případě, že stát
výpis obdobný výpisu z rejstříku trestů nevydává, čestné prohlášení učiněné před
příslušným správním nebo soudním orgánem tohoto státu; doklady nesmí být
starší 3 měsíců,

c)

doklad prokazující zaplacení správního poplatku za zápis do seznamu.

(4) Za účelem doložení bezúhonnosti si ministerstvo vyžádá výpis z evidence
Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence
Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
(5) Zápis do seznamu rozhodců provede ministerstvo bez zbytečného odkladu,
pokud uchazeč splňuje všechny podmínky uvedené v odstavci 1. Ministerstvo vydá
rozhodci zapsanému do seznamu nejpozději do 30 dnů od zápisu osvědčení o zápisu.

§ 40c
Vyškrtnutí ze seznamu rozhodců
(1) Ministerstvo vyškrtne ze seznamu rozhodce, který
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a)

zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého,

b)

byl pravomocně odsouzen za trestný čin, jestliže se na něj podle zvláštního
předpisu nebo rozhodnutí prezidenta republiky nehledí, jako by nebyl odsouzen,

c)

byl pravomocně omezen ve svéprávnosti,

d)

nemůže být rozhodcem podle jiných právních předpisů, nebo

e)

podal ministerstvu písemnou žádost o vyškrtnutí ze seznamu, a to k poslednímu
dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla žádost
doručena.

(2) Ministerstvo může rozhodnout o vyškrtnutí rozhodce ze seznamu, pokud
závažně nebo opakovaně porušil povinnosti stanovené tímto zákonem.
(3) Ministerstvo může rozhodnout o dočasném vyškrtnutí rozhodce,
a)

proti kterému bylo zahájeno trestní stíhání; dočasné vyškrtnutí trvá nejdéle do
dne následujícího po dni, kdy bude ministerstvu doručeno pravomocné
rozhodnutí, kterým se toto stíhání končí, nebo

b)

bylo-li zahájeno řízení o omezení jeho svéprávnosti, a to nejdéle do dne
následujícího po dni, kdy bude ministerstvu doručeno pravomocné rozhodnutí,
kterým se toto řízení končí.

(4) O vyškrtnutí podle odstavce 1 písm. b) až e) ze seznamu rozhodců vyrozumí
ministerstvo do 30 dnů toho, jehož se vyškrtnutí týká. Vyškrtnutí podle odstavce 2 nebo
dočasné vyškrtnutí podle odstavce 3 zaznamená ministerstvo v seznamu rozhodců bez
zbytečného odkladu od právní moci rozhodnutí o vyškrtnutí nebo dočasném vyškrtnutí
a do 30 dnů o této skutečnosti informuje toho, jehož se vyškrtnutí nebo dočasné
vyškrtnutí týká.
§ 40d
Informační povinnosti
Rozhodce je povinen oznámit ministerstvu bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do 8 dnů, veškeré změny údajů, které jsou uvedeny v seznamu a veškeré změny
skutečností, na jejichž základě byl zapsán do seznamu.“.

ČÁST ŠESTÁ SEDMÁ
Věcná a místní příslušnost soudů
§ 41
K řízení o neplatnosti rozhodčí smlouvy a k řízení podle tohoto zákona je v prvním
stupni příslušný soud, který by byl příslušný k řízení ve věci podle zvláštního předpisu,6)
kdyby nebylo rozhodčí smlouvy.
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§ 42
(1) K úkonům podle § 20 odst. 2 je dána věcná a místní příslušnost okresního soudu, v
jehož obvodu má být požadovaný úkon proveden.
(2) Má-li být úkon požadovaný podle odstavce 1 proveden v cizině, je dána věcná a
místní příslušnost okresního soudu, v jehož obvodu je místo, kde se rozhodčí řízení koná.
§ 43
K řízení podle tohoto zákona je místně příslušný soud, v jehož obvodu se koná nebo
konalo rozhodčí řízení, je-li toto místo v tuzemsku. Jinak je místně příslušný soud, který by
byl místně příslušný, kdyby nebylo rozhodčí smlouvy. Mimo to k řízení podle § 9 a § 12 odst.
2 je dána místní příslušnost soudu podle sídla nebo bydliště navrhovatele anebo odpůrce,
jestliže nelze v tuzemsku zjistit místní příslušnost soudu.
§ 44
Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro řízení před soudem podle tohoto zákona
obdobně ustanovení občanského soudního řádu.
ČÁST SEDMÁ OSMÁ
ZMĚNA A DOPLNĚNÍ OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU
§ 45
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č.
158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona
č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb.,
zákona České národní rady č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb. a
zákona č. 152/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 9 odst. 3 písm. c) bod kk) včetně poznámky č. 23) se vypouští.
2. V § 36b odst. 1 se vypouští písmeno f).
3. V § 88 se vypouští odstavec 2; zároveň se zrušuje číslování odstavců.
4. V § 120 odst. 2 se za slova "o osvojení" vkládají slova "v řízení o jmenování rozhodce nebo
předsedajícího rozhodce".
ČÁST OSMÁ DEVÁTÁ
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Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 46
Spory o neplatnost rozhodčích smluv a o zrušení rozhodčích nálezů vydaných
rozhodci na základě rozhodčí smlouvy, v nichž bylo zahájeno řízení a nebylo pravomocně
rozhodnuto do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, projednají a dokončí soudy příslušné k
řízení do dne účinnosti tohoto zákona.
§ 47
Ustanovení tohoto zákona se použije, jen pokud nestanoví něco jiného mezinárodní
smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů.
§ 48
Ustanovení tohoto zákona se použijí na případy, kdy rozhodčí smlouva byla uzavřena
po nabytí účinnosti tohoto zákona. V ostatních případech se postupuje podle dosavadních
předpisů.
§ 49
Zrušují se:
1. Zákon č. 98/1963 Sb., o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o
výkonu rozhodčích nálezů.
2. § 30 odst. 2, 4, 5 a 6 zákona č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů.
3. § 28 odst. 2, 4, 5, 6, 7 a 8 zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách.
§ 50
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995.

***
Změna zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č.
138/2002 Sb., zákona č.320/2002 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb.,
zákona č. 132/2003 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 384/2005 Sb., zákona č. 444/2005
Sb., zákona č.25/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 109/2007 Sb., zákona č.
171

36/2008 Sb., zákona č. 296/2 008 Sb., zákona č.132/2010 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 28/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 275/2012 Sb.:
§ 5i
Reklama na dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby
(1) Reklama na užívání jednoho nebo více ubytovacích zařízení na více než jeden
časový úsek, je-li smlouva sjednána na dobu delší než 1 rok (dále jen „dočasné užívání
ubytovacího zařízení“), na výhodu spojenou s ubytováním, je-li smlouva sjednána na dobu
delší než 1 rok (dále jen „dlouhodobý rekreační produkt“), na pomoc při úplatném převodu
dočasného užívání ubytovacího zařízení nebo dlouhodobého rekreačního produktu (dále jen
„další prodej“) nebo na účast ve výměnném systému, který umožňuje spotřebitelům vzájemně
převést právo užívat ubytovací zařízení nebo jiné služby spojené s dočasným užíváním
ubytovacího zařízení (dále jen „výměna“) podle jiného právního předpisu26b), musí
obsahovat údaj o právu spotřebitele získat informace, které musí být spotřebiteli poskytnuty
před uzavřením smlouvy, nebo než je spotřebitel vázán svým návrhem na uzavření smlouvy,
včetně uvedení místa a způsobu, kde a jak lze tyto informace získat.
(2) Za reklamu na dočasné užívání ubytovacího zařízení, dlouhodobý rekreační
produkt, další prodej nebo výměnu se považuje i nabídková nebo prodejní akce, v rámci které
lze sjednat smlouvu, ve které se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení, dlouhodobý
rekreační produkt, další prodej nebo výměna. Pozvánka na takové akce musí obsahovat
zřetelné uvedení účelu a povahy akce.
(3) Dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo dlouhodobý rekreační produkt nesmějí
být nabízeny reklamou jako způsob zhodnocení finančních prostředků spotřebitele.
____________________
26b) § 58 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

§ 5i
Dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby
(1) Reklama na dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby
podle občanského zákoníku26b), musí obsahovat údaj o právu spotřebitele získat
informace, které musí být spotřebiteli poskytnuty před uzavřením smlouvy, nebo než je
spotřebitel vázán svým návrhem na uzavření smlouvy, včetně uvedení místa a způsobu,
kde a jak lze tyto informace získat.
(2) Za reklamu podle odstavce 1 se považuje i nabídková nebo prodejní akce, v
rámci které lze sjednat smlouvu, ve které se sjednává dočasné užívání ubytovacího
zařízení, nebo jiná rekreační služba. Pozvánka na takové akce musí obsahovat zřetelné
uvedení účelu a povahy akce.
(3) Dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby nesmějí být
nabízeny reklamou jako investice.
_________________
26b)

§ 58 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. § 1852 až 1867
občanského zákoníku.
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Dozor nad dodržováním zákona
(1) Orgány příslušnými k výkonu dozoru nad dodržováním tohoto zákona (dále jen
"orgán dozoru") jsou
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání3a) pro reklamu šířenou v rozhlasovém a
televizním vysílání a v audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a pro
sponzorování v rozhlasovém a televizním vysílání a v audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání,
Státní ústav pro kontrolu léčiv29) pro reklamu na humánní léčivé přípravky, na lidské
tkáně a buňky a sponzorování v této oblasti, s výjimkou působnosti podle písmena a),
Ministerstvo zdravotnictví30) pro reklamu na zdravotní služby a sponzorování v této
oblasti, s výjimkou působnosti podle písmena a),
Státní rostlinolékařská správa26a) pro reklamu na přípravky na ochranu rostlin, s
výjimkou působnosti podle písmena a),
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv31) pro reklamu na
veterinární léčivé přípravky, s výjimkou působnosti podle písmena a),
Úřad pro ochranu osobních údajů pro nevyžádanou reklamu šířenou elektronickými
prostředky10a) podle zvláštního právního předpisu32),
krajské živnostenské úřady32a) v ostatních případech.

(2) Při výkonu dozorové činnosti se orgány dozoru řídí částí třetí zákona o státní
kontrole32b), nestanoví-li tento zákon jinak. Při kontrolní činnosti mohou zaměstnanci
dozorových orgánů pořizovat též zvukové a obrazové záznamy.
____________________
3a) Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
5a) § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon
o některých službách informační společnosti).
10a) § 2 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých
zákonů (zákon o některých službách informační společnosti).
26a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na
ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady č. 79/117/EHS a 91/414/EHS.
29) § 9 zákona č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
30) § 70 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
31) § 12 zákona č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
32) § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb.
32a) Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.
32b) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

***
Změna zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s
tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění 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.,
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zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. …../2013
Sb. a zákona č…./2013 Sb., se mění takto:
§1
Obecná ustanovení
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje některé
vztahy související se vznikem, podnikáním a zánikem spořitelních a úvěrních družstev (dále
jen "družstevní záložna"). Tento zákon rovněž upravuje dohled nad družstevními záložnami,
který vykonává Česká národní banka, a pojištění pohledávek z vkladů v družstevních
záložnách.
(2) Družstevní záložna je družstvo, které pro podporu hospodaření svých členů
provozuje finanční činnosti, jimiž se rozumí zejména přijímání vkladů a poskytování úvěrů,
ručení a peněžních služeb v různých formách.
(3) Obchodní firma (dále jen "firma") družstevní záložny musí obsahovat označení
"spořitelní a úvěrní družstvo", "družstevní záložna", "spořitelní družstvo" nebo "úvěrní
družstvo"; toto označení je oprávněna používat pouze právnická osoba založená podle tohoto
zákona.
(4) Družstevní záložna není bankou podle zákona upravujícího činnost bank a její
podnikání se nepovažuje za provozování živnosti 2).
a)
b)
c)

d)
e)

(5) Družstevní záložna
je oprávněna vykonávat pouze činnosti stanovené tímto zákonem, a to v rozsahu
povolení působit jako družstevní záložna podle § 2a (dále jen "povolení"),
je povinna při svém podnikání postupovat obezřetně a s náležitou péčí, zejména
podnikat způsobem, který neohrožuje návratnost vkladů jejích členů a její bezpečnost
a stabilitu,
nesmí uzavírat smlouvy za nápadně nevýhodných podmínek pro družstevní záložnu,
zejména takové, které zavazují družstevní záložnu k hospodářsky neodůvodněnému
plnění nebo plnění nápadně neodpovídajícímu poskytované protihodnotě; porušení
této podmínky zakládá neplatnost smlouvy, přičemž tato neplatnost se posuzuje podle
ustanovení obchodního zákoníku, upravujících obchodní závazkové smlouvy,
nemůže být emitentem podřízeného dluhopisu3),
nesmí nabýt pohledávku vázanou podmínkou podřízenosti ve smyslu zákona
upravujícího dluhopisy3) za jinou úvěrovou institucí, finanční institucí nebo osobou
mající kvalifikovanou účast v družstevní záložně samostatně nebo jednáním ve shodě s
jinou osobou.

(6) Schválená účetní závěrka,3a) výroční zpráva a opis povolení musí být uveřejněny
na místě veřejně přístupném v sídle družstevní záložny, v jejích pobočkách, expoziturách a
jednatelstvích.
(7) Družstevní záložna je povinna vyžádat si předchozí souhlas České národní banky k
uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k jakékoliv dispozici s podnikem obchodním
závodem nebo jeho částí. Zastavení podniku obchodního závodu družstevní záložnou nebo
jeho části je nepřípustné.
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(8) Družstevní záložna není oprávněna nabývat přímý nebo nepřímý podíl na
základním kapitálu právnické osoby, stát se členem, společníkem, akcionářem právnické
osoby, či jiným způsobem nabývat vliv na řízení právnické osoby.
(9) Pro účely tohoto zákona se úzkým propojením rozumí
a)

vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém má jedna z osob na druhé osobě
přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu, jejichž součet představuje alespoň
20 %,
b)
vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém má jedna z osob na druhé osobě
přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech, jejichž součet představuje alespoň
20 %,
c)
vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém jedna z osob druhou osobu nebo
ostatní osoby ovládá, nebo
d)
vztah dvou nebo více osob, které ovládá tatáž osoba.
____________________
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES ze dne 30. května 1994 o systémech pojištění vkladů, ve
znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2005/1/ES a 2009/14/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a likvidaci úvěrových
institucí.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na
průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na
regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových
institucí a o jejím výkonu (přepracované znění), ve znění směrnice Komise 2007/18/ES a směrnic Evropského
parlamentu a Rady 2007/44/ES, 2007/64/ES, 2008/24/ES, 2009/83/ES, 2009/110/ES, 2009/111/ES a
2010/16/EU.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti
investičních podniků a úvěrových institucí (přepracované znění), ve znění směrnic Evropského parlamentu a
Rady 2008/23/ES, 2009/27/ES a 2009/111/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/44/ES ze dne 5. září 2007, kterou se mění směrnice Rady
92/49/EHS a směrnice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES, pokud jde o procesní pravidla a
hodnotící kritéria pro obezřetnostní posuzování nabývání a zvyšování účastí ve finančním sektoru.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/111/ES ze dne 16. září 2009, kterou se mění směrnice
2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokud jde o banky přidružené k ústředním institucím, některé položky
kapitálu, velkou angažovanost, režimy dohledu a krizové řízení.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/76/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice
2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a o dohled
nad zásadami odměňování.
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), Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké
penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy).
2) § 221 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
2) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
3a) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

§ 1a
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)

úvěrovou institucí družstevní záložna nebo jiná osoba, jejíž činnost nebo podnikání
spočívá v přijímání vkladů nebo jiných splatných peněžních prostředků od veřejnosti a
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b)

c)

d)
e)
f)

g)

h)
i)
j)
k)
l)

m)

poskytování úvěrů na vlastní účet, včetně zahraničních osob s obdobnou náplní
činnosti,
finanční institucí osoba která není úvěrovou institucí a která jako svou rozhodující
nebo podstatnou činnost nabývá nebo drží podíly na právnických osobách, anebo která
jako svou rozhodující nebo podstatnou činnost vykonává některou z činností
vykonávaných bankami3b) s výjimkou přijímání vkladů nebo jiných splatných
peněžních prostředků od veřejnosti, a dále investiční společnost, investiční fond,
penzijní fond, pojišťovna a zajišťovna, které vykonávají činnosti podle zvláštních
právních předpisů, to vše včetně zahraničních osob s obdobnou náplní činnosti,
přidruženou osobou osoba, v níž jiná osoba vykonává podstatný vliv, kterým se
rozumí takový významný vliv na řízení nebo provozování podniku obchodního
závodu této osoby, jenž není ovládáním, není pouze dočasný a jehož smyslem je
podílet se na podnikání této osoby; přímý nebo nepřímý podíl posuzovaný samostatně
nebo jejich součet představující alespoň 20 % na základním kapitálu nebo hlasovacích
právech se vždy považuje za podstatný vliv, ledaže jde o ovládání,
konsolidačním celkem skupina ovládající úvěrové instituce nebo skupina finanční
holdingové osoby anebo skupina smíšené holdingové osoby, přičemž konsolidační
celek tvoří nejméně 2 osoby,
ovládající úvěrovou institucí úvěrová instituce, která ovládá alespoň jednu družstevní
záložnu,
finanční holdingovou osobou ovládající osoba, která
1. je finanční institucí jinou než obchodníkem s cennými papíry, zahraniční
osobou se sídlem v členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím
Evropský hospodářský prostor, která je v tomto státě oprávněna poskytovat
investiční služby, pojišťovnou nebo zajišťovnou,
2. není smíšenou finanční holdingovou osobou podle zákona upravujícího
doplňkový dohled nad finančními konglomeráty3c) a
3. ovládá výlučně nebo převážně úvěrové instituce nebo finanční instituce,
přičemž alespoň jedna ovládaná osoba je družstevní záložnou,
smíšenou holdingovou osobou ovládající osoba, která není úvěrovou institucí, finanční
holdingovou osobou nebo smíšenou finanční holdingovou osobou podle zákona
upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty3c), přičemž alespoň
jedna jí ovládaná osoba je družstevní záložnou,
skupinou ovládající úvěrové instituce skupina tvořená úvěrovou institucí, jí
ovládanými osobami a přidruženými osobami,
skupinou finanční holdingové osoby skupina tvořená finanční holdingovou osobou, jí
ovládanými osobami a přidruženými osobami,
skupinou smíšené holdingové osoby skupina tvořená smíšenou holdingovou osobou, jí
ovládanými osobami a přidruženými osobami,
tuzemskou finanční holdingovou osobou finanční holdingová osoba se sídlem v České
republice, která není osobou ovládanou úvěrovou institucí nebo jinou finanční
holdingovou osobou se sídlem v České republice,
evropskou ovládající úvěrovou institucí ovládající úvěrová instituce se sídlem v
členském státě, která současně není osobou ovládanou jinou úvěrovou institucí, které
bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v jakémkoli členském státě, nebo finanční
holdingovou osobou se sídlem v jakémkoli členském státě,
evropskou finanční holdingovou osobou finanční holdingová osoba se sídlem v
členském státě, která není ovládána úvěrovou institucí, jíž bylo uděleno oprávnění k
výkonu činnosti v jakémkoli členském státě, nebo jinou finanční holdingovou osobou,
která má sídlo v jakémkoli členském státě,
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n)

o)

p)
q)
r)

odpovědnou družstevní záložnou ve skupině finanční holdingové osoby družstevní
záložna ovládaná finanční holdingovou osobou se sídlem
1. v České republice, pokud tato finanční holdingová osoba neovládá žádnou
banku,
2. v jiném členském státě, pokud tato finanční holdingová osoba zároveň
neovládá úvěrovou instituci, které bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v
tomto členském státě, ani úvěrovou instituci s větší bilanční sumou, které bylo
uděleno oprávnění k výkonu činnosti v jiném členském státě, nebo
3. v jiném než členském státě, pokud Česká národní banka neupustila podle §
25e odst. 5 od výkonu dohledu na konsolidovaném základě nad skupinou této
finanční holdingové osoby;
je-li v takovémto konsolidačním celku více družstevních záložen, odpovědnou
družstevní záložnou ve skupině finanční holdingové osoby se rozumí družstevní
záložna s největší bilanční sumou,
odpovědnou družstevní záložnou ve skupině ovládající úvěrové instituce družstevní
záložna ovládaná ovládající úvěrovou institucí, které bylo uděleno oprávnění k výkonu
činnosti v jiném než členském státě, pokud Česká národní banka neupustila podle §
25e odst. 5 od výkonu dohledu na konsolidovaném základě nad skupinou této
ovládající úvěrové instituce; je-li v takovémto konsolidačním celku více družstevních
záložen, odpovědnou družstevní záložnou ve skupině ovládající úvěrové instituce se
rozumí družstevní záložna s největší bilanční sumou,
podnikem pomocných služeb právnická osoba, která poskytuje služby sloužící k
podpoře podnikání úvěrových institucí,
členským státem členský stát Evropské unie nebo jiný stát tvořící Evropský
hospodářský prostor,
řídící osobou člen představenstva, kontrolní komise nebo úvěrové komise a osoba,
která jiným způsobem skutečně řídí činnost družstevní záložny; je-li členem
představenstva družstevní záložny právnická osoba, rozumí se řídící osobou
fyzická osoba, která jménem právnické osoby funkci představenstva vykonává.

(2) V případě, kdy vazby osob v rámci konsolidačního celku jsou takového charakteru,
že není možné jednoznačně určit ovládající osobu nebo její typ, je Česká národní banka
oprávněna určit v dohodě s příslušným orgánem dohledu nad úvěrovými institucemi nebo
finančními institucemi ovládající osobu konsolidačního celku nebo její typ.
(3) Česká národní banka stanoví vyhláškou kritéria pro vyjmutí osob z konsolidačního
celku pro účely dodržování pravidel obezřetného podnikání na konsolidovaném základě.
____________________
3b) § 1 odst. 1 a 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb.,
zákona č. 126/2002 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb.
3c) Zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi
elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně
některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech).

§2
nadpis vypuštěn
(1) Družstevní záložna musí mít nejméně 30 členů.
(2) Zapisovaný základní kapitál musí činit nejméně 500 000 Kč.
(2) Základní kapitál musí činit nejméně 500 000 Kč.
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(3) Před podáním žádosti o povolení (§ 2a) musí být splacena částka ve výši alespoň
35 000 000 Kč, kterou představuje základní kapitál, popřípadě rizikový fond a rezervní fond,
jsou-li vytvořeny při založení družstevní záložny.
(4) Zastupování osob na ustavující členské schůzi je nepřípustné.
(5) K návrhu na zápis do obchodního rejstříku se přikládá povolení. Udělení povolení,
jeho odnětí a změny jsou součástí zápisu do obchodního rejstříku.
(6) Sídlo družstevní záložny musí být na území České republiky.
§ 2a
(1) Ke vzniku a podnikání družstevní záložny je třeba povolení. Povolení uděluje na
základě písemné žádosti Česká národní banka. Žádost o udělení souhlasu lze podat pouze na
předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek
uvedených v odstavci 4. Vzory tiskopisů a obsah jejich příloh stanoví prováděcí právní
předpis.
(2) O žádosti o udělení nebo změně povolení rozhodne Česká národní banka po
posouzení podmínek pro udělení povolení nebo změnu povolení do 6 měsíců ode dne zahájení
správního řízení a v této lhůtě rozhodnutí doručí. Nebyla-li žádost úplná a Česká národní
banka si vyžádala její doplnění, rozhodne Česká národní banka do 12 měsíců ode dne zahájení
správního řízení a rozhodnutí v této lhůtě doručí. Bylo-li Českou národní bankou vyžádáno
doplnění žádosti, přičemž doplněná žádost není úplná, nebo není-li dodržena ze strany
žadatele lhůta stanovená Českou národní bankou na její doplnění, je Česká národní banka
oprávněna správní řízení o udělení povolení zastavit. Před vydáním rozhodnutí o žádosti o
povolení konzultuje Česká národní banka svůj záměr s orgánem dohledu nad družstevními
záložnami příslušného státu, pokud to vyžaduje mezinárodní smlouva.
(3) Povolení se uděluje na dobu neurčitou. Povolení obsahuje vymezení povolených
činností a může obsahovat vymezení rozsahu povolené činnosti, nikoliv však ve smyslu
omezení počtu jednotlivých obchodních případů. Povolení může dále obsahovat stanovení
podmínek, které je povinna družstevní záložna splnit před zahájením kterékoliv povolené
činnosti, popřípadě je dodržovat při výkonu kterékoliv povolené činnosti. Povolení zaniká
dnem nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí povolení nebo dnem zrušení družstevní záložny.
(4) Pro udělení povolení musí být splněny tyto podmínky:
a)
b)

c)

odborná způsobilost a důvěryhodnost žadatele o povolení podle odstavce 1,
odborná způsobilost, důvěryhodnost a zkušenost řídících osob, jimiž se pro účely
tohoto zákona rozumí osoby zvolené do funkce členů představenstva, kontrolní komise
a úvěrové komise, a dále osoby, které jsou navrhovány v družstevní záložně na
výkonné řídící funkce, s nimiž je spojena pravomoc a odpovědnost vymezená
stanovami družstevní záložny,
technické a organizační předpoklady pro výkon navrhovaných činností družstevní
záložny, vyplývající zejména ze stanov družstevní záložny, návrhu řídícího a
kontrolního systému družstevní záložny včetně systému řízení rizik, popřípadě dalších
vnitřních předpisů družstevní záložny; technickými a organizačními předpoklady se
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d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)

pro účely tohoto zákona rozumí zejména zdůvodnění účelu založení družstevní
záložny a strategický záměr jejího rozvoje na trhu, zpracovaný zejména podle
orientace na členy družstevní záložny, podle ekonomického sektoru, regionu, typu a
druhu služeb, které mají být poskytovány, zabezpečení odpovídajících výpočetních,
informačních, účetních a statisticko-evidenčních systémů družstevní záložny,
zabezpečení dostatečného počtu zaměstnanců, kteří budou zajišťovat plánované
činnosti družstevní záložny, a zabezpečení odpovídající struktury a organizace
družstevní záložny,
reálnost obchodního plánu a schopnost bezpečného rozvoje družstevní záložny s
ohledem na obecné znalosti a zkušenosti,
odborná způsobilost a důvěryhodnost fyzických nebo právnických osob s
kvalifikovanou účastí na družstevní záložně (§ 2b odst. 1) a členů s dalším členským
vkladem, pokud nemají kvalifikovanou účast (§ 2b odst. 1), k výkonu práv člena ve
vztahu k podnikání družstevní záložny v souladu s § 1 odst. 5 písm. b),
průhledný a nezávadný původ částky uvedené v § 2 odst. 3, z níž se vytváří základní
kapitál, rizikový fond a rezervní fond, pokud jsou vytvořeny,
splacení částky uvedené v § 2 odst. 3,
průhlednost skupiny osob s úzkým propojením s družstevní záložnou,
úzké propojení v rámci skupiny podle písmene g) nebrání výkonu dohledu,
ve státě, na jehož území má skupina podle písmene g) úzké propojení, nejsou právní
ani faktické zábrany k výkonu dohledu.

(5) Česká národní banka stanoví vyhláškou seznam listin a jejich náležitosti k
prokázání
a) odborné způsobilosti a důvěryhodnosti žadatele o povolení podle odstavce 4 písm. a),
b) odborné způsobilosti a důvěryhodnosti osob zvolených do funkce členů představenstva,
kontrolní komise a úvěrové komise a dalších osob, které jsou navrhovány do řídících funkcí v
družstevní záložně podle odstavce 4 písm. b), a
c) odborné způsobilosti a důvěryhodnosti fyzických nebo právnických osob s kvalifikovanou
účastí na družstevní záložně a členů s dalším členským vkladem k výkonu práv člena v
souladu s ustanovením odstavce 4 písm. e).
(6) O změně povolení rozhoduje Česká národní banka na základě písemné žádosti
družstevní záložny. Při rozhodování o změně povolení postupuje Česká národní banka
obdobně jako při rozhodování o udělení povolení. Toto ustanovení se nevztahuje na
rozhodnutí České národní banky podle § 28. Při rozhodování o změně povolení se podmínky
podle odstavce 4 písm. f) a g) nepoužijí. Česká národní banka žádost o změnu povolení
zamítne vždy, pokud kapitál družstevní záložny nedosahuje výše nejméně 35 000 000 Kč.
(7) Česká národní banka je oprávněna vyžádat si opis z evidence Rejstříku trestů
týkající se fyzických osob, které jsou zakladateli družstevní záložny, členy orgánu družstevní
záložny nebo jsou navrhovány jako řídící osoby.
§ 2b
(1) Kvalifikovanou účastí se pro účely tohoto zákona rozumí přímý nebo nepřímý
podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech osoby nebo jejich součet, který
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představuje alespoň 10 % nebo umožňuje uplatňovat významný vliv na její řízení. Nepřímým
podílem se pro účely tohoto zákona rozumí podíl držený prostřednictvím jiné osoby nebo
skupiny osob, jednajících ve shodě.
(2) Pro účely výpočtu kvalifikované účasti na družstevní záložně podle odstavce 1 se
započítají i podíly na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech, která jsou vykonávána
zástupcem osoby uvedené v odstavci 3 na základě plné moci.
(3) Osoba nebo osoby jednající ve shodě musejí mít souhlas České národní banky
a)
b)
c)

k nabytí kvalifikované účasti na družstevní záložně,
ke zvýšení kvalifikované účasti na družstevní záložně tak, že dosáhne nebo překročí
20 %, 30 % nebo 50 %, nebo
k tomu, aby se staly osobami ovládajícími družstevní záložnu,
a to i v případě, že tyto osoby hlasovací práva spojená s takto nabytou účastí na
družstevní záložně nevykonávají; nevykonáváním hlasovacích práv nedochází ke
změně podílu na hlasovacích právech těchto ani jiných osob.

(4) Česká národní banka nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti o
souhlas podle odstavce 3 písemně žadateli potvrdí její přijetí a uvědomí jej o dni, na který
připadá konec běhu lhůty pro posouzení žádosti stanovené v odstavci 6. Žádost obsahuje
údaje o osobě nebo osobách hodlajících nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na družstevní
záložně nebo družstevní záložnu ovládnout, údaje o družstevní záložně, na které má být tato
účast nabyta, zvýšena nebo která má být ovládnuta, údaj o celkové výši podílu, který žadatel
na této družstevní záložně nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti dosáhne nebo
ovládnutím získá, a údaje o osobě, která podíl na žadatele převádí. K žádosti žadatel přiloží
doklady nezbytné pro posouzení žádosti z hlediska splnění podmínek uvedených v odstavci 9.
Žádost o udělení souhlasu lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel
přiloží doklady osvědčující splnění podmínek uvedených v odstavci 9. Vzory tiskopisů a
obsah jejich příloh stanoví Česká národní banka vyhláškou.
(5) Česká národní banka požádá o stanovisko orgán dohledu jiného členského státu
Evropské unie po přijetí žádosti o udělení souhlasu v případech uvedených v odstavci 3,
jestliže osobou s kvalifikovanou účastí na osobě, která o udělení souhlasu žádá, je osoba,
která má povolení orgánu dohledu tohoto členského státu působit jako banka, pojišťovna,
zajišťovna, investiční společnost nebo poskytovatel investičních služeb, nebo je ovládající
osobou takovéto osoby.
(6) Je-li podaná žádost neúplná nebo trpí-li jinými vadami, Česká národní banka
nejpozději 50. den běhu lhůty stanovené v odstavci 7 písemně vyzve žadatele k odstranění
nedostatků žádosti, popřípadě k předložení dalších informací nezbytných pro posouzení
žádosti, přičemž přijetí vyžádaných informací Česká národní banka žadateli písemně potvrdí
ve lhůtě uvedené v odstavci 4. Dnem odeslání této výzvy se běh lhůty stanovené v odstavci 7
přerušuje, a to nejdéle na dobu 20 pracovních dnů. Běh lhůty stanovené v odstavci 7 se
přerušuje až na dobu 30 pracovních dnů, pokud žadatel
a)
b)

má bydliště, sídlo nebo místo podnikání ve státě, který není členským státem, nebo
nepodléhá dohledu orgánu členského státu Evropské unie vykonávajícího dohled nad
bankami, pojišťovnami, zajišťovnami, poskytovateli investičních služeb, investičními
společnostmi nebo standardními fondy podle zákona upravujícího kolektivní
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investování.
(7) Česká národní banka vydá rozhodnutí o žádosti nejpozději do 60 pracovních dnů
ode dne odeslání písemného potvrzení o přijetí žádosti podle odstavce 3. Pokud Česká
národní banka v této lhůtě rozhodnutí nevydá, platí, že souhlas byl udělen. To neplatí v
případě žádosti o souhlas podané podle odstavce 14.
(8) Česká národní banka při posuzování žádosti zkoumá pouze splnění podmínek
uvedených v odstavci 9 a nepřihlíží přitom k ekonomickým potřebám trhu.
(9) Česká národní banka žádosti vyhoví, pokud z hlediska možného vlivu na výkon
činnosti družstevní záložny jsou splněny tyto podmínky:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

osoby, které žádají o udělení souhlasu, jsou důvěryhodné,
osoby, které jsou navrhovány za řídící osoby a na výkonné řídící funkce v družstevní
záložně, splňují bez zjevných pochybností podmínku důvěryhodnosti, odborné
způsobilosti a zkušeností,
dostatečný objem, průhlednost původu a nezávadnost finančních zdrojů žadatele, ve
vztahu k vykonávaným a plánovaným činnostem v družstevní záložně,
družstevní záložna bude i nadále schopna plnit pravidla obezřetného podnikání na
individuálním i konsolidovaném základě,
struktura konsolidačního celku, do kterého má být družstevní záložna zahrnuta,
nebrání účinnému dohledu nad družstevní záložnou, účinné výměně informací mezi
Českou národní bankou a orgánem dohledu jiného členského státu, který vykonává
dohled nad finančním trhem, nebo neznesnadňuje výkon působnosti jednotlivých
orgánů dohledu nad tímto konsolidačním celkem a nad osobami zahrnutými do tohoto
konsolidačního celku, a
v souvislosti s navrhovaným nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na
družstevní záložně nevznikají důvodné obavy, že by mohlo dojít k porušení zákona
upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu, nebo že už k takovému porušení došlo.
(10) V rozhodnutí o žádosti Česká národní banka

a)
b)

může omezit lhůtu pro nabytí účasti podle odstavce 3,
uvede závěry vyplývající ze stanovisek, která obdržela postupem podle odstavce 5
před vydáním rozhodnutí.

(11) Osoba nebo osoby jednající ve shodě bez zbytečného odkladu oznámí České
národní bance, že
a)
b)

snižují svoji kvalifikovanou účast na družstevní záložně tak, že klesne pod 50 %, 30 %
nebo 20 %, nebo ji zcela pozbývají, nebo
snižují svoji kvalifikovanou účast na družstevní záložně tak, že ji přestávají ovládat.

(12) Oznámení podle odstavce 11 obsahuje údaje o osobě nebo osobách snižujících
nebo pozbývajících svoji kvalifikovanou účast na družstevní záložně nebo o osobě nebo
osobách přestávajících ji ovládat, údaje o družstevní záložně a údaj o výši účasti na družstevní
záložně po snížení.
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(13) Pro účely žádosti podle odstavce 4 a oznámení v odstavci 11 se údaji o osobě
rozumí:
a)
b)

u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li
přiděleno,
u fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno,
adresa bydliště; u podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku obchodní firma,
popřípadě místo podnikání, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.

(14) Souhlas ve smyslu odstavce 3 lze v případech zvláštního zřetele hodných udělit i
následně.
(15) Nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na družstevní záložně nebo její
ovládnutí bez předchozího souhlasu České národní banky nemá za následek neplatnost
právního úkonu jednání, na základě kterého k těmto změnám v účastech na družstevní
záložně došlo, avšak hlasovací práva spojená s takto nabytou účastí nesmějí být vykonávána,
a to do doby udělení tohoto souhlasu.
(16) Souhlas podle odstavce 3 nebo oznámení podle odstavce 11 se nevyžaduje, dojdeli k nabytí kvalifikované účasti nebo ke zvýšení kvalifikované účasti tak, že dosáhne nebo
překročí 20 %, 30 % nebo 50 % nebo ke snížení kvalifikované účasti pod 50 %, 30 %, 20 %,
10 % nebo k jejímu pozbytí jinak než na základě jednání osoby nebo osob jednajících ve
shodě.
(17) Souhlas k nabytí kvalifikované účasti na družstevní záložně se považuje i za
souhlas k nabytí přímého nebo nepřímého podílu nebo jejich součtu, který představuje méně
než 10 % na základním kapitálu družstevní záložny nebo hlasovacích právech v družstevní
záložně. Souhlas ke zvýšení kvalifikované účasti na družstevní záložně tak, že dosáhne nebo
překročí 20 %, 30 % nebo 50 % na družstevní záložně, se považuje i za souhlas ke zvýšení
takové účasti tak, že dosáhne nebo překročí přímý nebo nepřímý podíl nebo jejich součet,
který představuje méně než dotčený podíl na základním kapitálu družstevní záložny nebo
hlasovacích právech v družstevní záložně.
§3
Předmět podnikání družstevní záložny
(1) Družstevní záložna je oprávněna v rámci svého podnikání vykonávat kromě
činností uvedených v § 1 odst. 2 písm. a) a b) tyto další činnosti, má-li je uvedeny v uděleném
povolení:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

finanční leasing pro členy,
platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků3e) pro členy,
poskytování záruk ve formě ručení nebo bankovní záruky za členy,
otvírání akreditivů pro členy,
obstarání inkasa pro členy,
nákup a prodej cizí měny pro členy,
pronájem bezpečnostních schránek členům.
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(2) Výlučně za účelem zajištění činností podle odstavce 1 a § 1 odst. 2 písm. a) a b) je
družstevní záložna oprávněna
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank,
přijímat úvěry od družstevních záložen a bank,
nabývat majetek pro účely zajištění vlastního provozu a disponovat s ním,
obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb
za účelem zajištění rizik vyplývajících z činností podle tohoto zákona“,
obchodovat na vlastní účet s cennými papíry přijatými k obchodování na evropském
regulovaném trhu,
obchodovat na vlastní účet s dluhopisy, jejichž emitentem je členský stát Organizace
pro ekonomickou spolupráci a rozvoj nebo centrální banka tohoto státu, dluhopisy, za
které převzal záruku členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, a
dluhopisy vydanými Evropskou investiční bankou, Evropskou bankou pro obnovu a
rozvoj nebo Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj nebo jinou mezinárodní
finanční institucí, které je Česká republika členem,
provádět obchody s Českou národní bankou podle zákona upravujícího činnost České
národní banky.

(3) Jiný majetek, než který je družstevní záložna oprávněna nabýt podle odstavce 2,
může nabýt pouze v souvislosti se zajištěním své pohledávky, a to nejvýše po dobu 6 měsíců.
V tomto případě se ustanovení § 1 odst. 8 věta první nepoužije. Tato lhůta se nevztahuje na
majetek nabytý na základě zajišťovacího převodu práv3f) podle občanského zákoníku nebo na
základě převodu finančního kolaterálu ve prospěch příjemce finančního kolaterálu podle
zákona upravujícího finanční zajištění3g).
(4) Přijaté vklady vede družstevní záložna na vkladových účtech. Smlouvy uzavřené
při výkonu činností podle odstavců 1 až 3 a § 1 odst. 2 písm. a) a b) musí mít písemnou
formu.
(5) Výkon činnosti družstevní záložny podle odstavce 1 a § 1 odst. 2 písm. a) a b) pro
stát a jeho organizační složky, vyšší územní samosprávné celky a obce, právnické osoby jimi
zřízené, nebo ve kterých jsou stát, vyšší územní samosprávné celky nebo obce výlučnými
podílníky, a pro další veřejné instituce hospodařící s veřejnými prostředky není podmíněn
jejich členstvím.
____________________
3b) § 1 odst. 1 a 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb.,
zákona č. 126/2002 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb.
3c) Zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi
elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně
některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech).
3d) § 31a odst. 4 písm. b) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
3e) Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a
platebních systémech (zákon o platebním styku).
3f) § 553 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3g) Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění.

§4
nadpis vypuštěn
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(1) Družstevní záložna je povinna seznámit uchazeče o členství se všemi skutečnostmi
souvisejícími s členstvím, zejména se stanovami, obchodními podmínkami, právy a
povinnostmi vyplývajícími z členství a podmínkami pojištění vkladů, podmínkami
poskytování úvěrů a dalšími činnostmi družstevní záložny, které vykonává na základě
uděleného povolení. Dojde-li ke změnám těchto skutečností, je družstevní záložna povinna
své členy o změnách včas a řádně informovat. Družstevní záložna je povinna poskytovat
uvedené informace svým členům písemně v českém jazyce, popřípadě jazycích států, na
jejichž území působí.
(2) Členská práva a povinnosti (dále jen „členská práva“) přecházejí Družstevní podíl
přechází na právního nástupce člena, který zemřel nebo zanikl. Není-li právním nástupcem
osoba způsobilá ke členství v družstevní záložně, členství právního nástupce přechodem
členských práv družstevního podílu nevzniká.
(3) Rozdělení členských práv družstevního podílu člena, který zemřel nebo zanikl,
při jejich jeho přechodu na právního nástupce není přípustné.
(4) Člen je oprávněn členská práva družstevní podíl převést na jinou osobu. Jsou-li
Je-li předmětem převodu pouze členská práva družstevní podíl z dalšího členského vkladu,
lze tato tento družstevní podíl převést pouze na člena družstevní záložny. Dohoda o převodu
členských práv družstevního podílu na nabyvatele podléhá souhlasu představenstva
družstevní záložny. Pokud v dohodě o převodu členských práv družstevního podílu není
uvedeno datum pozdější, nabývá nabyvatel převáděná členská práva převáděný družstevní
podíl rozhodnutím představenstva o schválení dohody o převodu členských práv. Je-li převod
členských práv družstevního podílu podmíněn udělením předchozího souhlasu České
národní banky podle odstavce 5, může nabyvatel nabýt převáděná členská práva nejdříve
dnem udělení souhlasu České národní banky.
(5) Jestliže převod členských práv družstevního podílu by měl za následek, že by
převodem členských práv družstevního podílu nabývající člen nabyl kvalifikovanou účast na
družstevní záložně nebo zvýšil svou kvalifikovanou účast tak, že dosáhne limitů stanovených
v § 2b odst. 3, je převod členských práv družstevního podílu podmíněn předchozím
souhlasem členské schůze družstevní záložny a udělením předchozího souhlasu České
národní banky. Žádost o udělení souhlasu musí být podána družstevní záložnou do 30 dnů ode
dne schválení dohody o převodu členských práv družstevního podílu členskou schůzí.
Přílohu žádosti tvoří členskou schůzí schválená dohoda o převodu členských práv
družstevního podílu, zápis členské schůze, která schválila dohodu o převodu členských práv
družstevního podílu, a doklady nezbytné pro posouzení splnění kritérií uvedených v § 2b
odst. 9. Pro řízení a rozhodování České národní banky o žádosti o udělení souhlasu se
ustanovení § 2b odst. 4 až 10 použijí obdobně. Udělení předchozího souhlasu Českou národní
bankou nahrazuje udělení souhlasu podle § 2b odst. 3.
(6) Při hlasování má každý člen jeden hlas. Členům, kteří vložili další členský vklad (§
4b), přísluší dále jeden hlas za každý celý násobek základního členského vkladu. K
rozhodnutí členské schůze o vyloučení člena, o změně stanov, o volbě a odvolání člena
kontrolní komise, o prodeji nebo nájmu podniku pachtu obchodního závodu nebo jeho části,
o jiných významných majetkových dispozicích, o změně právní formy družstevní záložny (§
13 odst. 5), o fúzi a rozdělení a o jiném zrušení družstevní záložny se vyžaduje zároveň i
souhlas členů bez zohlednění hlasů z dalších členských vkladů.
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(7) Družstevní záložna je oprávněna své splatné pohledávky za dlužníkem započíst
oproti úrokům z vkladů, vkladům a vypořádacímu podílu (§ 4c), a to i v době vydaného
rozhodnutí o zákazu nakládání vkladatelů s jejich vklady. Družstevní záložna je dále
oprávněna odmítnout výplatu úroků, vkladů nebo vypořádacího podílu dlužníku, který je v
prodlení se splátkami nebo nevypořádal své jiné závazky dluhy vůči družstevní záložně.
(8) Postupování pohledávek členů za družstevní záložnou, vyplývajících z vkladů
členů u družstevní záložny, je možné pouze mezi členy družstevní záložny.
§6
nadpis vypuštěn
(1) Kromě orgánů ustavovaných podle zvláštního zákona6) zákona upravujícího
právní poměry obchodních společností a družstev ustavuje družstevní záložna úvěrovou
komisi, která má nejméně tři členy. Člen úvěrové komise nesmí být členem představenstva,
členem kontrolní komise družstevní záložny ani osobou pověřenou výkonem vnitřního auditu.
(2) Úvěrovou komisi volí členská schůze družstevní záložny z řad členů družstevní
záložny.
(3) Úvěrová komise rozhoduje o
a)
b)
c)

poskytování úvěrů členům podle stanov,
poskytování záruk ve formě ručení nebo bankovní finanční záruky za členy,
zajištění úvěrů.

(4) Určí-li tak stanovy, je úvěrová komise oprávněna převést část výkonu svých
pravomocí na jiné osoby, a to způsobem uvedeným ve stanovách. Tím není dotčena
odpovědnost členů úvěrové komise podle § 6a odst. 2.
(5) Představenstvo rozhoduje kromě věcí podle tohoto zákona a zvláštního zákona,2)
zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev, popřípadě podle
stanov
a)
b)
c)
d)

na návrh úvěrové komise o úročení vkladů a úvěrů, o poskytnutí úvěru jiné družstevní
záložně nebo bance a o přijetí úvěru od jiné družstevní záložny nebo banky a o přijetí
vkladu od jiné družstevní záložny nebo banky,
o obchodování na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových
sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z činností podle § 3 odst. 1,
o obchodování na vlastní účet s registrovanými cennými papíry,
o poplatcích za činnosti a služby poskytované členům.

(6) Představenstvo vypracuje výroční zprávu a předkládá ji spolu s řádnou účetní
závěrkou ke schválení členské schůzi. Tuto členskou schůzi je povinno svolat tak, aby se
konala do 6 měsíců po ukončení účetního období, za které je výroční zpráva vypracována.
Schválenou výroční zprávu zašle představenstvo České národní bance do 10 dnů od jejího
schválení. Návrh výroční zprávy musí být poskytnut členům nejméně 30 dnů před dnem
konání členské schůze způsobem podle stanov.
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(7) Každý orgán družstevní záložny jedná podle jednacího řádu, který schvaluje
členská schůze.
(8) Při hlasování ve volených orgánech družstevní záložny má každý člen jeden hlas.
(9) Oprávnění kontrolní komise družstva ve vztahu k představenstvu družstva podle
zvláštního zákona7) zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a
družstev může kontrolní komise družstevní záložny uplatnit rovněž vůči úvěrové komisi.
(10) Členové volených orgánů družstevní záložny a řídící osoby jsou povinni
neprodleně a úplně informovat Českou národní banku o všech skutečnostech, které by mohly
mít za následek ohrožení hospodaření družstevní záložny nebo uplatnění postupu podle § 28,
a o ztrátě odborné způsobilosti nebo důvěryhodnosti členů volených orgánů družstevní
záložny a řídících osob. Členové volených orgánů družstevní záložny a řídící osoby jsou
povinni vykonávat svoji činnost s odbornou péčí. Jsou povinni vykonávat své funkce tak, aby
neohrozili návratnost vkladů členů družstevní záložny a její bezpečnost a stabilitu ve vztahu k
hospodaření.
(11) Členové volených orgánů družstevní záložny, kteří porušili své povinnosti z titulu
člena voleného orgánu družstevní záložny vyplývající pro ně z právních předpisů nebo stanov,
odpovídají společně a nerozdílně za škodu, která vznikne věřitelům družstevní záložny tím, že
v důsledku tohoto porušení povinností těmito členy volených orgánů není družstevní záložna
schopna plnit své splatné závazky dluhy.
____________________
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES ze dne 30. května 1994 o systémech pojištění vkladů, ve
znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2005/1/ES a 2009/14/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a likvidaci úvěrových
institucí.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na
průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na
regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových
institucí a o jejím výkonu (přepracované znění), ve znění směrnice Komise 2007/18/ES a směrnic Evropského
parlamentu a Rady 2007/44/ES, 2007/64/ES, 2008/24/ES, 2009/83/ES, 2009/110/ES, 2009/111/ES a
2010/16/EU.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti
investičních podniků a úvěrových institucí (přepracované znění), ve znění směrnic Evropského parlamentu a
Rady 2008/23/ES, 2009/27/ES a 2009/111/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/44/ES ze dne 5. září 2007, kterou se mění směrnice Rady
92/49/EHS a směrnice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES, pokud jde o procesní pravidla a
hodnotící kritéria pro obezřetnostní posuzování nabývání a zvyšování účastí ve finančním sektoru.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/111/ES ze dne 16. září 2009, kterou se mění směrnice
2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokud jde o banky přidružené k ústředním institucím, některé položky
kapitálu, velkou angažovanost, režimy dohledu a krizové řízení.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/76/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice
2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a o dohled
nad zásadami odměňování.
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), Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké
penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy).
2) § 221 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
6) § 237 obchodního zákoníku.
7) § 244 odst. 6 obchodního zákoníku.
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§7
Střet zájmů
(1) Úvěry členům volených orgánů družstevní záložny, jejím členům, kteří mají
pracovní poměr v družstevní záložně, a osobám jim blízkým podle občanského zákoníku8) lze
poskytnout pouze za podmínek, za nichž jsou úvěry poskytovány ostatním členům družstevní
záložny, přičemž
a)
b)

členům kontrolní komise, členům, kteří mají pracovní poměr v družstevní záložně, a
osobám jim blízkým lze úvěr poskytnout jen s předchozím souhlasem představenstva,
členům představenstva, členům úvěrové komise a osobám jim blízkým lze úvěr
poskytnout pouze s předchozím souhlasem kontrolní komise.

(2) Člen úvěrové komise a člen, jemuž byla podle stanov svěřena pravomoc
rozhodovat o poskytnutí úvěru, nemohou být ručiteli za úvěr, o jehož poskytnutí rozhodovali.
(3) Z jednání a rozhodování voleného orgánu družstevní záložny je vždy vyloučen
člen tohoto orgánu, o jehož zájmu se rozhoduje.
(4) Ve výroční zprávě musí být vždy uvedeny údaje o poskytnutí úvěrů osobám
uvedeným v odstavci 1.
(5) Ustanovení zvláštního zákona zákona upravujícího právní poměry obchodních
společností a družstev o zákazu konkurence10) nejsou tímto zákonem dotčena a platí také
pro členy úvěrové komise. Výkon funkce člena voleného orgánu družstevní záložny je
neslučitelný s výkonem funkce člena voleného orgánu jiné družstevní záložny a s pracovním
nebo obdobným poměrem v jiné družstevní záložně. Člen představenstva družstevní záložny
nesmí být současně statutárním orgánem, členem statutárního orgánu, správní rady nebo
členem dozorčí rady dozorčího orgánu jiné právnické osoby, která je podnikatelem. To
neplatí pro členství člena představenstva družstevní záložny v představenstvu nebo dozorčí
radě ve statutárním orgánu, správní radě nebo dozorčím orgánu finanční instituce nebo
úvěrové instituce jiné než družstevní záložna, které družstevní záložnu ovládají, a dále
právnické osoby oprávněné organizovat poptávku a nabídku cenných papírů a podniku
pomocných služeb.
(6) Člen voleného orgánu družstevní záložny nebo řídící osoba jsou povinni před svým
zvolením nebo jmenováním do příslušné funkce písemně informovat toho, kdo jej volí nebo
jmenuje, o své důvěryhodnosti a odborné způsobilosti, o předmětu své případné podnikatelské
činnosti, o svém členství v orgánech jiných právnických osob, nebo zda vykonává v jiných
právnických osobách funkci prokuristy nebo v nich má majetkovou účast, pracovní nebo
obdobný poměr, včetně předmětu činnosti této právnické osoby. Člen voleného orgánu
družstevní záložny nebo řídící osoba informují písemně i o změnách, které nastaly v průběhu
výkonu jeho funkce.
(7) Družstevní záložna je povinna do 10 pracovních dnů ode dne zvolení člena orgánu
družstevní záložny nebo jmenování řídící osoby doručit České národní bance žádost o
posouzení podmínek pro výkon funkce včetně listin osvědčujících splnění těchto podmínek.
Pokud Česká národní banka rozhodne, že zvolený člen orgánu družstevní záložny nebo
jmenovaná řídící osoba nesplňují podmínky pro výkon funkce, zaniká výkon funkce dnem
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doručení tohoto rozhodnutí družstevní záložně. Česká národní banka ve věci posouzení
podmínek pro výkon funkce člena orgánu družstevní záložny nebo řídící osoby rozhodne do
60 dnů ode dne doručení žádosti; jinak se má za to, že člen orgánu družstevní záložny nebo
řídící osoba podmínky splňují.
____________________
8) § 116 občanského zákoníku.
10) § 249 obchodního zákoníku.

§9
(1) Zisk lze rozdělit mezi členy družstevní záložny. Podíl člena na zisku je stanoven
poměrem výše členského vkladu k souhrnu všech členských vkladů všech členů k
rozvahovému dni řádné účetní závěrky. Na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy, se
po zohlednění části zisku připadajícího na vypořádací podíly usnáší členská schůze při
projednání řádné účetní závěrky. Ustanovení obchodního zákoníku zákona upravujícího
právní poměry obchodních společností a družstev o rozdělení a užití zisku družstva se
nepoužijí.
(2) Vykáže-li družstevní záložna ztrátu, je povinna na členské schůzi rozhodnout při
schvalování řádné účetní závěrky, ve které je tato ztráta vyčíslena, o úhradě této ztráty z
rizikového fondu a rezervního fondu a nerozděleného zisku minulých let.
(3) Rozdělení zisku nebo krytí ztráty družstevní záložny podle předchozích odstavců
provede představenstvo do 30 dnů od dne konání členské schůze, která schválila řádnou
účetní závěrku, z níž zisk nebo ztráta vyplývá.
§ 10
Fondy družstevní záložny
(1) Družstevní záložna zřizuje tyto fondy:
a)

b)

rizikový fond při svém vzniku ke krytí rizik z poskytování úvěrů a záruk ve výši
nejméně 10 % ročního zisku po zdanění, a to až do doby, kdy výše rizikového fondu
dosáhne částky nejméně 20 % souhrnu nesplacených úvěrů a záruk poskytnutých
družstevní záložnou,
rezervní fond.13) Není-li rezervní fond vytvořen již při vzniku družstevní záložny,
vytvoří se ze zisku po zdanění vykázaného v řádné účetní závěrce za účetní období, v
němž poprvé se tento zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 10 % ze zisku po zdanění.
Tento fond se ročně doplňuje o částku určenou ve stanovách, nejméně však o 10 % ze
zisku po zdanění, a to až do doby, kdy výše rezervního fondu dosáhne nejméně 20 %
základního kapitálu.

(2) Stanovy mohou určit, že se vytváří vyšší rizikový fond a rezervní fond a že se
popřípadě zřizují další fondy.
(3) Ustanovení zvláštního zákona o nedělitelném fondu družstva14) se nepoužijí.
____________________
13) § 67 odst. 1 obchodního zákoníku.
14) § 235 obchodního zákoníku.
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Některá ustanovení o zrušení a likvidaci družstevní záložny
(1) Soud může na návrh České národní banky, orgánu nebo člena družstevní záložny
nebo osoby, která osvědčí právní zájem, rozhodnout o zrušení družstevní záložny a její
likvidaci, jestliže
a)
b)
c)
d)

počet členů klesl pod 30,
kapitál klesl pod 35 000 000 Kč,
uplynulo šest měsíců ode dne, kdy skončilo funkční období orgánu družstevní záložny
a nebyl zvolen nový orgán, nebo byla porušena povinnost svolat členskou schůzi,
anebo družstevní záložna po dobu delší než jeden rok neprovozuje žádnou činnost,
založením, fúzí nebo rozdělením družstevní záložny byl porušen zákon.

(2) Soud může na návrh České národní banky rozhodnout o zrušení družstevní záložny
a její likvidaci také tehdy, jestliže opatření uložená Českou národní bankou podle § 28 byla
neúčinná.
(3) Družstevní záložna se též zrušuje dnem nabytí právní moci odnětí povolení.
(4) Fúze družstevní záložny je možná jen s jinou družstevní záložnou. Družstevní
záložnu lze rozdělit pouze na družstevní záložny. K rozdělení nebo fúzi je třeba předchozího
souhlasu České národní banky; přitom se postupuje přiměřeně podle § 2a.
(5) Změna právní formy družstevní záložny není přípustná. To neplatí v případě
změny právní formy na akciovou společnost, pokud Česká národní banka udělila souhlas k
takové přeměně a současně rozhodla o udělení bankovní licence. Projekt změny právní formy
družstevní záložny nemusí obsahovat počet, podobu, druh, formu a jmenovitou hodnotu akcií
určených pro každého akcionáře po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku,
pokud bude obsahovat způsob jejich určení.
(6) Likvidátora družstevní záložny jmenuje a odvolává na návrh České národní banky
soud. Likvidátorem může být pouze fyzická nebo právnická osoba splňující podmínky
důvěryhodnosti a odborné způsobilosti podle § 2a odst. 5 a která nemá nebo neměla zvláštní
vztah k družstevní záložně. V případě odnětí povolení podle § 28g a 28h nemůže být
likvidátorem jmenována osoba, která v posledních 5 letech prováděla audit nebo se jinak
podílela na zpracování a vedení účetnictví družstevní záložny.
(7) Soud rozhodne o návrhu České národní banky na jmenování a na odvolání
likvidátora do 24 hodin od podání návrhu. Usnesení se vyvěsí toho dne, kdy bylo vydáno, na
úřední desce soudu. Účinky jmenování likvidátora a odvolání likvidátora nastanou vyvěšením
usnesení na úřední desce soudu, který usnesení vydal. Tímto okamžikem je toto usnesení
účinné vůči každému. Usnesení se doručí České národní bance, jmenovanému nebo
odvolanému likvidátorovi a družstevní záložně. Proti usnesení se může odvolat pouze
účastník podle předchozí věty.
(8) Výši odměny likvidátora a její splatnost stanoví Česká národní banka s
přihlédnutím k rozsahu činnosti likvidátora. Stanovení výše odměny likvidátora a její
splatnosti není rozhodnutím ve správním řízení. Při stanovení odměny likvidátora se vyhláška
Ministerstva spravedlnosti vydaná podle § 71 odst. 9 obchodního zákoníku nepoužije.
Náhrada hotových výdajů likvidátora a jeho odměna jsou placeny z majetku družstevní
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záložny. V případě, že majetek družstevní záložny nepostačuje na vyplacení náhrady
hotových výdajů likvidátora a odměny likvidátora, vyplatí částky připadající na odměnu
likvidátora a na jeho hotové výdaje Česká národní banka, které tím vznikne pohledávka za
družstevní záložnou ve výši vyplacených částek.
(9) Likvidátor předkládá České národní bance bez zbytečného odkladu účetní výkazy a
doklady zpracovávané v průběhu likvidace v souladu s obchodním zákoníkem se zákonem
upravujícím právní poměry obchodních společností a družstev, a na základě výzvy podle
§ 27 odst. 2 další vyžádané údaje, doklady a informace.
§ 25f
(1) Odpovědná družstevní záložna ve skupině finanční holdingové osoby, družstevní
záložna ve skupině smíšené holdingové osoby a odpovědná družstevní záložna ve skupině
ovládající úvěrové instituce, jež jsou členy konsolidačního celku podléhajícího dohledu České
národní banky na konsolidovaném základě podle tohoto zákona, jsou povinny dodržovat na
konsolidovaném základě
a)
b)
c)
d)
e)
f)

požadavky na řídicí a kontrolní systém (§ 7a),
pravidla pro uveřejňování informací (§ 7b),
pravidla pro stanovení kapitálu, pravidla pro stanovení kapitálových požadavků a
kapitálové přiměřenosti (§ 8),
strategie a postupy pro vyhodnocování a změny vnitřně stanoveného kapitálu (§ 8a),
pravidla angažovanosti (§ 11),
požadavky na operace v rámci konsolidačního celku.

(2) Osoby zahrnuté do konsolidačního celku jsou povinny pravidelně nebo na
vyžádání sdělovat České národní bance přímo nebo prostřednictvím družstevní záložny, která
je součástí konsolidačního celku, veškeré informace potřebné pro provádění dohledu na
konsolidovaném základě. Periodicitu, lhůty a způsob předávání pravidelných informací a
jejich rozsah a strukturu stanoví Česká národní banka vyhláškou.
(3) Osoby zahrnuté do konsolidačního celku musejí vytvořit odpovídající kontrolní
mechanismy zajišťující správnost poskytovaných informací pro účely dohledu na
konsolidovaném základě.
(4) Odpovědná družstevní záložna ve skupině finanční holdingové osoby, družstevní
záložna ve skupině smíšené holdingové osoby a odpovědná družstevní záložna ve skupině
ovládající úvěrové instituce, které jsou členy konsolidačního celku podléhajícího dohledu
České národní banky na konsolidovaném základě podle tohoto zákona, předem oznámí České
národní bance auditory, kteří budou provádět audit osob zahrnutých v konsolidačním celku.
Česká národní banka postupuje obdobně podle § 8b odst. 3.
(5) Česká národní banka je oprávněna vyžadovat od odpovědné družstevní záložny ve
skupině finanční holdingové osoby, družstevní záložny ve skupině smíšené holdingové osoby
a odpovědné družstevní záložny ve skupině ovládající úvěrové instituce, jež jsou členy
konsolidačního celku podléhajícího dohledu České národní banky na konsolidovaném základě
podle tohoto zákona, audit informací, které předávají pro účely dohledu na konsolidovaném
základě.
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(6) Družstevní záložna je povinna řádně sledovat své operace se členy stejného
konsolidačního celku, řídit rizika s nimi spojená a podrobit je odpovídajícím mechanismům
vnitřní kontroly.
(7) Finanční holdingová osoba je povinna zajistit, aby jejím statutárním orgánem,
členem jejího statutárního orgánu nebo jinou fyzickou osobou, která sama nebo společně s
jinými osobami řídí činnost finanční holdingové osoby nebo činnost právnické osoby, která je
jejím statutárním orgánem nebo jeho členem členem jejího statutárního orgánu, (dále jen
"osoba ve vedení") byla osoba důvěryhodná a dostatečně zkušená pro výkon své funkce a k
zajištění požadavků vyplývajících pro finanční holdingovou osobu z tohoto zákona.
(8) Finanční holdingová osoba předem informuje Českou národní banku o
navrhovaných změnách osob ve vedení a zároveň jí předloží podklady prokazující
důvěryhodnost a zkušenost navrhovaných osob. Osoba, která se nově stane finanční
holdingovou osobou, je povinna splnit tuto povinnost ohledně osob v jejím vedení do 2
měsíců ode dne, kdy se stane finanční holdingovou osobou, jinak se má za to, že osoby v
jejím vedení nesplňují stanovené předpoklady. Dotčená fyzická osoba je povinna finanční
holdingové osobě poskytnout potřebné podklady a součinnost. Skutečnosti a doklady
prokazující důvěryhodnost a zkušenost osob ve vedení finanční holdingové osoby stanoví
Česká národní banka vyhláškou.
§ 25h
(1) Vykonává-li Česká národní banka dohled na konsolidovaném základě podle tohoto
zákona nad skupinou evropské finanční holdingové osoby a nastane-li mimořádná situace
včetně nepříznivého vývoje na finančních trzích, která může ohrozit likviditu trhu a stabilitu
finančního systému (dále jen „mimořádná situace“) v členském státě, v němž má sídlo člen
této skupiny nebo v němž vykonává činnost prostřednictvím významné pobočky, významné
pobočky podle zákona upravujícího činnost bank nebo významné organizační složky
pobočky podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, Česká národní banka bez
zbytečného odkladu sdělí
a)
b)

centrálním bankám Evropského systému centrálních bank v členských státech
dotčených touto situací informace, a to za podmínek uvedených v § 25a odst. 4 písm.
i), a
Evropskému orgánu pro bankovnictví a Evropské radě pro systémová rizika a
orgánům veřejné moci uvedeným v § 25a odst. 4 písm. k) v členských státech
dotčených touto situací všechny informace, které jsou pro ně významné.

(2) Zjistí-li Česká národní banka mimořádnou situaci, jež může mít dopad v členském
státě, informuje bez zbytečného odkladu Evropský orgán pro bankovnictví a orgán
vykonávající dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropské finanční holdingové
osoby, jejíž člen má sídlo v dotčeném členském státě nebo v tomto členském státě vykonává
činnost prostřednictvím významné pobočky, významné pobočky podle zákona upravujícího
činnost bank nebo významné organizační složky pobočky podle zákona upravujícího
podnikání na kapitálovém trhu.
§ 25l
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(1) Vykonává-li Česká národní banka dohled podle tohoto zákona na konsolidovaném
základě nad skupinou evropské finanční holdingové osoby, zřizuje pro plnění úkolů
uvedených v § 25g a 25h kolegium. Zřízení a činnost kolegia jsou založeny na písemných
ujednáních podle § 25d odst. 8, která připravuje Česká národní banka po projednání s
dotčenými orgány dohledu. Je-li to účelné, Česká národní banka při dodržení povinnosti
mlčenlivosti a dalších požadavků stanovených právem Evropské unie koordinuje spolupráci s
orgány dohledu jiných než členských států. Zřízením a činností kolegií nejsou dotčeny
pravomoci a působnost orgánů dohledu stanovené právem Evropské unie.
(2) Kolegium vytváří předpoklady pro spolupráci České národní banky a ostatních
dotčených orgánů dohledu při
a)
b)
c)
d)
e)
f)

výměně informací,
uplatňování ujednání a mezinárodních smluv podle § 25d odst. 7 až 10, je-li to účelné,
stanovení plánů kontrol vycházejících z hodnocení rizik dotčené skupiny podle § 22
odst. 8,
zvyšování účinnosti dohledu omezováním zdvojených požadavků při výkonu dohledu
včetně požadavku na poskytnutí informací podle § 25d odst. 6, § 22a odst. 5 věty
druhé a podle obdobných ustanovení zahraničních právních předpisů,
jednotném uplatňování pravidel obezřetného podnikání v rámci dotčené skupiny, aniž
jsou dotčeny pravomoci orgánů dohledu stanovené právem Evropské unie,
plánování a koordinaci činností uvedených v § 25g odst. 1 písm. c) a v obdobných
ustanoveních zahraničních právních předpisů, s přihlédnutím k činnosti jiných orgánů,
jsou-li pro tyto účely zřízeny.
(3) Členy kolegia jsou

a)
b)
c)

d)
e)

Česká národní banka,
orgány vykonávající dohled nad členy dotčené skupiny,
orgány dohledu hostitelských států, v nichž člen dotčené skupiny vykonává činnost
prostřednictvím významné pobočky, významné pobočky podle zákona upravujícího
činnost bank nebo významné organizační složky pobočky podle zákona upravujícího
podnikání na kapitálovém trhu,
centrální banky, je-li to účelné,
orgány dohledu jiných než členských států, je-li to účelné a jestliže podle názoru všech
dotčených orgánů dohledu chrání informace nejméně v rozsahu, jaký je požadován
právem Evropské unie.

(4) Česká národní banka řídí jednání kolegia a určuje, kteří členové se účastní jednání
nebo jiné činnosti kolegia. Přitom bere v úvahu význam těchto činností pro plnění svých
povinností uvedených v § 22b odst. 2 a 3, jakož i jejich význam pro členy kolegia. Na základě
dostupných informací zejména přihlíží k možnému dopadu na stabilitu finančního systému v
dotčených členských státech, především v mimořádných situacích.
(5) Česká národní banka vyvíjí úsilí k tomu, aby členové kolegia úzce spolupracovali.
Česká národní banka informuje s dostatečným předstihem členy kolegia o jednání kolegia,
pořadu jednání a plánovaných činnostech a bez zbytečného odkladu je informuje o závěrech
přijatých na jednání nebo o jiné dohodnuté činnosti.
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(6) Česká národní banka informuje Evropský orgán pro bankovnictví o činnosti
kolegia, a to i v případě, že nastane mimořádná situace, a poskytne mu veškeré informace,
které jsou významné pro sbližování nástrojů a postupů dohledu. Ustanovení § 25a tím není
dotčeno.
§ 27
(1) Družstevní záložna je povinna vypracovat a předkládat České národní bance
informace a podklady, jejichž obsah, formu, lhůty a způsob předkládání stanoví Česká
národní banka vyhláškou.
(2) Mimo informace a podklady podle odstavce 1 je Česká národní banka oprávněna
vyzvat družstevní záložnu k předložení dalších údajů, dokladů nebo informací. Družstevní
záložna je povinna předložit vyžádané údaje, doklady nebo informace do 3 dnů od doručení
výzvy, není-li ve výzvě stanovena lhůta pozdější.
(3) Družstevní záložna je povinna informovat Českou národní banku o zamýšlené
změně stanov týkající se skutečností, které musí být ve stanovách uvedeny na základě
požadavku obchodního zákoníku nebo tohoto zákona. Notářsky ověřené stanovy a jejich
změny musí být uloženy u České národní banky.
§ 28h
(1) V rozhodnutí o odnětí povolení podle § 28g se stanoví den, ke kterému se povolení
odnímá.
(2) Ode dne právní moci rozhodnutí o odnětí povolení nesmí dotčená právnická osoba
přijímat vklady a poskytovat úvěry a provozovat další činnosti, s výjimkou těch, které jsou
nezbytné k vypořádání jejích pohledávek a závazků dluhů.
***
Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb.,
zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998
Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona
č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb.,
zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003
Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona
č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb.,
zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005
Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona
č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb.,
zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006
Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb.,
zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008
Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb.,
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zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011
Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č.
399/2012 Sb. a zákona č. 401/2012 Sb.:
§7
(1) Za rodinu se pro účely tohoto zákona považuje, není-li dále stanoveno jinak,
oprávněná osoba a společně s ní posuzované osoby, a není-li těchto osob, považuje se za
rodinu sama oprávněná osoba. Žádná z osob nemůže být posuzována jako oprávněná osoba
nebo jako společně posuzovaná osoba současně ve více rodinách, jde-li o společně
posuzované osoby pro účely přídavku na dítě, porodného a rodičovského příspěvku; jestliže je
některá z uvedených osob společně posuzována pro účely přídavku na dítě nebo porodného,
může být současně posuzována s jinými osobami jako společně posuzovaná pro příspěvek na
bydlení podle odstavce 5, jsou-li splněny podmínky pro takový postup.
(2) Společně posuzovanými osobami jsou, není-li dále stanoveno jinak,
a)
b)

c)
d)

nezaopatřené děti (§ 11),
nezaopatřené děti (§ 11) a rodiče těchto dětí; za rodiče se považují i osoby, jimž byly
nezaopatřené děti svěřeny do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí
příslušného orgánu, manžel, partner31a) rodiče nebo uvedené osoby, vdovec nebo
vdova po rodiči nebo uvedené osobě a druh (družka) rodiče nebo uvedené osoby,
manželé, partneři31a) nebo druh a družka, nejde-li o rodiče posuzované podle písmene
b),
nezaopatřené děti, jejich rodiče, pokud jsou nezaopatřenými dětmi a jsou osamělí, a
rodiče [písmeno b)] těchto rodičů,

pokud s oprávněnou osobou spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své
potřeby.7)
(3) Podmínka, že osoby spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby, se
považuje vždy za splněnou, není-li dále stanoveno jinak, jde-li o
a)

b)
c)

nezletilé nezaopatřené dítě a jeho rodiče [odstavec 2 písm. b)]; pokud rodiče dítěte
uvedení v odstavci 2 písm. b) části věty před středníkem jsou rozvedeni, posuzuje se
jako osoba společně posuzovaná s nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič, s nímž
dítě společně žije, a bylo-li uvedeným rodičům svěřeno dítě do společné nebo střídavé
výchovy obou rodičů podle zvláštního právního předpisu,7a) posuzuje se s
nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič určený na základě dohody těchto rodičů s tím,
že tuto dohodu mohou rodiče změnit vždy jen k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí,
zletilé nezaopatřené dítě a jeho rodiče, jestliže rodiče a dítě jsou v témže bytě hlášeni k
trvalému pobytu;1) ustanovení písmene a) části věty za středníkem přitom platí
obdobně,
manželé, partneři žijící v registrovaném partnerství.

(4) Je-li nezaopatřené dítě v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti
nebo mládež, považuje se za rodinu samo toto dítě. Za plné přímé zaopatření se považuje
zaopatření v ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež, poskytuje-li tento ústav (zařízení)
dětem stravování, ubytování a ošacení.
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(5) Jde-li o příspěvek na bydlení, považují se za rodinu všechny osoby, s výjimkou
osob uvedených v odstavci 4, které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému pobytu;1a)
podmínka, aby spolu trvale žily a společně uhrazovaly náklady na své potřeby, se však
nevyžaduje.
(6) Krajská pobočka Úřadu práce může při rozhodování o dávkách v případech, kdy
osoby uvedené v odstavci 3 písm. a) až c) spolu nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně
nežijí, rozhodnout, že se neposuzují jako osoby společně posuzované, nebo jde-li o příspěvek
na bydlení v případech, kdy některá ze společně posuzovaných osob nejméně po dobu tří
měsíců prokazatelně byt neužívá, rozhodnout, že se k ní při posouzení nároku na příspěvek na
bydlení a jeho výši nepřihlíží, i když je v bytě hlášena k trvalému pobytu.
(7) Za osamělého rodiče se pro účely tohoto zákona považuje rodič, který je svobodný,
ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s druhem. K druhovi (družce) se jako ke společně
posuzované osobě přihlíží, jen žije-li s oprávněnou osobou (odstavec 1) nebo s osobou
uvedenou v odstavci 2 alespoň tři měsíce. Za osamělého rodiče se nepovažuje rodič, který žije
v registrovaném partnerství31a).
(8) Společně posuzovanými osobami podle odstavců 2, 3 a 5 jsou i osoby, které se
přechodně z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání (§ 12), zdravotních nebo
pracovních zdržují mimo místo, kde jsou hlášeny k trvalému pobytu.
(9) Osoba, která je ve výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence nebo je ve
vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, se nepovažuje za osobu společně posuzovanou
po uplynutí prvního kalendářního měsíce trvání ochranného opatření zabezpečovací detence
nebo vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody. Navazuje-li na dobu vazby doba výkonu
trestu odnětí svobody nebo výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence, obě doby se
pro stanovení kalendářního měsíce podle předchozí věty sčítají.
(10) Za rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů
se pro účely tohoto zákona považuje
a)
b)
c)

rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy jiného občana než rodiče,32)
rozhodnutí soudu o osvojení dítěte,33)
rozhodnutí orgánu vykonávajícího sociálně-právní ochranu dětí o péči budoucího
osvojitele o dítě nejméně po dobu tří měsíců před rozhodnutím soudu o osvojení,34)
d)
rozhodnutí soudu o ustanovení občana poručníkem,35)
e)
rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče podle zvláštního právního
předpisu,36),
f)
rozhodnutí orgánu vykonávajícího sociálně-právní ochranu dětí podle zvláštního
právního předpisu18) do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem,
g)
rozhodnutí soudu o předběžném opatření o péči o dítě.37)
(10) Za rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči
rodičů se pro účely tohoto zákona považuje rozhodnutí soudu o
a)
b)
c)
d)
e)
f)

svěření dítěte do péče jiné osoby32),
osvojení dítěte33),
předání dítěte do péče budoucího osvojitele34),
předání dítěte osvojiteli do péče před osvojením 35),
jmenování fyzické osoby poručníkem dítěte36),
svěření dítěte do pěstounské péče a do pěstounské péče na přechodnou dobu37),
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g)
h)

svěření dítěte do předpěstounské péče zájemci o pěstounskou péči18),
nařízení předběžného opatření o péči o dítě.

(11) Stejně jako rozhodnutí příslušného orgánu podle odstavce 10 se pro nárok na
dávky státní sociální podpory posuzuje, až do rozhodnutí soudu, podání návrhu soudu na
zahájení soudního řízení o ustanovení osoby poručníkem dítěte, jestliže tato osoba o dítě, k
němuž nemá vyživovací povinnost, osobně pečuje.
(12) Stejně jako partner uvedený v odstavci 2 písm. b) a c), odstavci 3 písm. c) a § 31
odst. 1 se pro účely tohoto zákona posuzuje partner, se kterým občan členského státu
Evropské unie uzavřel registrované partnerství na základě právních předpisů jiného členského
státu Evropské unie.
____________________
1) Nařízení Rady EEC 1408/71 z 14. června 1971 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení
na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v
rámci Společenství. Nařízení Rady EEC 574/72 z 21. března 1972 stanovující postup
provádění Nařízení EEC 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby
zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci
Společenství. Nařízení Rady EEC 1612/68 z 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků v
rámci Společenství.
1a) § 7 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
7) § 115 občanského zákoníku.
7a) § 26 odst. 2 zákona o rodině.
18) § 45b odst. 2 zákona o rodině § 963 občanského zákoníku.
31a) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících
zákonů.
32) § 45 zákona o rodině § 953 občanského zákoníku.
33) § 63 a 74 zákona o rodině § 796 občanského zákoníku.
34) § 69 zákona o rodině § 824 občanského zákoníku.
35) § 78 zákona o rodině § 826 občanského zákoníku.
36) § 45a zákona o rodině § 928 občanského zákoníku.
37) § 45 zákona o rodině § 76a občanského soudního řádu. § 958 občanského zákoníku.
§ 24
Podmínky nároku na příspěvek na bydlení
(1) Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě
hlášen k trvalému pobytu, jestliže
a)
b)

jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a
koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, a
součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30, a na území hlavního města
Prahy koeficientu 0,35, není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

(2) Za nájemce bytu se považuje též nájemce obytné místnosti v zařízeních určených k
trvalému bydlení podle zvláštního právního předpisu47a). Za vlastníka bytu se považuje i
vlastník nemovitosti, ve které je byt, který vlastník užívá, pokud je v něm hlášen k trvalému
pobytu. Za nájemce bytu se považují oba manželé, jde-li o společný nájem bytu manžely
podle zvláštního právního předpisu.47b) Za dobu trvání nájemního vztahu se pro účely nároku
na příspěvek na bydlení považuje i doba mezi skončením nájemního poměru a posledním
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dnem lhůty k vyklizení bytu podle 712a občanského zákoníku, doba od zániku členství v
bytovém družstvu do zajištění bytové náhrady podle § 714 občanského zákoníku, a doba od
smrti nájemce služebního bytu, od rozvodu jeho manželství nebo od jeho trvalého opuštění
společné domácnosti do zajištění přiměřeného náhradního bytu oprávněným osobám podle §
713 občanského zákoníku. Za nájemce bytu se považují oba manželé, mají-li k bytu
společné nájemní právo47b). Za dobu trvání nájemního vztahu se pro účely nároku na
příspěvek na bydlení považuje i doba od zániku členství v bytovém družstvu do uplynutí
lhůty k vyklizení bytu, doba od smrti nájemce služebního bytu nebo bytu zvláštního
určení do uplynutí lhůty k vyklizení tohoto bytu a doba od trvalého opuštění služebního
bytu nebo bytu zvláštního určení jeho nájemcem do uplynutí lhůty k vyklizení tohoto
bytu.
(3) Splňuje-li podmínky nároku na příspěvek na bydlení více osob, náleží příspěvek na
bydlení jen jednou, a to osobě určené na základě dohody těchto osob. Nedohodnou-li se tyto
osoby, určí krajská pobočka Úřadu práce, která o příspěvku rozhoduje, které z těchto osob se
příspěvek na bydlení přizná.
(4) Změní-li oprávněná osoba, která je v bytě hlášena k trvalému pobytu, tento pobyt v
průběhu kalendářního měsíce, přihlíží se k této změně pro účely příspěvku na bydlení až od
následujícího kalendářního měsíce. To platí i v případě, že osoba společně posuzovaná, která
je v bytě hlášena k trvalému pobytu, změní tento pobyt v průběhu kalendářního měsíce nebo
se stane vlastníkem nebo nájemcem tohoto bytu.
____________________
47a) § 717 občanského zákoníku.
47b) § 703 občanského zákoníku § 745 a 746 občanského zákoníku.
§ 31
(1) Rodinou se pro účely rodičovského příspěvku rozumí rodina podle § 7 odst. 1 až 4
a odst. 6 až 11. Pro nárok na rodičovský příspěvek musí podmínka bydliště na území České
republiky být splněna u oprávněné osoby i u dítěte zakládajícího nárok na rodičovský
příspěvek.
(2) Rodičem se pro účely rodičovského příspěvku rozumí též osoba, která převzala
dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Za dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči
rodičů se považuje dítě osvojené, dítě, jež bylo převzato do této péče na základě rozhodnutí
příslušného orgánu, dítě, jehož rodič zemřel, a dítě manžela nebo partnera31a). Je-li rodičem
dítěte zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek nezletilá osoba, lze ji přiznat rodičovský
příspěvek, jen jestliže soud této osobě, která dosáhla věku 16 let, přiznal rodičovskou
zodpovědnost podle zákona o rodině nerozhodl o pozastavení výkonu povinnosti a práva
péče o dítě u nezletilého rodiče.
(3) Podmínka osobní celodenní péče se též považuje za splněnou a rodičovský
příspěvek náleží, jestliže
a)
b)

dítě, které nedosáhlo 2 let věku, navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné
zařízení pro děti v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci,
dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu nebo
její třídu zařízenou pro zdravotně postižené děti nebo jesle se zaměřením na vady
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zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu
nepřevyšujícím 4 hodiny denně,
c)
dítě zdravotně postižené pravidelně navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné
obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně,
d)
dítě navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti
předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně a jestliže oba rodiče nebo
osamělý rodič je osobou závislou na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost)
nebo stupni IV (úplná závislost) podle zákona o sociálních službách,
e)
rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou, nejde-li o případy uvedené v písmenu a),
v době, kdy je výdělečně činný nebo je žákem nebo studentem soustavně se
připravujícím na budoucí povolání (§ 12 až 15), s výjimkou studia za trvání služebního
poměru příslušníků ozbrojených sil; docházka do uvedených zařízení se nesleduje u
dětí starších 2 let.
____________________
31a) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících
zákonů.
§ 59
(1) Příjemcem dávky je oprávněná osoba. Namísto oprávněné osoby je příjemcem
dávky
a)
b)
c)
d)

zákonný zástupce nebo opatrovník oprávněné osoby, pokud nejde o případy uvedené
v písmenech b) až d),
jiná osoba, jíž byla nezletilá oprávněná osoba svěřena do péče na základě rozhodnutí
příslušného orgánu, pokud nejde o případy uvedené v písmenech c) a d),
osoba, která má nezletilou oprávněnou osobu v přímém zaopatření, jde-li o výplatu
dávky podle § 19 odst. 2 nebo § 35, nejde-li o případ uvedený v písmenu d),
ústav (zařízení) pro péči o děti nebo mládež, je-li nezletilá oprávněná osoba v plném
přímém zaopatření tohoto ústavu (zařízení).

(2) Krajská pobočka Úřadu práce namísto příjemců dávky uvedených v odstavci 1
ustanoví zvláštního příjemce v případech, kdy by se výplatou dávky dosavadnímu příjemci
zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit, nebo kdyby tím byly poškozeny zájmy
osob, které je příjemce dávky povinen vyživovat, anebo nemůže-li oprávněná osoba výplatu
přijímat. Souhlas oprávněné osoby s ustanovením zvláštního příjemce se vyžaduje jen v
případě, že oprávněná osoba nemůže výplatu přijímat.
(3) V případě, že příjemci dávky státní sociální podpory, nejde-li o jednorázové dávky,
je vyplácen prostřednictvím zvláštního příjemce nebo formou poukázek podle zvláštního
právního předpisu48f) také příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení 48g) alespoň po
dobu 6 kalendářních měsíců po sobě jdoucích, je krajská pobočka Úřadu práce povinna
rozhodnout o ustanovení zvláštního příjemce pro přijímání dávek státní sociální podpory,
jsou-li splněny podmínky, za nichž se ustavuje zvláštní příjemce podle odstavce 2. Pokud
nebudou splněny podmínky uvedené v odstavci 2 pro ustanovení zvláštního příjemce podle
věty první, krajská pobočka Úřadu práce o tom vydá usnesení, které pouze poznamená do
spisu. Pro stanovení podmínky 6 kalendářních měsíců po sobě jdoucích se doby poskytování
uvedených dávek hmotné nouze prostřednictvím zvláštního příjemce nebo formou poukázek
sčítají.
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(4) Osoby a ústav (zařízení) uvedené v odstavci 1 písm. a) až d) a zvláštní příjemce
jsou povinni dávku použít ve prospěch oprávněné osoby. Zvláštní příjemce ustanovený
oprávněné osobě, která nemůže výplatu přijímat, používá dávku podle pokynů oprávněné
osoby.
(5) Jde-li o příspěvek na bydlení, je zvláštní příjemce oprávněn dávku použít bez
souhlasu oprávněné osoby k úhradě nedoplatku nájemného z bytu a úhradě za plnění
poskytovaná s užíváním bytu.
(6) Krajská pobočka Úřadu práce může ustanovit zvláštním příjemcem jen fyzickou
nebo právnickou osobu, která s ustanovením souhlasí.
(7) Příspěvek na bydlení lze použít bez souhlasu příjemce k přímé úhradě nájemného
nebo služeb spojených s bydlením, a to tak, že plátce příspěvku jej poukazuje pronajímateli
nebo poskytovateli služeb.
____________________
48f) § 43 zákona č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
48g) § 4 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 63
(1) Státní orgány, další právnické osoby a fyzické osoby, vyjma příjemců dávek,
oprávněných osob a osob společně posuzovaných (§ 61), osoby jsou povinny na výzvu
příslušného orgánu státní sociální podpory, který o dávce rozhoduje nebo ji vyplácí, nebo na
požádání žadatele o dávku a osoby společně posuzované, sdělit bezplatně údaje rozhodné
podle tohoto zákona pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu; jde-li však o údaje týkající se
zdravotního stavu vyžádané orgánem státní sociální podpory a nejde o případy posouzení
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu podle zákona upravujícího organizaci a provádění
sociálního zabezpečení58), platí o úhradě zdravotních výkonů poskytovaných poskytovateli
zdravotních služeb zvláštní předpisy.19)
(2) Jestliže státní orgány a osoby uvedené v odstavci 1 mohou sdělit údaje rozhodné
podle tohoto zákona pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu jen za podmínky, že byly pro
sdělení takových údajů zbaveny mlčenlivosti, má se za to, že jsou pro případ uvedených údajů
mlčenlivosti zbaveny, jestliže jim krajská pobočka Úřadu práce písemně sdělila, že osoba, jíž
se takové údaje týkají, dala podle § 50 písemný souhlas k tomu, aby státní orgány a další
právnické a fyzické osoby sdělily krajské pobočce Úřadu práce uvedené údaje.
(3) Ministerstvo práce a sociálních věcí je správcem informačního systému o dávkách
státní sociální podpory a jejich výši, o poživatelích těchto dávek a žadatelích o tyto dávky a
osobách s nimi společně posuzovaných. Údaje z tohoto informačního systému sděluje
krajským pobočkám Úřadu práce v souvislosti s řízením o dávkách státní sociální podpory, a
to v rozsahu nezbytném pro provádění státní sociální podpory; Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy poskytuje údaje nezbytné pro přiznání stipendia v případě tíživé sociální
situace studenta podle zvláštního předpisu3a). Ministerstvo práce a sociálních věcí dále z
tohoto informačního systému poskytuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím
dálkový přístup Rejstříku trestů údaje nezbytné pro ověření totožnosti osoby, která podle
zvláštního právního předpisu19a) žádá v elektronické podobě o vydání výpisu nebo o
nahlédnutí do opisu z evidence Rejstříku trestů a orgánům zeměměřickým a katastrálním60)
údaje nezbytné pro ověření totožnosti osoby, která činí podání v elektronické podobě ve
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věcech patřících do působnosti těchto orgánů. Státní orgány a další právnické a fyzické osoby
jsou povinny poskytovat Ministerstvu práce a sociálních věcí údaje ze svých informačních
systémů, jedná-li se o údaje nezbytné pro vedení informačního systému o dávkách státní
sociální podpory, a to způsobem a ve lhůtách určených Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Orgány státní sociální podpory jsou oprávněny zpracovávat údaje potřebné pro rozhodování o
dávkách státní sociální podpory a jejich výplatu včetně osobních údajů, a to v elektronické
podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zároveň zajišťujícím ochranu osobních
údajů. Veškeré údaje, které jsou vedeny v informačním systému o dávkách státní sociální
podpory, jsou součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí61).
(4) Ministerstvo práce a sociálních věcí zajišťuje pro provádění zákona na vlastní
náklady aplikační program automatizovaného zpracování údajů, potřebný pro rozhodování o
dávkách, jejich výplatu a jejich kontrolu a poskytuje tento aplikační program orgánům státní
sociální podpory. Orgány státní sociální podpory jsou povinny při řízení o dávkách, při jejich
výplatě a kontrole tyto aplikační programy používat.
(5) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky pro účely státní sociální podpory
poskytuje Ministerstvu práce a sociálních věcí a orgánům státní sociální podpory
a)
b)
c)
d)

referenční údaje ze základního registru obyvatel,
údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
údaje z agendového informačního systému cizinců,
údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo,
avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c).
(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 5 písm. a) jsou

a)
b)
c)
d)
e)

f)

příjmení,
jméno, popřípadě jména,
adresa místa pobytu,
datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum,
místo a stát, kde se narodil,
datum, místo a okres 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 den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí,
státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(7) Poskytovanými údaji podle odstavce 5 písm. b) jsou

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
datum narození,
pohlaví a jeho změna,
místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území
se narodil,
rodné číslo a jeho změny,
státní občanství,
adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
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h)
i)
i)
j)
k)

l)

m)
n)
o)
p)
q)

počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
omezení svéprávnosti,
rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo opatrovníka; v
případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nebo opatrovník nemá rodné
číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů,
nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za
mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého
uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého
nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku
registrovaného partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v
pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,
rodné číslo manžela, popřípadě partnera; je-li manželem, popřípadě partnerem cizinec,
který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum jeho
narození,
rodné číslo dítěte,
u osvojení dítěte původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, původní a
nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum
nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky,
datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo
den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.
(8) Poskytovanými údaji podle odstavce 5 písm. c) jsou

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
j)
k)
l)

jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
datum narození,
pohlaví a jeho změna,
místo a stát narození,
rodné číslo a jeho změny,
státní občanství,
druh a adresa místa pobytu,
číslo a platnost oprávnění k pobytu,
počátek pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o pobytu,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
omezení svéprávnosti,
správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České
republiky,
rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí
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m)

n)
o)

p)
q)

soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů,
nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za
mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého
uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého
nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
jméno, popřípadě jména, příjmení partnera, rodné číslo nebo datum narození partnera,
datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku
registrovaného partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v
pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,
jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a jeho rodné číslo; v
případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce
nebo opatrovníka, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z
rodičů nebo jiný zákonný zástupce nebo opatrovník nemá rodné číslo, jeho jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo
den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.
(9) Poskytovanými údaji podle odstavce 5 písm. d) jsou

a)
b)
c)
d)
d)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
den, měsíc a rok narození,
místo narození; u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát narození,
rodné číslo.
rodné číslo a jeho změny.

(10) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(11) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
(12) Orgány státní sociální podpory jsou povinny zajistit uložení všech údajů z
informačního systému, které byly získány na základě zpracování údajů o státní sociální
podpoře (odstavec 3), a všech písemností a spisů týkajících se pravomocně ukončených
správních řízení o dávkách státní sociální podpory po dobu 15 kalendářních let následujících
po kalendářním roce, v němž došlo k pravomocnému ukončení takového správního řízení
nebo k poslednímu uložení údajů do informačního systému. Pro účely tohoto zákona se
písemností a spisem rozumí spis a písemnost podle zvláštního právního předpisu.19g)
____________________
3a) § 74 a násl. zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a
vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze.
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19) § 2 odst. 4 zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění
zákona č. 161/1993 Sb. a zákona č. 59/1995 Sb.
19a) § 16a zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
19b) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
19c) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve
znění pozdějších předpisů.
19d) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
19e) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.
19f) § 13b zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.
19g) § 2 písm. a) a b) vyhlášky č. 362/2002 Sb., o postupech při provádění spisové rozluky v
souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů a o náležitostech spisové evidence při
provádění spisové rozluky.
31a) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících
zákonů.
58) § 8 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
60) Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších
předpisů.
61) § 4a zákona č. 73/2011 Sb., ve znění zákona č. 366/2011 Sb.
§ 67
Zahájení řízení
(1) Řízení o přiznání dávky se zahajuje na základě písemné žádosti oprávněné osoby
podané příslušné krajské pobočce Úřadu práce na tiskopisu předepsaném Ministerstvem práce
a sociálních věcí. Žádost lze podat nejdříve 60 dnů přede dnem, od kterého oprávněná osoba o
dávku státní sociální podpory žádá.
(2) Řízení o změně výše již přiznané dávky nebo o jejím odnětí nebo o zastavení její
výplaty se zahajuje na návrh oprávněné osoby nebo z moci úřední krajskou pobočkou Úřadu
práce.
(3) Řízení o volbě nároku podle § 30 se zahajuje na základě písemné žádosti
oprávněné osoby, pokud tato osoba o volbu nároku nepožádala v písemné žádosti o přiznání
rodičovského příspěvku.
(4) Pokud není oprávněná osoba způsobilá k právním úkonům55) svéprávná55),
jednají za ni její zákonní zástupci, není-li dále stanoveno jinak. Je-li nezletilá oprávněná osoba
svěřena na základě rozhodnutí příslušného orgánu do péče jiné osoby, zastupuje ji v řízení o
dávkách namísto zákonného zástupce tato osoba. Je-li nezletilá oprávněná osoba v plném
přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež, zastupuje tuto osobu v řízení
o dávkách tento ústav (zařízení) v případě, že zákonný zástupce (osoba uvedená ve větě
druhé) nepožádal o dávku nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy mu byla zaslána písemná
výzva krajské pobočky Úřadu práce, aby o dávku pro nezletilou osobu požádal, nebo v
případě, kdy pobyt zákonného zástupce (osoby uvedené ve větě druhé) není znám. Jde-li o
rodičovský příspěvek nebo porodné, má právo jednat v řízení o tuto dávku i nezletilý rodič
starší 16 let a může mu být tato dávka vyplácena.
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____________________
55) § 26 a násl. občanského zákoníku. § 49 a násl. občanského zákoníku.
§ 68
Náležitosti žádosti
(1) Žádost o dávku musí obsahovat kromě náležitostí stanovených správním řádem
a)
b)
c)

d)
e)

f)
g)

h)
i)

určení, jakým způsobem má být dávka vyplácena, popřípadě vyplacena (§ 58 odst. 2),
doklad o výši příjmu oprávněné osoby a společně s ní posuzovaných osob (§ 5) v
rozhodném období (§ 6) v případech, kdy je přiznání dávky podmíněno příjmem,
jde-li o rodičovský příspěvek,
1. doklad o době pobírání peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského
poskytovaného v souvislosti s porodem a doklad o výši jejich vyměřovacího
základu,
2. jméno, příjmení, rodné číslo, místo pobytu nejmladšího dítěte v rodině, které
zakládá nárok na rodičovský příspěvek, a dalších dětí v rodině mladších 4 let,
které by s ohledem na věk mohly zakládat nárok na rodičovský příspěvek,
3. jméno, příjmení, rodné číslo a místo pobytu dalších osob tvořících rodinu
podle § 31 odst. 1,
4. potvrzení o pobytu dítěte uvedeného v bodě 2 v jeslích, mateřské škole nebo
jiném zařízení pro děti předškolního věku, nebo v léčebně rehabilitačním
zařízení,
5. volbu nároku na rodičovský příspěvek a jeho výši, pokud rodič tuto volbu
provádí při podání žádosti o rodičovský příspěvek,
skutečnosti prokazující nezaopatřenost dítěte, je-li to pro nárok na dávku nebo její výši
potřebné,
doklad o tom, že byt je užíván na základě nájemní smlouvy nebo na základě vlastnictví
k nemovitosti, doklad o výši nájemného, nákladů za plnění poskytovaná s užíváním
bytu a nákladů uvedených v § 25 odst. 1 písm. c), jde-li o žádost o příspěvek na
bydlení; žádost o příspěvek na bydlení musí obsahovat také doklady o skutečnostech
rozhodných pro nárok na příspěvek na bydlení podle § 27a odst. 2 a prohlášení
oprávněné osoby, že jeho celkové sociální a majetkové poměry mu neumožňují řešit
problém bydlení jinak, než podáním žádosti o příspěvek na bydlení,
doklad o době a výši poskytování náhrady uvedené v § 5 odst. 1 písm. b) bodu 133i),
rozhodnutí o svěření dítěte do pěstounské péče, jde-li o nároky na dávky uvedené v §
36, nebo rozhodnutí o ustanovení poručníkem, popřípadě rozhodnutí příslušného
orgánu o dočasném svěření dítěte do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem
soudu o svěření dítěte do předpěstounské péče zájemci o pěstounskou péči nebo
návrh, který byl podán soudu na zahájení soudního řízení o ustanovení osoby
poručníkem dítěte, jestliže tato osoba o dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost,
osobně pečuje, jde-li o nároky podle § 43,
výši poskytovaného výživného nebo obdobného plnění podle § 5 odst. 1 písm. b) bodu
2 a údaj o tom, která z osob společně posuzovaných výživné nebo obdobné plnění
poskytovala,
skutečnosti prokazující, že jde o dítě zakládající nárok na porodné.

(2) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, kalendářní rok,
považuje se za doklad, kterým se příjmy prokazují,
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a)

b)

potvrzení, jde-li o příjmy uvedené
1. v § 5 odst. 1 písm. a) č. 1, 2 a 4 a písm. c), d) a h),
2. v § 5 odst. 1 písm. a) č. 3, pokud nejsou zdaněny zvláštní sazbou daně podle
zákona o daních z příjmů,
3. v § 5 odst. 1 písm. b) bodech 3 až 14,
4. v § 5 odst. 1 písm. e), pokud jsou předmětem daně z příjmů podle zákona o
daních z příjmů a nejsou zdaněny zvláštní sazbou daně podle zákona o daních z
příjmů,
5. v § 5 odst. 1 písm. e), pokud se neprokazují způsobem uvedeným v č. 4,
jedná-li se o příjmy obdobné příjmům uvedeným v č. 1 až 3 a lze je prokázat
potvrzením,
prohlášení o výši příjmu, jde-li o ostatní příjmy.

(3) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, kalendářní
čtvrtletí, považují se za doklad, kterým se příjmy prokazují,
a)

b)

potvrzení, jde-li o příjmy uvedené
1. v § 5 odst. 1 písm. a) č. 1, písm. c), d) a h) a příjmy uvedené v § 5 odst. 1
písm. b), bodech 3 až 14,
2. v § 5 odst. 1 písm. e), jedná-li se o příjmy obdobné příjmům uvedeným v č.
1 a lze je prokázat potvrzením,
prohlášení o výši příjmů, jde-li o ostatní příjmy.

(4) Pokud jsou některé z příjmů prokazovány způsobem uvedeným v odstavci 2 písm.
b) a v odstavci 3 písm. b), může orgán státní sociální podpory rozhodující o dávce v případě
pochybností požádat o potvrzení o takovém příjmu, nebrání-li tomu vážná překážka.
(5) Potvrzení o povinné školní docházce, jde-li o školní rok začínající v kalendářním
roce, v němž dítě dovršilo patnáctý rok věku, a o roky povinné školní docházky po tomto roce
následující, a potvrzení o přípravě na budoucí povolání pro prokázání nezaopatřenosti dítěte
[odstavec 1 písm. f)] se předkládají každoročně vždy nejpozději do 30. září, pokud v
jednotlivých případech krajská pobočka Úřadu práce neumožní, že lze potvrzení předložit v
pozdějším termínu.
(6) Lze-li skutečnosti uvedené v odstavci 1 ověřit z rozhodnutí příslušných orgánů21)
nebo z jiných dokladů, nevyžaduje se přiložení potvrzení.
____________________
3i) Například § 192 zákoníku práce.
21) Například § 8 odst. 1 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení, ve znění zákona ČNR č. 590/1992 Sb., a § 12 odst. 2 písm. b) zákona ČNR č.
9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve
znění zákona ČNR č. 272/1992 Sb.
***
Změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb.,
zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000
205

Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona
č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb.,
zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003
Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona
č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb.,
zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 189/2006
Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 218/2007
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 178/2008 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb.,
zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 303/2009
Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 135/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb.,
zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011
Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 314/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb.,
zákona č. 403/2012 Sb. a zákona č. 463/2012 Sb.:
§3
Způsobilost osob v právních vztazích pojištění
(1) Způsobilost osoby mít v právních vztazích pojištění práva a povinnosti Právní
osobnost v právních vztazích pojištění vzniká narozením a zaniká smrtí, popřípadě
prohlášením za mrtvého.
(2) Způsobilost osoby vlastními právními úkony nabývat v právních vztazích pojištění
práv a brát na sebe povinnosti Plná svéprávnost v právních vztazích pojištění vzniká
dosažením zletilosti,2) pokud se dále nestanoví jinak. Způsobilost být účastníkem řízení o
přiznání invalidního důchodu [§ 4 odst. 1 písm. b)] vzniká ukončením povinné školní
docházky; přiznáním tohoto důchodu vzniká způsobilost podle věty první a trvá až do
dosažení zletilosti. O omezení a zbavení způsobilosti k právním úkonům svéprávnosti platí
obdobně ustanovení občanského zákoníku.
(3) Osoba, která nemá způsobilost k právním úkonům podle odstavce 2, musí být
zastoupena zákonným zástupcem; kdo je zákonným zástupcem nezletilých, stanoví zvláštní
zákon.
(3) Osoba, která nemá svéprávnost podle odstavce 2, musí být zastoupena
zákonným zástupcem nebo opatrovníkem; kdo je zákonným zástupcem nezletilého nebo
opatrovníkem, stanoví občanský zákoník.
____________________
2) § 8 odst. 2 občanského zákoníku § 30 občanského zákoníku.
3) Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb. a zákona č. 234/1992 Sb.

§5
(1) Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastni
a)
b)

zaměstnanci v pracovním poměru,
příslušníci Policie České republiky, Vězeňské služby České republiky, Generální
inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční
styky a informace, Celní správy České republiky a Hasičského záchranného sboru
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c)
d)

e)
f)
g)
h)

ch)
i)

j)
k)

l)
m)
n)

České republiky5), vojáci z povolání5a) a státní zaměstnanci podle služebního
zákona5b),
členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci,
za kterou jsou jím odměňováni,
osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce
vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby
zřízené zvláštním zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo
statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná
osoba a jmenováním nebo volbou těmto osobám nevznikl pracovní nebo služební
poměr, a osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo
pracovní nebo služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve
stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou uvedeny v písmenech g) až i) a v odstavci
2 písm. c),
osoby samostatně výdělečně činné,
zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na
základě dohody o provedení práce,
soudci,
členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí
nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy,
kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce
člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném
rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva,
poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu,
prezident republiky, členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího
kontrolního úřadu, členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, předseda
Energetického regulačního úřadu, členové Rady Ústavu pro studium totalitních
režimů, členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, zástupce
finančního arbitra, Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv,
dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,
pěstouni, kteří vykonávají pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče
podle zvláštního právního předpisu,5a) nebo kterým je za výkon pěstounské péče
vyplácena odměna náležející pěstounovi ve zvláštních případech podle zvláštního
právního předpisu,5b)
osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce a osoby ve výkonu
zabezpečovací detence zařazené do práce,
osoby, které se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední nebo vyšší
odborné škole (dále jen "střední škola") nebo vysoké škole v České republice, a to po
dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let v období před rokem 2010,
osoby vedené v evidenci Úřadu práce České republiky - krajské pobočky, popřípadě
pobočky pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) jako
uchazeči o zaměstnání po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo
podpora při rekvalifikaci,28) a v rozsahu nejvýše tří let též po dobu, po kterou jim tato
podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáleží, s tím, že tato doba
tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod, doba, po kterou podpora v
nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležela před dosažením věku 55
let, se do ní započítává v rozsahu nejvýše 1 roku a nezapočítává se do ní doba účasti
na pojištění podle § 6 odst. 1 písm. a) a odst. 2 a doba výkonu výdělečné činnosti,
která podle zvláštního právního předpisu nebrání (není překážkou) zařazení a vedení v
evidenci uchazečů o zaměstnání28a), a to i když tato činnost zakládá účast na
pojištění; za dobu, po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti, se přitom považuje též
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o)
p)
q)
r)
s)

t)

u)

v)
w)

x)
y)

doba, po kterou se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje z důvodu, že osobě vedené
v evidenci uchazečů o zaměstnání přísluší odstupné, odbytné nebo odchodné,
osoby se zdravotním postižením zařazené v teoretické a praktické přípravě pro
zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost,
osoby konající vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o
vojáky z povolání a vojáky v další službě,5)
osoby konající civilní službu,
osoby pečující osobně o dítě ve věku do čtyř let,
osoby pečující osobně o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve
stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II
(středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná
závislost)5c), pokud spolu žijí v domácnosti5d); podmínka domácnosti se nevyžaduje,
jde-li o blízkou osobu,
poživatelé invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně [§ 39 odst. 2 písm. c)] z
českého pojištění, a to do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní
důchod podle § 32; za poživatele invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se
pro účely účasti na pojištění považují též osoby, které nepobírají tento důchod, avšak
splňují podmínky nároku na tento důchod a pobírají výsluhový příspěvek podle
zvláštních zákonů,6)
osoby po skončení výdělečné činnosti, která zakládala jejich účast na nemocenském
pojištění podle zvláštního právního předpisu 5e), po dobu trvání dočasné pracovní
neschopnosti, kterou si nepřivodily úmyslně, pokud tato dočasná pracovní neschopnost
vznikla v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního
právního předpisu5e), po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního
předpisu5f) v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního
právního předpisu5e), po dobu trvání podpůrčí doby u ošetřovného a po dobu trvání
podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství v období před porodem,
pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů,
společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní
společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou
jsou touto společností odměňováni, a ředitelé obecně prospěšné společnosti, jestliže
mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností
odměňováni,
prokuristé, pokud se jejich příjem z činnosti prokuristy považuje za příjem ze závislé
činnosti podle zákona o daních z příjmů,
osoby, kterým je poskytována zvláštní ochrana a pomoc na základě zvláštního
právního předpisu37), pokud podle vyjádření orgánu příslušného k poskytování
zvláštní ochrany a pomoci nemohou vykonávat výdělečnou činnost.,
(2) Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastni dále

a)
b)
c)

členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří jsou za činnost v těchto orgánech
odměňováni, pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje za příjem
ze závislé činnosti nebo funkční požitky podle zákona o daních z příjmů,
likvidátoři, pokud se jejich příjem z činnosti likvidátora považuje za příjem ze závislé
činnosti podle zákona o daních z příjmů,
vedoucí organizačních složek právnické osoby, která má sídlo ve státě, s nímž Česká
republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, pokud je tato
složka zapsána v obchodním rejstříku a místo výkonu práce těchto vedoucích je trvale
v České republice.
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(3) Za zaměstnance v pracovním poměru [odstavec 1 písm. a)] se pro účely tohoto
zákona považuje též osoba činná v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak
pracovní poměr nevznikl, neboť nebyly splněny všechny podmínky stanovené
pracovněprávními předpisy pro jeho vznik.
(4) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na osoby, které jsou zaměstnanci
zahraničního zaměstnavatele a jsou činni v České republice ve prospěch tohoto
zaměstnavatele; zahraničním zaměstnavatelem se pro účely tohoto zákona rozumí
zaměstnavatel, jehož sídlo je na území státu, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní
smlouvu o sociálním zabezpečení.
____________________
4) Nařízení vlády č. 262/1994 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích.
5) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
5a) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
5b) Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto
zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5c) § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
5d) § 115 občanského zákoníku.
5e) Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
5f) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
6) § 33 zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění zákona č. 226/1992 Sb.
§ 116 až 119 zákona ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění
zákona č. 26/1993 Sb.
§ 119 až 123 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě.
28) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
28a) § 25 odst. 3 až 5 zákona č. 435/2004 Sb.
37) Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření.

§9
(1) Pojištění jsou účastny osoby samostatně výdělečně činné [§ 5 odst. 1 písm. e)],
pokud vykonávají samostatnou výdělečnou činnost na území České republiky a splňují dále
stanovené podmínky. Za samostatnou výdělečnou činnost vykonávanou na území České
republiky se považuje i samostatná výdělečná činnost prováděná mimo území České
republiky, jestliže je vykonávána na základě oprávnění k výkonu takové činnosti
vyplývajícího z právních předpisů České republiky.
(2) Za osobu samostatně výdělečně činnou se pro účely pojištění považuje osoba, která
ukončila povinnou školní docházku a dosáhla věku aspoň 15 let a
a)
b)

a)
b)

vykonává samostatnou výdělečnou činnost, nebo
spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud podle zákona o daních
z příjmů lze na ni rozdělovat příjmy dosažené výkonem této činnosti a výdaje
vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení.8)
(3) Výkonem samostatné výdělečné činnosti podle odstavce 2 písm. a) se rozumí
podnikání v zemědělství, je-li fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu
evidována podle zvláštního zákona,9)
provozování živnosti na základě oprávnění provozovat živnost podle zvláštního
zákona,10)
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c)

činnost společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní
společnosti vykonávaná pro tuto společnost,11)
d)
výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů,12) s
výjimkou činnosti, z níž příjmy jsou podle zvláštního právního předpisu samostatným
základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění zvláštní sazbou daně6b),
e)
výkon jiné činnosti konané výdělečně na základě oprávnění podle zvláštních
předpisů,13) která není uvedena v písmenech a) až d), a výkon činnosti mandatáře
konané na základě mandátní smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku13a);
podmínkou zde je, že tyto činnosti jsou konány mimo vztah zakládající účast na
nemocenském pojištění, a jde-li o činnost mandatáře, též to, že mandátní smlouva
nebyla uzavřena v rámci jiné samostatné výdělečné činnosti. Za výkon jiné činnosti
konané výdělečně na základě oprávnění podle zvláštních předpisů se vždy považuje
činnost znalců, tlumočníků, zprostředkovatelů kolektivních sporů, zprostředkovatelů
kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce podle zvláštních
právních předpisů a insolvenčního správce, popřípadě dalšího správce,
f)
výkon činností neuvedených v písmenech a) až e) a vykonávaných vlastním jménem a
na vlastní odpovědnost za účelem dosažení příjmu; 14) za výkon těchto činností se
však nepovažuje pronájem nemovitostí (jejich částí) a movitých věcí,15)
pokud se příjmy dosažené výkonem činností uvedených v písmenech a) až f) považují
podle zákona o daních z příjmů za příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné
činnosti37).
(4) Osoba samostatně výdělečně činná je účastna pojištění jen jednou, i když
vykonává několik činností uvedených v odstavci 3, popřípadě spolupracuje při výkonu
několika těchto činností nebo současně koná činnosti podle odstavce 2 písm. a) a b).
(5) Kde se dále hovoří o samostatné výdělečné činnosti, rozumí se tím též spolupráce
při výkonu této činnosti [odstavec 2 písm. b)].
(6) Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou
činnost, pokud osoba samostatně výdělečně činná, která není účastna nemocenského pojištění
osob samostatně výdělečně činných, v kalendářním roce
a)
b)
c)

d)
e)

vykonávala zaměstnání (odstavec 8 věta první),
měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod,
měla nárok na rodičovský příspěvek15b) nebo na peněžitou pomoc v mateřství nebo
nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského
pojištění zaměstnanců, nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na
péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na péči jiné
osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo
stupni IV (úplná závislost)5c), pokud osoba, která je závislá na péči jiné osoby, je
osobou blízkou, nebo žije s osobou samostatně výdělečně činnou v domácnosti5d),
není-li osobou blízkou,
vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o
vojáky z povolání, nebo
byla nezaopatřeným dítětem podle § 20 odst. 3 odst. 4 písm. a).

(7) Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou
činnost v těch kalendářních měsících, v nichž po celý měsíc byla vykonávána samostatná
výdělečná činnost a současně trvaly skutečnosti uvedené v odstavci 6; jestliže samostatná
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výdělečná činnost byla vykonávána jen po část kalendářního měsíce, považuje se samostatná
výdělečná činnost za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud po tu část kalendářního
měsíce, po kterou byla vykonávána samostatná výdělečná činnost, tyto skutečnosti současně
trvaly. Trváním skutečností podle věty první se rozumí též trvání jen některých skutečností
uvedených v odstavci 6.
(8) Zaměstnáním se rozumí činnost zakládající účast na nemocenském pojištění
zaměstnanců a jde-li o osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. w) a x), účast na důchodovém
pojištění. Pečuje-li o osobu, která je závislá na péči jiné osoby [odstavec 6 písm. c)], více
osob současně, považuje se samostatná výdělečná činnost za vedlejší samostatnou výdělečnou
činnost u té osoby samostatně výdělečně činné, která byla určena písemnou dohodou všech
osob, které pečují o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká
závislost), nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká
závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost)5c), za
osobu pečující v největším rozsahu; nedojde-li k této dohodě, považuje se samostatná
výdělečná činnost za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost u té osoby samostatně
výdělečně činné, která podle rozhodnutí příslušného orgánu sociálního zabezpečení podle
zvláštního právního předpisu15e) pečuje o osobu, která je závislá na péči jiné osoby, v
největším rozsahu. Skutečnosti o vedlejší samostatné výdělečné činnosti uvedené v odstavci 6
písm. a) a c) až e) musí osoba samostatně výdělečně činná doložit nejpozději do konce
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž podala přehled o příjmech a výdajích ze
samostatné výdělečné činnosti podle zvláštního zákona17) za kalendářní rok, za který chce
být považována za osobu samostatně výdělečně činnou vykonávající vedlejší samostatnou
výdělečnou činnost.
(9) Samostatná výdělečná činnost se považuje za hlavní samostatnou výdělečnou
činnost v období, ve kterém se podle odstavců 6 až 8 samostatná výdělečná činnost
nepovažuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Pokud byla osoba samostatně
výdělečně činná účastna nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných jen po
část kalendářního měsíce, považuje se v tomto kalendářním měsíci samostatná výdělečná
činnost vždy za hlavní samostatnou výdělečnou činnost.
§ 20
Dítě
(1) Dítětem se pro účely tohoto zákona rozumí dítě vlastní nebo osvojené, a pokud se
dále nestanoví jinak, též dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů.
(2) Za dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů se považuje dítě, jež bylo
převzato do této péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, dítě manžela, které mu bylo
svěřeno do výchovy rozhodnutím soudu nebo na základě dohody rodičů schválené soudem,
dítě manžela, nemá-li druhý z rodičů rodičovskou zodpovědnost, a dítě manžela, zemřel-li
druhý rodič dítěte nebo není-li znám. Za dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů
se považuje dále dítě, jež bylo převzato do péče na základě rozhodnutí soudu, orgánu
sociálně-právní ochrany dětí nebo dřívějšího příslušného orgánu o svěření dítěte do péče
budoucího osvojitele nebo do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem19c), a dítě, jež
bylo převzato do péče na základě předběžného opatření vydaného v rámci řízení o svěření
dítěte do výchovy 19d).
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3) Za rozhodnutí příslušného orgánu podle odstavce 2 věty první se považuje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče jiné osoby38)
rozhodnutí soudu o osvojení dítěte39),
rozhodnutí soudu o předání dítěte do péče budoucího osvojitele40),
rozhodnutí soudu o předání dítěte osvojiteli do péče před osvojením41),
jmenování fyzické osoby poručníkem dítěte42),
rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče a do pěstounské péče na
přechodnou dobu43),
rozhodnutí soudu o svěření dítěte do předpěstounské péče zájemci o pěstounskou
péči 44),
rozhodnutí soudu o nařízení předběžného opatření o péči o dítě45),
podání návrhu soudu na zahájení soudního řízení o ustanovení fyzické osoby
poručníkem dítěte, jestliže tato osoba o dítě osobně pečuje a nemá k němu
vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá toto soudní řízení.

(34) Za nezaopatřené dítě se pro účely tohoto zákona považuje dítě do skončení
povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže
a)
b)
c)

se soustavně připravuje na budoucí povolání (§ 21 až 23),
se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou
činnost pro nemoc nebo úraz, nebo
z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat
výdělečnou činnost.

(45) Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za
nezaopatřené dítě také dítě, které je vedeno v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako
uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při
rekvalifikaci.
(56) Za povinnou školní docházku20) se pro účely tohoto zákona považuje též
a)

b)

pokračování žáků, kteří po splnění povinné školní docházky nezískali základní
vzdělání, v základním vzdělávání, 20a) desátý ročník základního vzdělávání v
základní škole speciální,20b) pokračování žáků se zdravotním postižením v základním
vzdělávání20c) a kurz pro získání základního vzdělání organizovaný základní nebo
střední školou ve formě denní výuky, který navštěvují osoby mladší 26 let, které
nezískaly základní vzdělání,20d)
období školních prázdnin bezprostředně navazujících na ukončení období školního
vyučování školního roku, v němž dítě dovrší poslední rok povinné školní docházky,
pokud dítě po celý kalendářní měsíc nevykonává výdělečnou činnost v rozsahu
uvedeném v § 27 ani nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při
rekvalifikaci, nestalo-li se studentem střední školy.

(67) Za nezaopatřené dítě se nepovažuje dítě, které je poživatelem invalidního
důchodu pro invaliditu třetího stupně.
____________________
19b) § 83 odst. 3 a § 86 odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění zákona č. 306/2008 Sb.
19c) § 45b odst. 2 a § 69 odst. 1 a 2 zákona o rodině.
§ 19 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
19d) § 45 zákona o rodině.
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20) § 36 až 43 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon).
20a) § 55 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.
20b) § 46 odst. 3 a § 48 zákona č. 561/2004 Sb.
20c) § 55 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.
20d) § 55 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.
29) § 37 odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol
(školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.
38) § 953 občanského zákoníku.
39) § 796 občanského zákoníku.
40) § 824 občanského zákoníku.
41) § 826 občanského zákoníku.
42) § 928 občanského zákoníku.
43) § 958 občanského zákoníku.
44) § 963 občanského zákoníku.
45) § 437 zákona č. …/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

§ 24
Osoby blízké
Osoby blízké a domácnost
(1) Za osoby blízké se pro účely tohoto zákona považují manželé, příbuzní v řadě
přímé, děti uvedené v § 20 odst. 1, sourozenci, zeť, snacha a manžel rodiče, a to kteréhokoli z
manželů.
(2) Domácností se pro účely tohoto zákona rozumí společenství fyzických osob,
které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.
§ 50
(1) Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela.
(2) Po uplynutí doby uvedené v odstavci 1 má vdova nárok na vdovský důchod,
jestliže
a)
b)
c)
d)
e)

pečuje o nezaopatřené dítě,
pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost)
nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)5c),
pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je
závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká
závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)5c),
je invalidní ve třetím stupni, nebo
dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32
pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

(3) Dítětem podle odstavce 2 písm. a) a b) se rozumí dítě, které má po zemřelém nárok
na sirotčí důchod, a dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní
(osvojené) dítě vdovy nebo bylo-li dítě aspoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela do
trvalé péče nahrazující péči rodičů.
(4) Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z podmínek
uvedených v odstavci 2 do dvou roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod.
(5) Nárok na vdovský důchod zaniká uzavřením nového manželství.
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(6) Nárok na vdovský důchod zaniká dnem právní moci rozhodnutí soudu o tom, že
vdova úmyslně způsobila smrt manžela jako pachatelka, spolupachatelka nebo účastnice
trestného činu.
(7) Ustanovení předchozích odstavců platí obdobně pro nárok vdovce na vdovecký
důchod.
____________________
5c) § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

§ 55
(1) Nárok na důchod nezaniká uplynutím času.
(2) Nárok na výplatu důchodu nebo jeho části zaniká, není-li dále uvedeno jinak,
uplynutím pěti let ode dne, za který důchod nebo jeho část náleží. Lhůta podle předchozí věty
neplyne po dobu řízení o důchodu, po dobu řízení o prohlášení osoby za nezvěstnou anebo
za mrtvou, jde-li o nárok na výplatu vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu po této
osobě, a po dobu, po kterou osobě, která musela mít opatrovníka, nebyl opatrovník ustanoven.
Lhůta podle věty první neplyne rovněž po dobu, po kterou trvalo řízení o neplatnosti skončení
právního vztahu zakládajícího účast na pojištění (§ 11 odst. 2 věta šestá).
§ 64
(1) Příjemcem důchodu je oprávněný nebo jeho zákonný zástupce nebo opatrovník
anebo zvláštní příjemce. Kdo je zvláštní příjemce, stanoví zvláštní zákon.25)
(2) Důchody se vyplácejí v hotovosti. Na základě žádosti příjemce důchodu se důchod
poukazuje na účet příjemce u banky v České republice nebo pobočky zahraniční banky nebo
spořitelního a úvěrního družstva v České republice; je-li příjemcem důchodu oprávněný,
poukazuje se důchod na účet jeho manžela (manželky) u banky v České republice, pokud o to
oprávněný plátce důchodu požádá na předepsaném tiskopise a má-li v době, kdy o tento
způsob výplaty požádá, právo disponovat s peněžními prostředky na takovém účtu.
Podmínkou výplaty důchodu oprávněnému na účet jeho manžela (manželky) je souhlas
manžela (manželky) s tímto způsobem výplaty; zemřel-li oprávněný, je manžel (manželka)
povinen vrátit plátci důchodu splátky důchodu oprávněného připsané na takový účet po dni,
za který náležela poslední výplata důchodu zemřelého oprávněného.
(3) Požádá-li příjemce dávky o změnu způsobu výplaty důchodu, je plátce důchodu
povinen provést takovou změnu nejpozději od splátky důchodu splatné ve třetím kalendářním
měsíci po kalendářním měsíci, v němž byla uplatněna žádost o změnu způsobu výplaty
důchodu. Je-li důchod vyplácen na účet manžela (manželky) u banky v České republice nebo
pobočky zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního družstva v České republice podle
odstavce 2 věty druhé, neodpovídá plátce důchodu za škodu, která oprávněnému vznikne
právním úkonem manžela (manželky) jako majitele účtu, jehož důsledkem je omezení nebo
zánik práva oprávněného disponovat s peněžními prostředky na takovém účtu, ani za škodu,
která oprávněnému vznikne, zanikne-li takový účet v důsledku úmrtí manžela (manželky).
(4) Příjemce důchodu vypláceného v hotovosti prostřednictvím držitele poštovní
licence hradí náklady plátce důchodu za poukazy splátek důchodu vyplácených v
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pravidelných lhůtách. Věta první však neplatí v případě, že oprávněnému byl důchod přiznán
před 1. lednem 2010 a tomuto oprávněnému trvá od 31. prosince 2009 nepřetržitě nárok na
alespoň 1 důchod. Plátce důchodu je povinen výši nákladů uvedených ve větě první zveřejnit.
(5) Má-li právo disponovat s peněžními prostředky na účtu oprávněného jiná osoba
než oprávněný, je tato jiná osoba povinna vrátit plátci důchodu splátky důchodu oprávněného,
které byly připsány na takový účet po dni, za který náležela poslední výplata důchodu
zemřelého oprávněného. Není-li takové osoby, jsou povinny plátci důchodu vrátit tyto splátky
důchodu postupně manžel (manželka), pokud mu (jí) po zemřelém oprávněném vznikl nárok
na vdovecký (vdovský) důchod, a dále děti a rodiče, jestliže žili s oprávněným v době jeho
smrti v domácnosti; nelze-li takto vrátit tyto splátky důchodu, považují se tyto splátky
důchodu za dluh oprávněného, který se vypořádá v rámci dědictví.
____________________
25) § 118 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění zákona č. 160/1995 Sb.

§ 88
Sirotčí důchod vyplácený podle předpisů platných před 1. lednem 1996 do vlastních
rukou pojištěnci, který ke dni 1. ledna 1996 nenabyl zletilosti, se vyplácí do jeho rukou i
nadále; po dobu výplaty tohoto důchodu má tento pojištěnec způsobilost svéprávnost
uvedenou v § 3 odst. 2.
***
Změna zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb., zákona č.
120/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., zákona č. 349/2002 sb., zákona
č. 192/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb.,
zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 296/2007
Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 219/2009 Sb., zákona č.
227/2009 Sb., zákona č. 214/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb. a zákona č. 202/2012 Sb.:
§5
(1) Komora zapíše na základě písemné žádosti do seznamu advokátů každého,
a)
kdo má plnou způsobilost k právním úkonům
a)
kdo je plně svéprávný,
b)
kdo získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo
1. v magisterském studijním programu studiem na vysoké škole v České republice1b), nebo
2. studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice
uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě 1 na základě mezinárodní smlouvy,
kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního
právního předpisu1d), a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému
vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole
v České republice,
c)
kdo vykonával po dobu alespoň tří let právní praxi jako advokátní koncipient,
d)
kdo je bezúhonný,
e)
komu nebylo uloženo kárné opatření vyškrtnutí ze seznamu advokátů nebo na něhož
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se hledí, jako by mu toto kárné opatření nebylo uloženo,
kdo nebyl vyškrtnut ze seznamu advokátů podle § 7b odst. 1 písm. e) nebo f), nebo
uplynula-li od vyškrtnutí doba pěti let, a insolvenční řízení bylo v této době
pravomocně skončeno1d)
g)
kdo není v pracovním nebo ve služebním poměru, s výjimkou pracovního poměru
1. ke Komoře nebo k obdobné profesní organizaci advokátů v některém z domovských států,
2. k advokátovi, k právnické osobě podle § 15 odst. 1 (dále jen „společnost“), nebo
k zahraniční právnické osobě oprávněné poskytovat právní služby podle § 35s odst. 1 (dále
jen „zahraniční společnost“),
3. jehož předmětem je výkon vědecké, pedagogické, literární, publicistické nebo umělecké
činnosti,
ani nevykonává jinou činnost neslučitelnou s výkonem advokacie,
h)
kdo složil advokátní zkoušku,
i)
kdo uhradil Komoře poplatek, který stanoví stavovský předpis nejvýše částkou 10 000
Kč, a
j)
kdo po splnění podmínek uvedených pod písmeny a) až i) složil do rukou předsedy
Komory tento slib: "Slibuji na svou čest a svědomí, že budu ctít právo a etiku povolání
advokáta a chránit lidská práva. Slibuji, že budu dodržovat povinnost mlčenlivosti a
dbát důstojnosti advokátního stavu.
f)

(2) Do doby právní praxe advokátního koncipienta podle odstavce 1 písm. c) se
započítává dovolená na zotavenou čerpaná v době trvání této praxe. Nevykonává-li advokátní
koncipient právní praxi z důvodů překážek v práci na jeho straně nebo z důvodu omluvené
nepřítomnosti v práci, započítávají se mu tyto doby do doby právní praxe nejvýše v rozsahu
70 pracovních dnů v každém roce jejího trvání.
§ 7b
(1) Ten,
a)
b)
c)

c)
d)
e)
f)
g)

kdo zemřel, je vyškrtnut ze seznamu advokátů ke dni úmrtí,
kdo byl prohlášen za mrtvého, je vyškrtnut ze seznamu advokátů ke dni právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,
kdo byl zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo ten, jehož způsobilost k právním
úkonům byla omezena, je vyškrtnut ze seznamu advokátů ke dni právní moci
rozhodnutí soudu, kterým byl způsobilosti k právním úkonům zbaven nebo kterým
byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena,
kdo byl omezen ve svéprávnosti, je vyškrtnut ze seznamu advokátů ke dni právní
moci rozhodnutí soudu, kterým byla jeho svéprávnost omezena,
komu bylo uloženo kárné opatření vyškrtnutí ze seznamu advokátů, je vyškrtnut ze
seznamu advokátů ke dni právní moci rozhodnutí o uložení tohoto kárného opatření,
vůči komu byl prohlášen konkurs, je vyškrtnut ze seznamu advokátů ke dni právní
moci rozhodnutí o prohlášení konkursu,
kdo je společníkem společnosti nebo zahraniční společnosti, vůči níž byl prohlášen
konkurs, je vyškrtnut ze seznamu advokátů ke dni právní moci rozhodnutí o prohlášení
konkursu,
kdo podal Komoře písemnou žádost o vyškrtnutí ze seznamu advokátů, opatřenou
úředně ověřeným podpisem, je vyškrtnut ze seznamu advokátů uplynutím
kalendářního měsíce, ve kterém byla žádost o vyškrtnutí ze seznamu advokátů
Komoře doručena úřední ověření podpisu, se nevyžaduje, pokud advokát doručí žádost
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o vyškrtnutí ze seznamu advokátů osobně předsedovi Komory nebo jím pověřenému
zaměstnanci Komory a tuto žádost před ním podepíše.
(2) Vyškrtnutí ze seznamu advokátů podle odstavce 1 zaznamená Komora v seznamu
advokátů bez odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce poté, co se o něm dozvěděla.
O záznamu Komora písemně vyrozumí toho, jehož se záznam týká, jde-li o důvody vyškrtnutí
uvedené v odstavci 1 písm. d) až g); v ostatních případech vyrozumí Komora písemně
o záznamu osoby jemu blízké, jsou-li jí známy.
§9
(1) Komora pozastaví advokátovi výkon advokacie
a)
b)

vznikl-li mu pracovní poměr nebo služební poměr, s výjimkou pracovních poměrů
uvedených v § 5 odst. 1 písm. g) nebo pracovního poměru podle § 15a, anebo začal-li
vykonávat jinou činnost neslučitelnou s výkonem advokacie,
brání-li mu ve vykonávání advokacie po dobu delší čtyř měsíců jiná překážka,
(2) Komora může pozastavit advokátovi výkon advokacie,

a)

b)
b)
c)

byla-li na něho v trestním řízení podána obžaloba, návrh na schválení dohody o vině
a trestu nebo návrh na potrestání pro úmyslný trestný čin, anebo bylo-li proti němu pro
takový trestný čin zahájeno trestní stíhání a skutečnosti nasvědčující tomu, že byl
takový trestný čin spáchán, ohrožují důvěru v další řádný výkon advokacie tímto
advokátem; výkon advokacie může být z těchto důvodů pozastaven nejdéle do dne,
kdy nabude právní moci rozhodnutí, kterým se trestní řízení končí,
bylo-li zahájeno řízení o jeho způsobilosti k právním úkonům, a to nejdéle do dne, kdy
nabude právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí
bylo-li zahájeno řízení o omezení jeho svéprávnosti, a to nejdéle do dne, kdy
nabude právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí,
bylo-li zahájeno insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek
advokáta nebo společnosti nebo zahraniční společnosti, jíž je společníkem.

(3) Komora může na návrh kárného žalobce (§ 46 odst. 3 a § 51 odst. 2) pozastavit
výkon advokacie advokátovi, proti kterému bylo zahájeno kárné řízení, jestliže
a)
b)

skutečnosti nasvědčující tomu, že se advokát dopustil kárného provinění, jsou natolik
závažné, že další výkon advokacie kárně obviněným advokátem ohrožuje důvěru v
řádný výkon advokacie, a
od zahájení kárného řízení uplynul více než 1 rok, protože jednání v kárném řízení
bylo v této době nejméně třikrát odročeno z důvodů spočívajících na straně kárně
obviněného advokáta,
a to nejdéle do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí, kterým se toto kárné řízení

končí.
(4) Pozastavení výkonu advokacie zaznamená Komora v seznamu advokátů bez
odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce poté, co se rozhodnutí o pozastavení výkonu
advokacie stalo vykonatelným.
§ 11
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(1) Advokát vykonává advokacii
a)
b)
b)
c)

samostatně, nebo
společně s jinými advokáty jako účastník sdružení podle § 14 (dále jen "sdružení")
nebo jako společník společnosti anebo jako společník zahraniční společnosti, nebo
společně s jinými advokáty jako společník společnosti podle občanského zákoníku
(dále jen „sdružení“), nebo jako společník společnosti podle § 15 anebo jako
společník zahraniční společnosti, nebo
v pracovním poměru podle § 15a.

(2) Komora vede seznam sdružení, společností a zahraničních společností; ustanovení
zvláštních právních předpisů tím nejsou dotčena2).
____________________
2)
§ 27 obchodního zákoníku.
§ 13
(1) Advokát musí mít na území České republiky sídlo, které se zapisuje do seznamu
advokátů.
(2) Vykonává-li advokát advokacii samostatně nebo ve sdružení, je jeho sídlo podle
odstavce 1 místem podnikání sídlem podnikatele podle zvláštních právních předpisů3).
(3) Sídlo advokáta, který vykonává advokacii ve společnosti, musí být shodné se
sídlem této společnosti podle zvláštních právních předpisů3a).
(4) Sídlem advokáta vykonávajícího advokacii v pracovním poměru (§ 15a odst. 1) k
jinému advokátovi nebo ke společnosti je sídlo jeho zaměstnavatele podle odstavce 1 nebo
podle odstavce 3.
____________________
3)
§ 2 odst. 3 obchodního zákoníku.
3a)
§ 78 odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku.
Společný výkon advokacie
§ 14
Sdružení
(1) Vykonávají-li advokáti advokacii společně a nejde-li o výkon advokacie ve
společnosti nebo v zahraniční společnosti, upraví si vzájemné vztahy písemnou smlouvou o
sdružení podle zvláštního právního předpisu4). Účastníky sdružení mohou být pouze advokáti
a jsou povinni vykonávat advokacii pod společným jménem. K dosažení sjednaného účelu
sdružení jsou jeho jednotliví účastníci oprávněni zaměstnávat další advokáty podle § 15a; tito
advokáti nejsou účastníky sdružení.
(2) Majetek získaný při společném výkonu advokacie se stává spoluvlastnictvím všech
účastníků sdružení, nestanoví-li smlouva o sdružení jinak. Má-li podle smlouvy o sdružení
rozhodovat o obstarávání společných věcí sdružení většina hlasů účastníků, náleží každému
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z účastníků jeden hlas, nestanoví-li smlouva jinak.
(3) Advokáti, kteří jsou účastníky sdružení, musí mít společné sídlo; dojde-li k
porušení této povinnosti, nastávají účinky doručení i tehdy, když písemnost určená některému
z účastníků sdružení je doručena kterémukoliv jinému účastníku sdružení.
(4) Advokát, který je účastníkem sdružení, nemůže současně vykonávat advokacii
samostatně, jako společník společnosti nebo jako společník zahraniční společnosti, v jiném
sdružení, ani v pracovním poměru (§ 15a).
(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se nepoužijí, dohodli-li se advokáti o společném
poskytování právních služeb v jednom nebo více případech.
____________________
4)
§ 829 a násl. občanského zákoníku.
§ 14
Sdružení
(1) Advokáti se mohou sdružit za účelem společného výkonu advokacie; v
takovém případě si upraví vzájemné vztahy písemnou smlouvou podle občanského
zákoníku. Společníky sdružení mohou být pouze advokáti a jsou povinni vykonávat
advokacii pod společným jménem. K dosažení sjednaného účelu sdružení jsou jeho
jednotliví společníci oprávněni zaměstnávat další advokáty podle § 15a; tito advokáti
nejsou společníky sdružení.
(2) Majetek získaný při společném výkonu advokacie se stává spoluvlastnictvím
všech společníků sdružení, nestanoví-li smlouva jinak. Má-li podle smlouvy rozhodovat
o správě společných věcí většina hlasů společníků, náleží každému ze společníků jeden
hlas, nestanoví-li smlouva jinak. Správou společných věcí nelze pověřit třetí osobu.
(3) Advokáti, kteří jsou společníky sdružení, musí mít společné sídlo; dojde-li k
porušení této povinnosti, nastávají účinky doručení i tehdy, když písemnost určená
některému ze společníků sdružení je doručena kterémukoliv jinému společníkovi.
(4) Advokát, který je společníkem sdružení, nemůže ode dne vzniku účasti do dne
jejího zániku současně vykonávat advokacii samostatně, jako společník společnosti nebo
jako společník zahraniční společnosti, v jiném sdružení, ani v pracovním poměru.
(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se nepoužijí, dohodnou-li se advokáti na
společném poskytování právních služeb v jednom nebo více případech.
§ 15
Společnost
(1) Advokáti mohou vykonávat advokacii jako společníci veřejné obchodní
společnosti, komanditní společnosti nebo společnosti s ručením omezeným založené podle
obchodního zákoníku, pokud předmětem podnikání takové společnosti je pouze výkon
advokacie a jejími společníky jsou pouze advokáti; předmětem podnikání veřejné obchodní
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společnosti může být i výkon činnosti insolvenčního správce podle zvláštního právního
předpisu4a).
(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro společnost ustanovení obchodního
zákoníku zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev.
(3) Advokát je oprávněn vykonávat advokacii ve společnosti až po svém zápisu jako
společníka společnosti do obchodního rejstříku a po zápisu splacení celého jeho vkladu do
základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku4b) splnění vkladové povinnosti
v plném rozsahu do obchodního rejstříku; oprávnění advokáta vykonávat do té doby
advokacii samostatně, ve sdružení nebo v jiné společnosti tím není dotčeno.
(4) Advokáti, kteří jsou společníky společnosti, vykonávají advokacii jménem
společnosti a na její účet. Pokud výkon advokacie jménem společnosti nepřipouštějí
v jednotlivých případech zvláštní právní předpisy4c), vykonávají advokáti advokacii vlastním
jménem a na účet společnosti; to samé platí i v případě, byl-li advokát, který je společníkem
společnosti, k poskytnutí právních služeb určen podle tohoto zákona. Jako účastník právních
vztahů založených v souvislosti s poskytováním právních služeb advokátem vykonávajícím
advokacii ve společnosti vystupuje vůči klientovi, jakož i vůči třetím osobám, vždy
společnost; tyto právní vztahy se řídí tímto zákonem (§ 24 odst. 2 a 3) a zvláštními právními
předpisy5).
(5) Jednatel společnosti s ručením omezeným může být jmenován pouze z řad jejích
společníků; prokuristou společnosti může být ustanoven pouze advokát. Na advokáty, kteří
jsou jednateli nebo prokuristy společnosti, se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle § 21,
pokud se jedná o skutečnosti týkající se poskytování právních služeb touto společností.
(6) Vyškrtnutím ze seznamu advokátů účast společníka ve společnosti zanikne
a vznikne mu právo na vyplacení vypořádacího podílu podle zvláštního právního předpisu6).
(7) Dědicem obchodního podílu ve společnosti může být jen advokát; právo dědice,
který není advokátem, na vyplacení vypořádacího podílu podle zvláštních právních předpisů
tím není dotčeno.
(8) Advokát, který vykonává advokacii jako společník společnosti, nemůže současně
vykonávat advokacii samostatně, ve sdružení, jako společník jiné společnosti nebo jako
společník zahraniční společnosti, ani v pracovním poměru (§ 15a).
(9) Ustanovení § 18 odst. 1, § 19, 20, § 22 odst. 1, § 23, 25, 28 a 29 se použijí pro
společnost přiměřeně.
____________________
4b)
§ 36 písm. b) a c) obchodního zákoníku.
5)
Například občanský zákoník a obchodní zákoník.
6)
§ 61 odst. 2 a 3 obchodního zákoníku.
§ 15b
(1) Zaměstnaný advokát vykonává advokacii jménem zaměstnavatele a na jeho účet;
se souhlasem zaměstnavatele je zaměstnaný advokát oprávněn vykonávat advokacii i vlastním
jménem a na účet zaměstnavatele, pokud
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a)
b)

zvláštní právní předpisy výkon advokacie zaměstnaným advokátem jménem
zaměstnavatele v jednotlivých případech nepřipouštějí4b),
mají právní služby spočívat v zastupování v řízení před soudy nebo jinými orgány,
včetně obhajoby v trestním řízení.

(2) Byl-li zaměstnaný advokát k poskytování právních služeb podle tohoto zákona
určen nebo podle zvláštních právních předpisů ustanoven, poskytuje právní služby vlastním
jménem a na účet zaměstnavatele.
____________________
4b)
§ 36 písm. b) a c) obchodního zákoníku.
§ 15d
(1) V případě, že se advokát, který doposud vykonával advokacii samostatně, stane
zaměstnaným advokátem, přecházejí dnem vzniku pracovního poměru jeho dosavadní práva
a povinnosti ve vztahu ke klientům na jeho zaměstnavatele, nedohodne-li se advokát
s klientem do dne vzniku pracovního poměru jinak nebo neučiní-li klient do dne vzniku
pracovního poměru jiné opatření. Advokát je povinen informovat své klienty o tom, že se
stane zaměstnaným advokátem, do 3 dnů ode dne uzavření pracovní smlouvy, nejpozději však
do 15 dnů přede dnem vzniku pracovního poměru.
(2) Předmětem přechodu práv a povinností podle odstavce 1 není povinnost
zaměstnaného advokáta k náhradě škody újmy podle § 24 odst. 1, jakož i povinnost k vrácení
věcí, včetně peněžních prostředků poskytnutých klientem. Na zaměstnavatele nepřecházejí
také další povinnosti a práva vyplývající z původního smluvního vztahu mezi advokátem
a klientem, pokud by byl zaměstnavatel v důsledku jejich přechodu vůči tomuto advokátovi
bezdůvodně zvýhodněn nebo znevýhodněn anebo pokud by splnění těchto povinností nebylo
možno po zaměstnavateli spravedlivě požadovat.
§ 15e
(1) Advokát, vykonávající advokacii samostatně, může trvale poskytovat právní
služby pro jiného advokáta vykonávajícího advokacii samostatně, pro společnost nebo pro
zahraniční společnost, na základě smlouvy, kterou o trvalém poskytování právních služeb
uzavře s jiným advokátem, společností nebo zahraniční společností (dále jen „smlouva
o trvalé spolupráci“). Smlouva o trvalé spolupráci musí mít písemnou formu a nesmí
omezovat nezávislost advokáta při poskytování právních služeb podle § 3 odst. 1 a § 16.
(2) Advokát, vykonávající advokacii samostatně, může trvale poskytovat právní
služby též advokátům ve sdružení, pokud uzavře smlouvu o trvalé spolupráci alespoň s
některým z účastníků sdružení a ostatní účastníci sdružení ze společníků sdružení a ostatní
společníci sdružení s tím písemně vysloví souhlas.
(3) Ustanovení § 19 není ustanoveními odstavců 1 a 2 dotčeno.
(4) Advokát, poskytující právní služby na základě smlouvy o trvalé spolupráci (dále
jen „spolupracující advokát“), může spolupracovat pouze s jedním advokátem nebo s jednou
společností nebo s jednou zahraniční společností anebo s jedním sdružením; ustanovení § 14
odst. 5 tím není dotčeno.
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§ 19
(1) Advokát je povinen poskytnutí právních služeb odmítnout, jestliže
a)
b)

c)
d)
e)

v téže věci nebo ve věci související již poskytl právní služby jinému, jehož zájmy jsou
v rozporu se zájmy toho, kdo o poskytnutí právních služeb žádá,
osobě, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy toho, kdo o právní služby žádá, poskytl již
v téže věci nebo věci související právní služby advokát, s nímž vykonává advokacii ve
společně (§ 11 odst. 1), nebo v případě zaměstnaného advokáta advokát, který je jeho
zaměstnavatelem, anebo advokát, který je zaměstnancem stejného zaměstnavatele,
by informace, kterou má o jiném klientovi nebo o bývalém klientovi, mohla toho, kdo
o poskytnutí právních služeb žádá, neoprávněně zvýhodnit,
projednání věci se zúčastnil advokát, případně osoba advokátovi blízká,8)
zájmy toho, kdo o poskytnutí právních služeb žádá, jsou v rozporu se zájmy advokáta
nebo osoby advokátovi blízké.

(2) Účastí na projednání věci podle odstavce 1 písm. d) není poskytování právních
služeb advokátem nebo osobami uvedenými v § 2 odst.2.
___________________
8)
§ 116 občanského zákoníku.
§ 24
(1) Advokát odpovídá klientovi za škodu újmu, kterou mu způsobil v souvislosti
s výkonem advokacie. Advokát odpovídá za škodu újmu způsobenou klientovi i tehdy, bylali škoda újma způsobena v souvislosti s výkonem advokacie jeho zástupcem nebo jiným jeho
zaměstnancem než zaměstnaným advokátem; odpovědnost těchto osob za škodu způsobenou
zaměstnavateli podle zvláštních právních předpisů tím není dotčena7b).
(2) Vykonává-li advokát advokacii ve společnosti nebo v zahraniční společnosti,
odpovídá klientovi za škodu újmu podle odstavce 1 tato společnost nebo zahraniční
společnost.
(3) Za škodu újmu způsobenou v souvislosti s výkonem advokacie zaměstnaným
advokátem odpovídá klientovi zaměstnavatel advokáta, a to i v případě uvedeném v § 15b.
(4) Advokát nebo společnost se odpovědnosti podle odstavců 1 až 3 zprostí, prokáží-li,
že škodě újmě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na nich
požadovat.
§ 24a
(1) Advokát, který vykonává advokacii samostatně nebo ve sdružení, musí být pojištěn
pro případ odpovědnosti za škodu újmu, za kterou klientovi odpovídá podle § 24 odst. 1,
jakož i pro případ vzniku závazku k náhradě škody povinnosti k náhradě újmy, k jehož
jejímuž splnění je advokát vykonávající advokacii ve sdružení podle zvláštních právních
předpisů povinen z důvodu solidární odpovědnosti10c). Advokát, který vykonává advokacii ve
veřejné obchodní společnosti nebo jako komplementář komanditní společnosti, musí být v
rámci pojištění společnosti nebo samostatně pojištěn pro případ vzniku závazku k náhradě
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škody povinnosti k náhradě újmy, za kterou odpovídá podle § 24 odst. 2 tato společnost, a
advokát je podle zvláštních právních předpisů povinen k jeho splnění z důvodu ručení jako
její společník10d).
(2) Minimální limit pojistného plnění z pojištění advokátů podle odstavce 1 stanoví
Komora stavovským předpisem.
___________________
10c)
§ 835 odst. 2 občanského zákoníku.
10d)
§ 86 a 87 a § 93 odst. 1 obchodního zákoníku.
§ 24b
(1) Společnost s ručením omezeným a komanditní společnost musejí být od vzniku do
dne svého zrušení pojištěny pro případ odpovědnosti za škodu újmu, za kterou klientovi
odpovídají podle § 24 odst. 2 (dále jen „pojištění společnosti“); pojištění společnosti je
předpokladem pro její zápis do obchodního rejstříku10e).
(2) Minimální limit pojistného plnění z pojištění společnosti musí činit nejméně 50
000 000 Kč za každého společníka společnosti s ručením omezeným, kterému nebyl
pozastaven výkon advokacie, nebo nejméně 10 000 000 Kč za každého komanditistu
komanditní společnosti, kterému nebyl pozastaven výkon advokacie.
(3) Dojde-li ke zvýšení počtu společníků ve společnosti s ručením omezeným nebo
komanditistů komanditní společnosti anebo k zániku pozastavení výkonu advokacie
společníka společnosti s ručením omezeným nebo komanditisty komanditní společnosti, musí
být pojistné plnění z pojištění společnosti zvýšeno tak, aby odpovídalo minimálnímu limitu
pojistného plnění z pojištění společnosti podle odstavce 2, a to ode dne, kdy k takové změně
došlo.
(4) Stejnopis nebo úředně ověřená kopie pojistné smlouvy o pojištění společnosti,
popřípadě doklad vydaný pojišťovnou nebo jinou příslušnou osobou, dosvědčující pojištění
společnosti (dále jen „doklad o pojištění společnosti“) musejí být připojeny k návrhu na zápis
společnosti nebo každého nového společníka společnosti do obchodního rejstříku a ukládají se
do sbírky listin v obchodním rejstříku, a to včetně stejnopisů nebo úředně ověřených kopií
změn dokladu o pojištění společnosti10f).
(5) Společnost je povinna předložit Komoře stejnopis nebo úředně ověřenou kopii
dokladu o pojištění společnosti
a)
b)
c)

do konce kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, na nějž se pojištění
společnosti vztahuje,
do jednoho týdne ode dne, kdy došlo ke změně uvedené v odstavci 3, anebo
do jednoho týdne ode dne, kdy o to Komora požádá.

(6) Nesplní-li společnost povinnost podle odstavce 5 anebo zjistí-li Komora, že
společnost není pojištěna podle odstavců 1 až 3, podá Komora bez odkladu soudu podle
zvláštních právních předpisů návrh na zrušení společnosti a její likvidaci4c).
____________________
10e)
§ 68 odst. 6 písm. c) obchodního zákoníku.
10f)
§ 38i odst. 1 písm. p) obchodního zákoníku.
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§ 24c
(1) Komora sjednává pro advokáty, vykonávající advokacii samostatně nebo jako
účastníci sdružení, pojištění pro případ odpovědnosti za škodu, za kterou klientovi odpovídají
podle § 24 odst. 1; toto pojištění je pojištěním cizího pojistného rizika podle zvláštního
právního předpisu10g) (dále jen „hromadné pojištění advokátů“). Pojistnou smlouvu
o hromadném pojištění advokátů uveřejní Komora ve Věstníku. Advokát je povinen zaplatit
Komoře pojistné z hromadného pojištění advokátů do konce kalendářního roku, který
předchází kalendářnímu roku, na nějž se hromadné pojištění advokátů vztahuje.
(1) Komora sjednává pro advokáty, vykonávající advokacii samostatně nebo jako
společníci sdružení, pojištění pro případ odpovědnosti za újmu, za kterou klientovi
odpovídají podle § 24 odst. 1 (dále jen „hromadné pojištění advokátů“). Pojistnou
smlouvu o hromadném pojištění advokátů uveřejní Komora ve Věstníku. Advokát je
povinen zaplatit Komoře pojistné z hromadného pojištění advokátů do konce
kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, na nějž se hromadné pojištění
advokátů vztahuje.
(2) Pokud advokát nechce být hromadného pojištění advokátů účasten, předloží
nejpozději do uplynutí lhůty podle odstavce 1 Komoře stejnopis nebo úředně ověřenou kopii
pojistné smlouvy, popřípadě doklad vydaný pojišťovnou nebo jinou příslušnou osobou,
dosvědčující, že je pro příslušný kalendářní rok pojištěn samostatně; minimální limit
pojistného plnění z takto sjednaného pojištění však nesmí být nikdy nižší, než kolik by činil
v případě hromadného pojištění advokátů.
____________________
10g)
§ 10 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o
pojistné smlouvě).
§ 27
(1) Brání-li advokátovi, který vykonává advokacii samostatně, jakákoliv překážka ve
vykonávání advokacie a neučiní-li jiné opatření za účelem ochrany práv nebo právem
chráněných zájmů svých klientů, je povinen ustanovit bez odkladu, nejpozději však do
jednoho měsíce ode dne, kdy taková překážka vznikla, jiného advokáta po dohodě s ním svým
zástupcem (§ 26 odst. 1) a klienty o tom bezodkladně písemně vyrozumět; ustanovení § 29
odst. 2 tím není dotčeno. Poruší-li advokát tuto povinnost, určí zástupce Komora s tím, že
podle okolností případu určí i výši náhrady, kterou je povinen advokát zástupci poskytnout.
(2) Nedohodne-li se zástupce advokáta, určený Komorou podle odstavce 1 věty druhé,
s klientem do jednoho měsíce ode dne, kdy byl klient o určení zástupce vyrozuměn, jinak
nebo neučiní-li klient v této lhůtě jiné opatření, přecházejí na zástupce ve vztahu ke klientovi
práva a povinnosti zastupovaného advokáta, vyplývající ze smlouvy o poskytování právních
služeb, včetně práv a povinností vyplývajících ze zastupování klienta v řízení před soudy
nebo jinými orgány a práv a povinností obhájce v trestním řízení. To platí i v případě, kdy byl
vztah mezi klientem a advokátem založen určením podle § 18 odst. 2 nebo ustanovením podle
zvláštních právních předpisů. Komora tento přechod práv a povinností na žádost zástupce
osvědčí. Ustanovení § 19 a 20 se použijí pro zástupce advokáta určeného Komorou podle
odstavce 1 věty druhé obdobně.
(3) Předmětem přechodu práv a povinností podle odstavce 2 není povinnost
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zastupovaného advokáta k náhradě škody újmy (§ 24 odst. 1), jakož i povinnost k vrácení
věcí, včetně peněžních prostředků poskytnutých klientem. Na zástupce nepřecházejí také další
povinnosti a práva vyplývající z původního smluvního vztahu mezi advokátem a klientem,
pokud by byl zástupce v důsledku jejich přechodu vůči tomuto advokátovi bezdůvodně
zvýhodněn nebo znevýhodněn anebo pokud by splnění těchto povinností nebylo možno po
zástupci spravedlivě požadovat.
(4) Pokud byl advokát, který vykonával advokacii samostatně, vyškrtnut ze seznamu
advokátů, určí Komora jiného advokáta jeho nástupcem, popřípadě učiní jiná vhodná opatření
k ochraně práv a právem chráněných zájmů klientů vyškrtnutého advokáta; určený nástupce
bezodkladně písemně vyrozumí tyto klienty o přijatých opatřeních. Pokud je to vzhledem
k okolnostem případu třeba, může Komora určit nástupcem vyškrtnutého advokáta i více
advokátů. Ustanovení odstavců 2 a 3, upravující přechod práv a povinností mezi zastoupeným
advokátem a jeho zástupcem, platí pro přechod práv a povinností mezi advokátem
vyškrtnutým ze seznamu advokátů a jeho nástupcem obdobně.
(5) Zemřel-li advokát, který vykonával advokacii samostatně, soud podle zvláštního
právního předpisu12a) na návrh Komory ustanoví nástupce zemřelého advokáta, pokud
s ustanovením souhlasí, správcem té části dědictví, kterou zemřelý advokát používal k výkonu
advokacie.
(5) Zemřel-li advokát, který vykonával advokacii samostatně, soud na návrh
Komory jmenuje nástupce zemřelého advokáta, pokud se jmenováním souhlasí,
správcem té části pozůstalosti, kterou zemřelý advokát používal k výkonu advokacie.
____________________
12a)
§ 175e občanského soudního řádu.
§ 30
(1) Advokát je povinen platit příspěvky na činnost Komory a odvody do sociálního
fondu Komory, popřípadě provádět další platby předvídané tímto zákonem [§ 43 písm. c)].
(2) Splatné závazky dluhy vzniklé na základě povinností podle odstavce 1 nezanikají
vyškrtnutím ze seznamu advokátů; to neplatí, jde-li o vyškrtnutí z důvodů uvedených v § 7b
odst. 1 písm. a) až c).
§ 35h
(1) Hostující evropský advokát nemůže být členem sdružení společníkem sdružení
(§ 14) ani společníkem společnosti (§ 15).
(2) Hostující evropský advokát není oprávněn účastnit se sněmu a nemůže být volen
do orgánů Komory.
(3) Hostující evropský advokát není oprávněn sepisovat smlouvy o převodu
nemovitostí, zástavní smlouvy, jejichž předmětem je nemovitost, a smlouvy o převodu nebo
nájmu podniku nebo jeho části, pokud se týkají nemovitosti; hostující evropský advokát není
oprávněn činit prohlášení o pravosti podpisu (§ 25a).
§ 35n
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(1) Není-li dále stanoveno jinak, použijí se pro usazeného evropského advokáta
přiměřeně ustanovení tohoto zákona a stavovských předpisů o právech a povinnostech
advokátů, popřípadě ustanovení zvláštních právních předpisů, pokud stanoví práva
a povinnosti advokátů v souvislosti s výkonem advokacie.
(2) Usazený evropský advokát je povinen používat při poskytování právních služeb
profesní označení podle § 2 odst. 1 písm. b); toto označení musí být vyjádřeno v oficiálním
jazyku nebo v jednom z oficiálních jazyků domovského státu. K tomuto označení je usazený
evropský advokát povinen uvádět odkaz na jeho zápis do seznamu evropských advokátů.
Pokud usazený evropský advokát poskytuje právní služby jménem zahraniční společnosti
podle § 35s, platí ustanovení § 12 odst. 4 obdobně.
(3) Usazený evropský advokát je oprávněn uvádět ke svému označení podle odstavce
2 i dodatek vyjadřující skutečnost, že v domovském státě, popřípadě i v jiných cizích státech
poskytuje právní služby společně s jinými osobami jako účastník (společník) sdružení nebo
právnické osoby obdobné sdružení nebo společnosti podle tohoto zákona (§ 14 a 15).
(4) Usazený evropský advokát může být členem sdružení společníkem sdružení
(§ 14) nebo společníkem společnosti (§ 15) anebo vykonávat advokacii jako zaměstnaný
advokát (§ 15a).
(5) Usazený evropský advokát má právo účastnit se sněmu; nemůže však být volen do
orgánů Komory.
(6) Sídlo usazeného evropského advokáta (§ 13) se zapisuje do seznamu evropských
advokátů.
(7) Usazený evropský advokát se může v rámci svého oprávnění dát zastoupit osobami
uvedenými v § 26.
(8) Ustanovení § 27 odst. 4 a § 30 odst. 2 se použije v případě vyškrtnutí usazeného
evropského advokáta ze seznamu evropských advokátů.
§ 35p
(1) Poskytuje-li evropský advokát právní služby spočívající v zastupování v řízení
před soudy nebo jinými orgány, včetně obhajoby v trestním řízení, a stanoví-li zvláštní právní
předpis, že účastník musí být v tomto řízení zastoupen advokátem nebo že zástupcem
účastníka může být jen advokát, je evropský advokát povinen ustanovit advokáta po dohodě
s klientem jako svého konzultanta v otázkách procesního práva, které budou v řízení řešeny,
(dále jen "konzultant"); konzultantem může evropský advokát ustanovit i zmocněnce pro
doručování podle § 35j odst. 2.
(2) Evropský advokát je povinen oznámit soudu nebo jinému orgánu adresu sídla
konzultanta při prvním úkonu, který vůči němu učiní; dokud evropský advokát tuto povinnost
nesplní, není oprávněn právní služby dále poskytovat.
(3) Nerozhodne-li soud nebo jiný orgán jinak, je konzultant oprávněn být přítomen se
souhlasem evropského advokáta při všech úkonech, u kterých je oprávněn být přítomen jako
zástupce (obhájce) evropský advokát.
226

(4) Ustanoveními předchozích odstavců nejsou dotčeny zvláštní právní předpisy
upravující řízení před soudy nebo jinými orgány.
(5) Ustanovením odstavce 1 není dotčena odpovědnost evropského advokáta za škodu
újmu podle § 24 odst. 1 až 3, ani jeho kárná odpovědnost (§ 35q odst. 1).
§ 35s
(1) Zahraniční společnost může na území České republiky poskytovat právní služby,
pokud
a)
b)
c)
d)
e)

má sídlo nebo organizační složku svého podniku v některém z domovských států,
jejími společníky jsou pouze advokáti nebo jiné fyzické osoby, které jsou oprávněny
poskytovat právní služby v některém z domovských států pod profesním označením
podle § 2 odst. 1 písm. b) bod 2,
předmětem jejího podnikání je pouze poskytování právních služeb,
zahraniční společnost nebo organizační složka jejího podniku je podle zvláštních
právních předpisů zapsána do obchodního rejstříku2),
právní služby jsou poskytovány pouze advokáty nebo usazenými evropskými
advokáty.

(2) Jako statutární orgán zahraniční společnosti nebo vedoucí její organizační složky
může být do obchodního rejstříku zapsán pouze advokát nebo usazený evropský advokát,
který je společníkem zahraniční společnosti. Jako prokurista zahraniční společnosti může být
do obchodního rejstříku zapsán pouze advokát nebo usazený evropský advokát; ustanovení
§ 15 odst. 5 věta druhá se použije obdobně.
(3) Zahraniční společnost může zaměstnávat v pracovním poměru advokáty, usazené
evropské advokáty a advokátní koncipienty.
(4) Ustanovení § 15 odst. 4 a 8, § 18 odst. 1, § 19, 20, § 22 odst. 1, § 23, § 24 odst. 2
až 4, § 25, 28 a 29 se použijí pro zahraniční společnost přiměřeně.
(5) Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro zahraniční společnost ustanovení
obchodního zákoníku zákona upravujícího právní poměry obchodních společností
a družstev.
____________________
2)
§ 27 obchodního zákoníku.
§ 35t
(1) Každý společník zahraniční společnosti, který ručí za její závazky dluhy celým
svým majetkem (dále jen „neomezeně ručící společník“), musí být pro případ odpovědnosti
zahraniční společnosti za škodu újmu vzniklou v souvislosti s poskytováním právních služeb
na území České republiky ode dne zápisu zahraniční společnosti nebo její organizační složky
do obchodního rejstříku pojištěn obdobně jako společník veřejné obchodní společnosti nebo
komplementář komanditní společnosti podle § 24a (dále jen „pojištění společníků zahraniční
společnosti“).
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(2) Zahraniční společnost, která nemá žádné neomezeně ručící společníky, musí být
ode dne jejího zápisu nebo zápisu její organizační složky do obchodního rejstříku pojištěna
pro případ odpovědnosti za škodu újmu vzniklou v souvislosti s poskytováním právních
služeb na území České republiky obdobně jako společnost s ručením omezeným podle tohoto
zákona; zahraniční společnost, která má kromě jiných společníků alespoň jednoho neomezeně
ručícího společníka, musí být pojištěna obdobně jako komanditní společnost podle tohoto
zákona (dále jen „pojištění zahraniční společnosti“).
(3) Zahraniční společnost je povinna předložit Komoře stejnopis nebo úředně
ověřenou kopii pojistné smlouvy o pojištění společníků zahraniční společnosti nebo
o pojištění zahraniční společnosti, popřípadě doklad vydaný pojišťovnou nebo zahraniční
pojišťovnou anebo jinou příslušnou osobou, dosvědčující existenci co do podmínek a rozsahu
odpovídajícího pojištění společníků zahraniční společnosti nebo pojištění zahraniční
společnosti (dále jen „doklad o pojištění zahraniční společnosti“), a to do konce kalendářního
roku, ve kterém byla zapsána do seznamu zahraničních společností, a dále vždy do konce
kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, na nějž se pojištění vztahuje, jakož
i kdykoli jindy, pokud o to Komora požádá.
(4) Splnění podmínek uvedených v § 35s odst. 1 písm. a) až c) a pojištění společníků
zahraniční společnosti nebo pojištění zahraniční společnosti je předpokladem zápisu
zahraniční společnosti nebo její organizační složky do obchodního rejstříku. Listiny
dokládající splňování podmínek uvedených v § 35s odst. 1 písm. a) až c) a doklad o pojištění
zahraniční společnosti musejí být připojeny k návrhu na zápis zahraniční společnosti nebo její
organizační složky do obchodního rejstříku a ukládají se do sbírky listin obchodního rejstříku,
včetně jejich změn10f).
(5) Komora podá bez odkladu soudu návrh na výmaz zahraniční společnosti nebo její
organizační složky z obchodního rejstříku, pokud zjistí, že
a)
zahraniční společnost nesplňuje podmínky uvedené v § 35s odst. 1 písm. a) až c) a e),
b)
společníci zahraniční společnosti nejsou pojištěni podle § 35t odst. 1,
c)
zahraniční společnost není pojištěna podle § 35t odst. 2,
d)
zahraniční společnost nesplnila povinnost uvedenou v § 35t odst. 3.
____________________
10f) § 38i odst. 1 písm. p) obchodního zákoníku.
§ 37
(1) Komora zapíše do seznamu advokátních koncipientů každého,
a)
a)
b)

kdo má plnou způsobilost k právním úkonům,
kdo je plně svéprávný,
kdo získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo
1. v magisterském studijním programu studiem na vysoké škole v České
republice1b), nebo
2. studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České
republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě 1 na základě
mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové
vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu1d), a současně takové
vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v
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c)
d)
e)

oboru právo na vysoké škole v České republice,
kdo je bezúhonný,
komu nebylo uloženo kárné opatření vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů
nebo na něhož se hledí, jako by mu toto kárné opatření nebylo uloženo, a
kdo je k advokátovi, usazenému evropskému advokátovi, ke společnosti nebo k
zahraniční společnosti v pracovním poměru sjednaném na stanovenou týdenní
pracovní dobu podle zvláštního právního předpisu14c).

(2) Splňuje-li žadatel podmínky uvedené v odstavci 1, Komora ho zapíše do seznamu
advokátních koncipientů na základě jeho písemné žádosti, a to ke dni uvedenému v této
žádosti; tento den však nesmí předcházet dni vzniku pracovního poměru podle odstavce 1
písm. e) ani dni podání žádosti. Není-li takový den v žádosti o zápis do seznamu advokátních
koncipientů uveden, zapíše Komora žadatele do seznamu koncipientů ke dni podání žádosti.
Zápis do seznamu advokátních koncipientů zaznamená Komora v seznamu advokátních
koncipientů bez odkladu, nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu, a vydá advokátnímu
koncipientovi identifikační průkaz advokátního koncipienta; identifikačním průkazem se
advokátní koncipient prokazuje při výkonu právní praxe včetně při zastupování advokáta na
základě jeho pověření při jednotlivých úkonech právní pomoci. Vzor, náležitosti a způsob
používání identifikačního průkazu advokátního koncipienta stanoví prováděcí právní předpis;
prováděcí právní předpis může též stanovit dobu platnosti identifikačního průkazu
advokátního koncipienta. Pro identifikační průkazy advokátních koncipientů se použije § 5d
odst. 3 a 4 obdobně.
(3) Komora advokátního koncipienta ze seznamu advokátních koncipientů vyškrtne,
zjistí-li, že nesplňuje některou z podmínek uvedených v odstavci 1.
(4) Ten,
a)
b)

c)
d)

komu bylo uloženo kárné opatření vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů, je
vyškrtnut ze seznamu advokátních koncipientů ke dni právní moci rozhodnutí o
uložení tohoto kárného opatření,
kdo podal Komoře písemnou žádost o vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů,
opatřenou úředně ověřeným podpisem, je vyškrtnut ze seznamu advokátních
koncipientů uplynutím kalendářního měsíce, ve kterém byla žádost o vyškrtnutí ze
seznamu advokátních koncipientů Komoře doručena; úřední ověření podpisu se
nevyžaduje, pokud advokátní koncipient doručí písemnou žádost o vyškrtnutí ze
seznamu advokátních koncipientů osobně předsedovi Komory nebo jím pověřenému
zaměstnanci Komory a tuto žádost před ním podepíše,
kdo byl zapsán do seznamu advokátů, je vyškrtnut ze seznamu advokátních
koncipientů dnem zápisu do seznamu advokátů,
kdo složil advokátní zkoušku, je vyškrtnut ze seznamu advokátních koncipientů
uplynutím šestého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla
zkouška složena; ustanovení písmen b) a c) tím není dotčeno.

(5) Advokátnímu koncipientovi, který podal Komoře písemnou žádost o pozastavení
výkonu právní praxe advokátního koncipienta opatřenou úředně ověřeným podpisem, je
pozastaven výkon právní praxe advokátního koncipienta uplynutím kalendářního měsíce, ve
kterém byla tato žádost Komoře doručena; úřední ověření podpisu se nevyžaduje, pokud
advokátní koncipient doručí žádost osobně předsedovi Komory nebo jím pověřenému
zaměstnanci Komory a tuto žádost před ním podepíše. Komora může pozastavit advokátnímu
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koncipientovi výkon právní praxe z důvodů uvedených v § 9 odst. 2 a 3. Advokátnímu
koncipientovi je pozastaven výkon právní praxe, byl-li vzat do vazby, nastoupil-li výkon
trestu odnětí svobody nebo byl-li mu uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu
právní praxe advokátního koncipienta.
(6) V případě vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů nebo pozastavení
výkonu právní praxe advokátního koncipienta se ustanovení § 7b odst. 2, 8 odst. 3, § 8b odst.
1 písm. d) až e) a § 8b odst. 2, § 9 odst. 4, § 9a odst. 1 písm. a) a b) a § 9a odst. 2 písm. d)
a § 9b použijí přiměřeně.

§ 55b
(1) Ten,
a)
b)

c)
d)
e)
f)

kdo nebyl ve lhůtách stanovených tímto zákonem zapsán do seznamu advokátů, do
seznamu advokátních koncipientů nebo do seznamu evropských advokátů,
komu nebyly ve lhůtách stanovených tímto zákonem vydány osvědčení o zápisu
advokátů nebo osvědčení o zápisu do seznamu evropských advokátů, identifikační
průkaz advokáta, identifikační průkaz usazeného evropského advokáta nebo
identifikační průkaz advokátního koncipienta,
komu nebylo ve lhůtě stanovené tímto zákonem umožněno vykonat advokátní
zkoušku, zkoušku způsobilosti nebo uznávací zkoušku,
komu nebylo ve lhůtě stanovené tímto zákonem umožněno složení slibu,
o němž nebyl ve lhůtě stanovené tímto zákonem proveden v seznamu advokátů, v
seznamu advokátních koncipientů nebo v seznamu evropských advokátů záznam
uvedený v § 55c odst. 1 písm. a) nebo d),
o němž byl v rozporu s tímto zákonem proveden v seznamu advokátů, v seznamu
advokátních koncipientů nebo v seznamu evropských advokátů záznam uvedený v §
55c odst. 1 písm. b) nebo c),
je oprávněn obrátit se na soud, aby o jeho právu rozhodl.

(2) Spory o plnění závazků dluhů vzniklých na základě povinností uvedených v § 30
odst. 1 projednává a rozhoduje soud.
***

Změna zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o
oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č.
257/2004 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb.
a zákona č. 350/2012 Sb., se mění takto.:
§2
Způsoby oceňování majetku a služeb
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(1) Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný
způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla
dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné
nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se
zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy
mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv
zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího
nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí
zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím.
Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z
osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.
(2) Mimořádnou cenou se rozumí cena, do jejíž výše se promítly mimořádné
okolnosti trhu, osobní poměry prodávajícího nebo kupujícího nebo vliv zvláštní obliby.
(3) Cena určená podle tohoto zákona jinak než obvyklá cena nebo mimořádná
cena, je cena zjištěná.
(24) Službou je poskytování činností nebo hmotně zachytitelných výsledků činností.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

(35) Jiným způsobem oceňování stanoveným tímto zákonem nebo na jeho základě je
nákladový způsob, který vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení
předmětu ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění,
výnosový způsob, který vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně dosahovaného
nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek obvykle získat, a z
kapitalizace tohoto výnosu (úrokové míry),
porovnávací způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo
obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím též ocenění věci
odvozením z ceny jiné funkčně související věci,
oceňování podle jmenovité hodnoty, které vychází z částky, na kterou předmět ocenění
zní nebo která je jinak zřejmá,
oceňování podle účetní hodnoty, které vychází ze způsobů oceňování stanovených na
základě předpisů o účetnictví,
oceňování podle kurzové hodnoty, které vychází z ceny předmětu ocenění
zaznamenané ve stanoveném období na trhu,
oceňování sjednanou cenou, kterou je cena předmětu ocenění sjednaná při jeho
prodeji, popřípadě cena odvozená ze sjednaných cen.
HLAVA DRUHÁ
NEMOVITOSTI
NEMOVITÉ VĚCI
Díl první
Stavby
§3
Členění staveb
(1) Pro účely oceňování se stavby člení na

a)

stavby pozemní, kterými jsou
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b)
c)
d)

1. budovy, jimiž se rozumí stavby prostorově soustředěné a navenek převážně
uzavřené obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, s jedním nebo více
ohraničenými užitkovými prostory,
2. jednotky,
23. venkovní úpravy,
stavby inženýrské a speciální pozemní, kterými jsou stavby dopravní, vodní, pro
rozvod energií a vody, kanalizace, věže, stožáry, komíny, plochy a úpravy území,
studny a další stavby speciálního charakteru,
vodní nádrže a rybníky,
jiné stavby.
Členění staveb na jednotlivé druhy stanoví vyhláška.

(2) Pro účely oceňování se stavba posuzuje podle účelu užití. Při nesouladu mezi
účelem užití stavby uvedeným v kolaudačním rozhodnutí nebo ve stavebním povolení a
skutečným užitím se vychází při oceňování ze skutečného užití stavby. Nejsou-li zachovány
doklady o účelu, pro který byla stavba povolena, nebo při nesouladu mezi stavem uvedeným v
katastru nemovitostí 5) a skutečným stavem platí, že stavba je určena k účelu, pro který je
svým stavebně technickým uspořádáním vybavena. Jestliže vybavení stavby nasvědčuje
několika účelům, má se za to, že stavba je určena k účelu, ke kterému se užívá bez závad.6)
____________________
5) Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.
§ 3 odst. 3 vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č.
265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a
zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky
(katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.
6) § 85 a 104 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

§4
(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, stavba nebo její část7) (dále jen "stavba") se
oceňuje nákladovým, výnosovým nebo porovnávacím způsobem nebo jejich kombinací,
jejichž použití u jednotlivých druhů staveb stanoví vyhláška.
(2) Stavba se oceňuje podle účelu jejího užití bez rozdílu, zda jde o nemovitou
nebo movitou věc nebo zda je součástí pozemku nebo práva stavby.
(3) Není-li stavba samostatnou věcí, její cena se přičte k ceně nemovité věci, jejíž
je součástí.
(34) Výrobek, který plní funkci stavby, se oceňuje jako jiná stavba.
____________________
7) Např. § 2 písm. f) zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a
některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).

§5
a)

(1) Oceňuje-li se stavba nákladovým způsobem, vychází se
ze základních cen za měrné jednotky stavby nebo z nákladů na pořízení stavby; u
stavby určené k odstranění se vychází z ocenění použitelného materiálu z jejího
odstranění sníženého o náklady na odstranění,
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b)
c)
d)

ze zohlednění charakteru, velikosti stavby, jejího vybavení, polohy a prodejnosti, u
vodní nádrže a rybníku i ze zohlednění jejich funkce,
z technického nebo morálního opotřebení stavby.,
ze zohlednění ceny stroje nebo jiného technologického zařízení, není-li v katastru
nemovitostí zapsána výhrada, že stroj není vlastnictvím vlastníka nemovité věci.

(2) Základní ceny a způsob jejich úpravy podle odstavce 1 u jednotlivých druhů
staveb, postupy při měření a výpočtu výměr staveb a postupy při oceňování včetně způsobů
zjištění a uplatnění technického nebo morálního opotřebení stanoví vyhláška. Ve
stanovených cenách a postupech se zohledňují i vlivy působící na úroveň a relace cen staveb
na trhu.
§8
Oceňování bytu a nebytového prostoru
(1) Byt, kterým se rozumí místnost nebo soubor místností určených k bydlení a jeho
součásti a příslušenství,8) se oceňuje včetně podílu na společných částech domu,9) a to i v
případě, jsou-li umístěny mimo dům, a včetně podílu na příslušenství domu a stavbách
vedlejších a jejich příslušenstvích, určených pro společné užívání.
(2) Nebytový prostor, kterým se rozumí místnost nebo soubor místností včetně
příslušenství8) určených k jiným účelům než k bydlení, se oceňuje včetně podílu na
společných částech domu,9) a to i v případě, jsou-li umístěny mimo dům, jakož i včetně
podílu na příslušenství domu a stavbách vedlejších včetně jejich příslušenství určených pro
společné užívání; nebytovým prostorem nejsou příslušenství bytu ani společné části domu.
(3) Cena bytu a cena nebytového prostoru se zjistí jako podíl z ceny stavby. Velikost
tohoto podílu se rovná poměru podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k součtu
podlahových ploch všech bytů a nebytových prostorů ve stavbě, do něhož se nezapočítávají
plochy společného příslušenství stavby. Přitom se přihlíží k vybavení a stavu bytu nebo
nebytového prostoru.
(4) Cena příslušenství stavby, které není stavebně její součástí, jako jsou zejména
venkovní úpravy, studny a vedlejší stavby sloužící výhradně společnému užívání, se pro účely
ocenění bytu nebo nebytového prostoru započte do ceny stavby. Jsou-li vlastnické vztahy ke
stavbě a pozemku shodné, cena pozemku se rovněž započte do ceny stavby.
(5) Podlahová plocha bytu nebo nebytového prostoru je součet všech plošných výměr
podlah jednotlivých místností a prostor tvořících příslušenství bytu nebo nebytového prostoru.
____________________
8) § 121 odst. 2 občanského zákoníku.
9) § 2 písm. e) a § 8 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb.

§8
Oceňování jednotek
(1) Jednotka, kterou je byt nebo která zahrnuje byt, se oceňuje včetně podílu na
společných částech nemovité věci, a to i v případě, jsou-li umístěny mimo dům, a včetně
podílu na nemovitých věcech, které tvoří příslušenství domu, určené pro společné
užívání.
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(2) Jednotka, kterou je nebytový prostor nebo která zahrnuje nebytový prostor,
se oceňuje včetně podílu na společných částech nemovité věci a to i v případě, jsou-li
umístěny mimo dům, a včetně podílu na nemovitých věcech, které tvoří příslušenství
domu určené pro společné užívání; nebytovým prostorem nejsou příslušenství bytu ani
společné části domu.
(3) Cena jednotky se zjistí nákladovým nebo porovnávacím způsobem. Velikost
podílu na společných částech nemovité věci příslušejících k jednotce se zjistí z veřejného
seznamu. Způsob jejich ocenění stanoví vyhláška v návaznosti na druh a účel užití
stavby, ve které se jednotka nachází.
(4) Cena příslušenství nemovité věci, které není stavebně její součástí, jako jsou
zejména venkovní úpravy, studny a vedlejší stavby sloužící výhradně společnému
užívání, se pro účely ocenění jednotky, bytu nebo nebytového prostoru započte do jeho
ceny ve výši spoluvlastnického podílu.
(5) Podlahová plocha jednotky, kterou je byt nebo nebytový prostor, nebo která
zahrnuje byt nebo nebytový prostor je součtem všech plošných výměr podlah
jednotlivých místností nebo místností v prostorově oddělené části domu a prostor
užívaných výhradně s nimi. Způsob určení plošných výměr stanoví vyhláška.
(6) Pozemek, který je společnou částí jednotky, se ocení samostatně a jeho cena se
přičte k ceně jednotky.
§9
Členění pozemků
(1) Pro účely oceňování se pozemky člení na
a)

a)
b)
c)
d)
e)

stavební pozemky, kterými jsou
1. nezastavěné pozemky evidované v katastru nemovitostí v jednotlivých
druzích pozemků, které byly vydaným územním rozhodnutím určeny k
zastavění;10) je-li zvláštním předpisem stanovena nejvyšší přípustná
zastavěnost pozemku, je stavebním pozemkem pouze část odpovídající
přípustnému limitu určenému k zastavění,
2. pozemky evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěné
plochy a nádvoří, v druhu pozemku ostatní plochy - staveniště nebo ostatní
plochy, které jsou již zastavěny, a v druhu pozemku zahrady a ostatní plochy,
které tvoří jednotný funkční celek se stavbou a pozemkem evidovaným v
katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří za účelem
jejich společného využití a jsou ve vlastnictví stejného subjektu,
3. plochy pozemků skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav
v katastru nemovitostí,
stavební pozemky,
zemědělské pozemky evidované v katastru nemovitostí jako orná půda, chmelnice,
vinice, zahrada, ovocný sad, louka a pastvina,
lesní pozemky, kterými jsou lesní pozemky evidované v katastru nemovitostí, a
zalesněné nelesní pozemky,
pozemky evidované v katastru nemovitostí jako vodní nádrže a vodní toky,
jiné pozemky, kterými jsou například hospodářsky nevyužitelné pozemky a neplodná
půda, jako je roklina, mez s kamením, ochranná hráz, močál, bažina.
(2) Stavební pozemky se pro účely oceňování dále člení na:
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a)

b)

c)

nezastavěné pozemky,
1. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěné plochy a
nádvoří,
2. evidované v katastru nemovitostí v jednotlivých druzích pozemků, které
byly vydaným územním rozhodnutím, regulačním plánem, veřejnoprávní
smlouvou nahrazující územní rozhodnutí nebo územním souhlasem
určeny k zastavění; je-li zvláštním předpisem stanovena nejvyšší přípustná
zastavěnost pozemku, je stavebním pozemkem pouze část odpovídající
přípustnému limitu určenému k zastavění,
3. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zahrady nebo ostatní
plochy, v jednotném funkčním celku. Jednotným funkčním celkem se
rozumějí pozemky v druhu pozemku zahrady nebo ostatní plochy, které
souvisle navazují na pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu
pozemku zastavěná plocha a nádvoří se stavbou, se společným účelem
jejich využití. V jednotném funkčním celku může být i více
pozemků druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
4. evidované v katastru nemovitostí s právem stavby,
zastavěné pozemky,
1. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěné plochy a
nádvoří,
2. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plochy, které
jsou již zastavěny,
plochy pozemků skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav v
katastru nemovitostí.

(3) Další členění pozemků pro účely ocenění v návaznosti na druh pozemku
a jeho účel užití stanoví vyhláška.
(24) Stavebním pozemkem pro účely oceňování není pozemek, který je zastavěný jen
podzemním nebo nadzemním vedením včetně jejich příslušenství, podzemními stavbami,
které nedosahují úrovně terénu, podzemními částmi a příslušenstvím staveb pro dopravu a
vodní hospodářství netvořícími součást pozemních staveb. Stavebním pozemkem pro účely
oceňování není též pozemek zastavěný stavbami bez základů, studnami, ploty, opěrnými
zdmi, pomníky, sochami apod.
(35) Pro účely oceňování se pozemek posuzuje podle stavu uvedeného v katastru
nemovitostí.5) Při nesouladu mezi stavem uvedeným v katastru nemovitostí a skutečným
stavem se vychází při oceňování ze skutečného stavu.
____________________
5) Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.
§ 3 odst. 3 vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č.
265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a
zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky
(katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.
10) § 32 zákona č. 50/1976 Sb.

§ 10
Oceňování stavebního pozemku
(1) Stavební pozemek se oceňuje násobkem výměry pozemku a ceny za m2 uvedené v
cenové mapě, kterou vydala obec. Není-li stavební pozemek oceněn v cenové mapě, ocení se
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násobkem výměry pozemku a základní ceny za m2 upravené o vliv polohy a další vlivy
působící zejména na využitelnost pozemků pro stavbu, popřípadě ceny zjištěné určené jiným
způsobem oceňování podle § 2, které stanoví vyhláška.
(2) Cenová mapa stavebních pozemků je grafické znázornění stavebních pozemků na
území obce nebo její části v měřítku 1:5000, popřípadě v měřítku podrobnějším s
vyznačenými cenami. Stavební pozemky v cenové mapě se ocení skutečně sjednanými
cenami obsaženými v kupních smlouvách.
(3) Nejsou-li při zpracování cenové mapy sjednané ceny stavebních pozemků podle
odstavce 2 v dané obci k dispozici nebo nelze-li je použít, protože již neodpovídají úrovni
sjednaných cen porovnatelných pozemků ke dni vypracování cenové mapy, zjistí určí se ceny
na základě porovnání se sjednanými cenami obdobných pozemků v dané obci nebo v jiných
srovnatelných obcích spadajících do stejné skupiny podle počtu obyvatel; skupiny obcí
stanoví vyhláška. Při porovnání se vychází ze shodného účelu užití, z obdobné polohy v obci
a ze shodné stavební vybavenosti pozemku. Údaje o postupu a porovnání obce uvedou v
textové části cenové mapy, která popřípadě obsahuje další vysvětlivky. Podrobnější metodiku
zpracování cenových podkladů pro cenovou mapu může stanovit stanoví vyhláška.
(4) Jestliže nelze cenu stavebního pozemku zjistit určit podle odstavce 2 nebo 3, do
cenové mapy se cena takového pozemku neuvede a pozemek se oceňuje podle odstavce 1
druhé věty.
(5) Návrh cenové mapy stavebních pozemků nebo její změny předkládá obec před
jejím vydáním Ministerstvu financí k vyjádření. Obec zašle vyhlášku současně s jejím
vyhlášením Ministerstvu financí k uveřejnění v Cenovém věstníku.
(6) Koncem každého kalendářního roku se obecně závaznou vyhláškou obce doplňují
cenové mapy o nové ceny stavebních pozemků. Změní-li se sjednaná cena, účel užití nebo
stavební vybavenost pozemku, zjistí určí se nová cena pozemku způsobem podle odstavce 2
nebo 3. Přitom platí postup podle odstavce 5.
(7) Obec umožní nahlédnout bezplatně do cenové mapy pozemků vedené touto obcí
každému, kdo o to požádá.
(8) K ceně pozemku určené podle odstavce 1 se přičte cena stavby, popřípadě
staveb, které jsou jeho součástí. Stojí-li stavba, která je součástí pozemku, na několika
pozemcích, nezapočte se k ceně pozemku, na němž je přestavkem. Způsob určení
výměry nemovité věci stanoví vyhláška.
(9) K ceně pozemku určené podle odstavce 1 se přičte cena trvalých porostů.
§ 13
Oceňování pozemků vodních nádrží, vodních toků ploch a jiných pozemků
Pozemky vodních nádrží, vodních toků ploch a jiné pozemky se oceňují cenami
stanovenými vyhláškou.
§ 16
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Oceňování ovocných dřevin, vinné a chmelové révy a okrasných rostlin
(1) Ovocné dřeviny, vinná a chmelová réva se oceňují výnosovým způsobem podle
druhu dřevin, jejich věku, pěstebního tvaru nebo způsobu založení jejich porostu. Ceny vinné
a chmelové révy obsahují ceny zařízení vinic a chmelnic.
(2) Okrasné rostliny se oceňují nákladovým způsobem.
(3) Základní ceny podle odstavců 1 a 2 a jejich úpravu vyjadřující zejména zdravotní
stav porostů, stupeň poškození, jejich ekonomickou životnost a ceny zařízení vinic a chmelnic
stanoví vyhláška.
Díl čtvrtý
VĚCNÁ PRÁVA K NEMOVITÝM VĚCEM
§ 16a
Oceňování práva stavby
(1) Právo stavby se oceňuje výnosovým způsobem na základě ročního užitku s
uplatněním dalšího užívání práva, které uplyne od roku ocenění do roku zániku práva.
Způsob výpočtu stanoví vyhláška.
(2) Pro ocenění práva stavby s nezřízenou stavbou, která právu stavby vyhovuje,
se zjistí roční užitek z pozemku nebo jeho části zatíženého tímto právem. Roční užitek se
násobí počtem let dalšího užívání práva, nejvýše však pěti.
(3) Pro ocenění práva stavby se zřízenou stavbou, která právu stavby vyhovuje, se
roční užitek zjistí jako podíl ze součtu zjištěné ceny zatíženého pozemku, popřípadě jeho
části, a zjištěné ceny stavby, a výše celkové délky trvání práva.
(4) Ocenění podle odstavců 2 a 3 se neuplatní, bylo-li právo stavby zřízeno za
úplatu nebo lze-li ocenění práva zjistit ze smlouvy nebo z rozhodnutí příslušného
orgánu a není-li úplata o více než jednu třetinu nižší než roční užitek zjištěný podle
odstavce 2 nebo podle odstavce 3.
§ 16b
Oceňování věcných břemen
(1) Služebnosti se oceňují výnosovým způsobem na základě ročního užitku se
zohledněním míry omezení služebností ve výši obvyklé ceny.
(2) Ocenění podle odstavce 1 se neuplatní, jestliže lze zjistit roční užitek ze smlouvy
nebo z rozhodnutí příslušného orgánu, pokud při vzniku služebnosti byl roční užitek
z tohoto břemene uveden a není-li o více než jednu třetinu nižší než obvyklá cena.
(3) Roční užitek podle odstavců 1 a 2 se násobí počtem let užívání práva, nejvýše
však pěti.
(4) Patří-li právo určité osobě na dobu jejího života, oceňuje se desetinásobkem
ročního užitku.
(5) Nelze-li cenu zjistit podle předchozích odstavců, oceňuje se právo jednotně
částkou 10 000 Kč.
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(6) Reálné břemeno nebo právo z vykupitelné služebnosti se ocení ve výši náhrady
uvedené ve smlouvě nebo v rozhodnutí příslušného orgánu. Jsou-li ve smlouvě uvedené
pouze podmínky výkupu reálného břemena nebo zrušení služebnosti za přiměřenou
náhradu, vypočte se náhrada podle uvedených podmínek k datu ocenění.
(7) Právo zřízené jinak než věcným břemenem obdobné služebnosti nebo
reálnému břemenu se oceňuje podle odstavců 1 až 6.
§ 17
Oceňování majetkových práv vyplývajících z průmyslových práv a práv na označení a
výrobně technických poznatků, některých majetkových práv souvisejících s právem
autorským a práv pořizovatele databáze
(1) Majetková práva, která jsou obsahem průmyslových práv16) a práv na označení17)
nebo vyplývající z jejich užití, a výrobně technické a obchodní poznatky (know-how),
majetková práva, která jsou obsahem práv souvisejících s právem autorským, s výjimkou práv
výkonných umělců, a majetková práva pořizovatele databáze,17a) se oceňují výnosovým
způsobem, a to jako součet diskontovaných budoucích ročních čistých výnosů vyplývajících z
užívání těchto práv ode dne ocenění, s možností zohlednění míry zastarání. Způsob
diskontování stanoví vyhláška.
(2) Roční čistý výnos užívání se zjistí
a)
b)

ze smluv o užívání práva (například licenční smlouva) platných v den ocenění,
podle skutečnosti za poslední kalendářní rok užívání v období pěti let předcházejících
roku ocenění, nelze-li jej zjistit podle písmene a).
(3) Počet let užívání

a)
b)
c)
d)

se zjistí ze smluv, nejvýše však ve výši podle písmene b), c) nebo d)
činí pět let u průmyslových práv a výrobně technických a obchodních poznatků a deset
let u práv na označení v případě, že nelze zjistit počet let podle písmene a),
činí u příslušných práv souvisejících s právem autorským takový počet let, který zbývá
do ukončení padesátileté doby trvání těchto práv, v případě, že nelze zjistit počet let
podle písmene a), a
činí u práv pořizovatele databáze takový počet let, který zbývá do ukončení
patnáctileté doby trvání těchto práv, v případě, že nelze zjistit počet let podle písmene
a).

(4) Nelze-li právo z různých důvodů, včetně toho, že nebylo užíváno, ocenit podle
odstavců 1 až 3 nebo je-li cena zjištěná podle odstavců 1 až 3 nepřiměřeně vyšší nebo nižší
než cena obvyklá, ocení se právo cenou obvyklou.
(5) Majetková práva autorská a majetková práva výkonných umělců jakožto práva
nepřevoditelná se neoceňují.
____________________
16) Např. zákon č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona
č. 93/1996 Sb., zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění
zákona č. 519/1991 Sb., vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 331/1991 Sb., o osvědčeních na nové
způsoby prevence, diagnostiky chorob a léčení lidí, zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových
výrobků, zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech.
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17) Např. zákon č. 159/1973 Sb., o ochraně označení původu výrobků, zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných
známkách, práva vyplývající z obchodního jména podle § 8 a následujících obchodního zákoníku.
17a) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon).

§ 18
Oceňování práv odpovídajících věcným břemenům
(1) Právo odpovídající věcnému břemenu18) se oceňuje výnosovým způsobem na
základě ročního užitku ve výši obvyklé ceny.
(2) Ocenění podle odstavce 1 se neuplatní, jestliže lze zjistit roční užitek ze smlouvy, z
výsledků řízení o dědictví nebo z rozhodnutí příslušného orgánu, pokud při vzniku věcného
břemene byl roční užitek z tohoto břemene uveden a není-li o více než jednu třetinu nižší než
cena obvyklá.
(3) Roční užitek podle odstavců 1 a 2 se násobí počtem let užívání práva, nejvýše však
pěti.
(4) Patří-li právo určité osobě na dobu jejího života, oceňuje se desetinásobkem
ročního užitku.
(5) Nelze-li cenu zjistit podle předchozích odstavců, oceňuje se právo jednotně
částkou 10 000 Kč.
(6) Právo zřízené jinak než věcným břemenem, obdobné právu odpovídajícímu
věcnému břemenu, se oceňuje podle odstavců 1 až 5.
____________________
18) § 151n až 151p občanského zákoníku.

§ 22
Oceňování pohledávek a závazků dluhů, nároků ze životního pojištění a penzijního
připojištění se státním příspěvkem
(1) Peněžitá pohledávka a peněžitý závazek (dluh) dluh se oceňují jmenovitou
hodnotou, neodůvodňují-li zvláštní okolnosti, vyplývající zejména z rozhodnutí soudu, cenu
vyšší nebo nižší. Ostatní pohledávky a závazky dluhy se oceňují způsoby uvedenými v tomto
zákoně podle druhu předmětu pohledávky a závazku dluhu.
(2) Nároky ze životního pojištění (kromě penzijního připojištění se státním
příspěvkem) se oceňují částkou, která by byla vyplacena při plnění podle pojistné smlouvy ke
dni ocenění nebo, nevylučuje-li to smlouva, částkou, která by odpovídala výši odkupného
k datu ocenění.
(3) Nároky z penzijního připojištění se státním příspěvkem se oceňují částkou, která
by byla vyplacena při poskytnutí dávky podle smlouvy o tomto připojištění ke dni ocenění.
§ 23
Oceňování podílů v obchodních společnostech a účastí v družstvech
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(1) Podíl v obchodní společnosti a účast v družstvu se ocení podílem na čistém
obchodním jmění v účetní hodnotě podle jeho stavu ke dni ocenění.
(2) Vypořádací podíl ve výši podle stanov, zakladatelské listiny, společenské smlouvy
nebo obchodního zákoníku či občanského zákoníku se oceňuje jako podíl na čistém
obchodním jmění na základě roční účetní závěrky za období, v němž účast nebo členství
zanikly, popřípadě konsolidované účetní závěrky, pokud stanovy družstva neurčují jiný
postup. Při oceňování vypořádacího podílu v družstvech se nepřihlíží ke jmění, jež je v
nedělitelném fondu, a jestliže to vyplývá ze stanov, i v jiných zajišťovacích fondech, a dále k
vkladům členů s kratším než ročním členstvím.
§ 23
Oceňování podílů v obchodních korporacích
Při ocenění podílu nebo vypořádacího podílu společníka se postupuje podle
zákona o obchodních korporacích.
HLAVA ŠESTÁ
PODNIK
OBCHODNÍ ZÁVOD
§ 24
Oceňování podniku obchodního závodu
(1) Podnik nebo jeho část (dále jen “podnik“) Obchodní závod nebo jeho část (dále
jen „závod“) se oceňuje součtem cen jednotlivých druhů majetků zjištěných určených podle
tohoto zákona sníženým o ceny závazků dluhů.
(2) Stanoví-li tak vyhláška, oceňuje se podnik závod výnosovým způsobem, popřípadě
jeho kombinací s oceněním podle odstavce 1.
(3) Ocenění podniku závodu výnosovým způsobem se zjistí jako součet
diskontovaných budoucích čistých ročních výnosů podniku závodu. Způsob zjištění těchto
výnosů a diskontování stanoví vyhláška.
(4) Jestliže je při prodeji podniku závodu sjednaná cena vyšší než cena zjištěná podle
odstavce 1 nebo 2, ocení se podnik závod cenou sjednanou. Rozdíl mezi sjednanou cenou a
cenou zjištěnou se považuje za cenu dobré pověsti podniku závodu.
§ 33
(1) Ministerstvo financí vydá vyhlášku k provedení § 3 až 8, § 10 až 13, § 15 až 17 §
15 až 16a a § 17 a § 24 a k ocenění některých věcí movitých a služeb.
(2) Obce mohou v rozsahu a za podmínek uvedených v § 10 stanovit obecně závaznou
vyhláškou ceny stavebních pozemků v cenových mapách. Pro tento účel prodávající při
prodeji stavebního pozemku zašle obci, na jejímž území pozemek leží, a to jen v případech a
za podmínek stanovených obecně závaznou vyhláškou obce, informaci o jeho sjednané ceně
za m2, o parcelním čísle a názvu katastrálního území.
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(3) Finanční úřady shromažďují v daňových spisech obsažené údaje o cenách
zjištěných při oceňování nemovitostí nemovitých věcí a o cenách sjednaných za tyto
nemovitosti nemovité věci v případě jejich prodeje. Finanční úřady předávají údaje
Ministerstvu financí a Českému statistickému úřadu.
***
Změna zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a
doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č.
370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb.,
zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006
Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č.
296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb.,
zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009
Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č.
428/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb. a zákona
č. …/2013 Sb.:

§3
Působnost České národní banky v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem
Česká národní banka v oblasti kapitálového trhu
a)

vykonává dohled v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zvláštními právními předpisy
upravujícími oblast podnikání na kapitálovém trhu, kolektivního investování, dluhopisů,
práva obchodních společností korporací, doplňkového penzijního spoření a oblast
umisťování peněžních prostředků penzijních fondů, důchodového spoření a penzijního
připojištění1), 1a)
b) rozhoduje o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech právnických a
fyzických osob, pokud tak stanoví tento zákon nebo zvláštní právní předpisy upravující
oblast podnikání na kapitálovém trhu, kolektivního investování, dluhopisů, práva
obchodních společností korporací, doplňkového penzijního spoření a oblast umisťování
peněžních prostředků penzijních fondů, důchodového spoření a penzijního
připojištění1),
c) kontroluje plnění informačních povinností osob podléhajících dohledu České národní
banky stanovených tímto zákonem a zvláštními právními předpisy upravujícími oblast
podnikání na kapitálovém trhu, kolektivního investování, dluhopisů, práva obchodních
společností korporací, doplňkového penzijního spoření a oblast umisťování peněžních
prostředků penzijních fondů, důchodového spoření a penzijního připojištění1),
d) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.
§7
Předmět dohledu nad kapitálovým trhem
Dohledu České národní banky nad kapitálovým trhem podléhá
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a)
b)
c)

plnění povinností stanovených tímto zákonem fyzickým nebo právnickým osobám,
plnění povinností stanovených zvláštními zákony,1),8),9),
plnění povinností a podmínek stanovených ve vykonatelných rozhodnutích České
národní banky a
d)
plnění povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie9a),29).
________________
1) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 377/2005 Sb.
Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 378/2005 Sb.
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých
zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
8) § 183b a 183d zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.,
9) § 156 odst. 4, § 161a až 161d, 161f, 183c a 186a zákona č. 513/1991 Sb.
9a) Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o výjimky pro programy zpětného
odkupu a stabilizace finančních nástrojů.
Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech,
úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů.
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady č. 2004/39/ES, pokud jde o archivační povinnosti obchodníka
s cennými papíry, hlášení obchodů, transparenci trhů, podmínek pro přijetí finančního
nástroje k obchodování, jakož i vymezení některých pojmů.
§ 7a
(1) Dohledu České národní banky nad kapitálovým trhem podléhá plnění povinností
stanovených obchodním zákoníkem, zákonem o nabídkách převzetí a zákonem o podnikání
na kapitálovém trhu zákonem upravujícím právní poměry obchodních společností a
družstev, zákonem upravujícím nabídky převzetí a zákonem upravujícím podnikání na
kapitálovém trhu
a)

b)
c)
d)

při veřejném návrhu na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů podle § 183a
obchodního zákoníku zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a
družstev, pokud byly tyto účastnické cenné papíry přijaty k obchodování na
regulovaném trhu, při postupu podle § 186a nebo § 183n obchodního zákoníku,
při nabytí nebo snížení podílu na hlasovacích právech společností, jejichž akcie jsou
kótovány,
v souvislosti s nabýváním vlastních akcií akciovou společností nebo jí ovládanou
osobou,
v souvislosti s nabídkou převzetí.

(2) Při výkonu dohledu podle odstavce 1 postupuje Česká národní banka podle tohoto
zákona a je oprávněna ukládat opatření a sankce stanovené tímto zákonem, zákonem o
podnikání na kapitálovém trhu a obchodním zákoníkem a zákonem upravujícím podnikání
na kapitálovém trhu.
(3) Česká národní banka je oprávněna i bez návrhu pozastavit výkon hlasovacích práv
osobě, která řádně a včas nesplnila povinnost oznámit podíl na hlasovacích právech nebo
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neučinila nabídku převzetí, ačkoliv jí zákon takovou povinnost ukládá, až na dobu jednoho
roku ode dne, v němž rozhodnutí nabude právní moci, je-li to potřebné k ochraně zájmů
ostatních akcionářů, věřitelů nebo zaměstnanců společnosti. Opravný prostředek proti tomuto
rozhodnutí nemá odkladný účinek. Vykonatelné rozhodnutí o pozastavení výkonu hlasovacích
práv zašle Česká národní banka rovněž společnosti, v níž byl výkon hlasovacích práv povinné
osoby pozastaven, centrálnímu depozitáři a uveřejní je způsobem umožňujícím dálkový
přístup na svých internetových stránkách.
§ 8a
Informační povinnost ve vztahu k České národní bance v souvislosti s vydáním
dluhopisů těchto dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na
splacení dlužné částky a obdobných cenných papírů. Osoba se sídlem nebo bydlištěm v
České republice, která vydává dluhopisy tyto dluhopisy nebo obdobné cenné papíry
představující právo na splacení dlužné částky v zahraničí nebo která vydává obdobné
cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky
podle práva cizího státu, poskytne nejpozději k datu emise dluhopisů těchto dluhopisů nebo
obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky České
národní bance informace o objemu jejich emise, místu jejich vydání, jakož i jejich formě,
podobě, výnosu a splatnosti.
§ 9d
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán, a postupu právnické osoby při odstraňování následků protiprávního jednání.
(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká a přestupek fyzické osoby nelze projednat,
jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl,
nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni Česká národní
banka.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby10) nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(6) Příjem z pokut uložených obchodníkům s cennými papíry je příjmem Garančního
fondu obchodníků s cennými papíry, příjem z ostatních pokut je příjmem státního rozpočtu.
___________________
10) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
§ 11
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Předběžné opatření
(1) Kromě případů, kdy lze uložit předběžné opatření podle obecných předpisů o
správním řízení, je Česká národní banka oprávněna při výkonu dohledu nad kapitálovým
trhem uložit předběžné opatření také tehdy, jestliže to je třeba k zajištění ochrany práv a
právem chráněných zájmů osob, které nejsou účastníky správního řízení, nebo jestliže by byl
výkon konečného rozhodnutí zmařen či vážně ohrožen. Předběžné opatření podle odstavce 2
je Česká národní banka oprávněna uložit i v případě, že o to požádá orgán dohledu jiného
členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru (dále jen „členský
stát“).
(2) Předběžným opatřením může Česká národní banka uložit
a)

tomu, kdo vede pro osobu, vůči níž se přijímají opatření k nápravě nebo sankce, účet
cenných papírů, neprovést jakoukoliv registraci převodu cenných papírů z tohoto účtu na
jakýkoliv jiný účet téže nebo jiné osoby ani registraci smluvního zástavního práva,
b) tomu, kdo vede účet cenných papírů, aby neprováděl jakékoliv úkony směřující nejednal
způsobem směrujícím k převodu cenných papírů z tohoto účtu na jakýkoliv jiný účet
téže nebo jiné osoby ani registraci smluvního zástavního práva, jde-li o účet, na který
byly převedeny osobou, vůči níž se přijímají opatření k nápravě nebo sankce, nebo jiným
účastníkem řízení, cenné papíry z jejich účtů,
c) tomu, kdo má v úschově nebo ve správě v opatrování cenné papíry osoby, vůči níž se
přijímají opatření k nápravě nebo sankce, nebo jiného účastníka řízení, aby neprováděl
jakékoli úkony směřující nejednal způsobem směrujícím k převodu těchto cenných
papírů na jiného,
d) bance, pobočce zahraniční banky nebo spořitelnímu a úvěrnímu družstvu, které vedou pro
osobu, vůči níž se přijímají opatření k nápravě nebo sankce, nebo pro jiného účastníka
řízení běžný, vkladový nebo jiný účet, aby nevyplácely peněžní prostředky z tohoto účtu,
neprováděly na ně započtení a ani jinak s nimi nenakládaly,
e) bance, pobočce zahraniční banky nebo spořitelnímu a úvěrnímu družstvu, které vedou
běžný, vkladový nebo jiný účet, aby nevyplácely peněžní prostředky z tohoto účtu,
neprováděly na ně započtení a ani jinak s nimi nenakládaly, jde-li o účet, na který byly
převedeny osobou, vůči níž se přijímají opatření k nápravě nebo sankce, nebo jiným
účastníkem řízení peněžní prostředky z jejich účtů.
(3) Rozhodnutí o předběžném opatření se doručuje účastníkům tohoto řízení a osobám,
kterým se rozhodnutím o předběžném opatření ukládá povinnost podle odstavce 2 písm. a) až
e); rozklad podaný proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. Účastníkem řízení o
předběžném opatření podle odstavce 2 není osoba, které se rozhodnutím o předběžném
opatření ukládá povinnost podle odstavce 2 písm. a) až e).
(4) Předběžné opatření zanikne uplynutím pěti dnů od jeho nařízení. Nepominou-li
důvody, pro které bylo nařízeno, podá Česká národní banka proti účastníkům návrh u soudu,
aby uložil povinnosti podle odstavce 2, které byly uvedeny v rozhodnutí o předběžném
opatření. Návrh musí být u soudu podán do pěti dnů od nařízení předběžného opatření; v
takovém případě předběžné opatření zanikne až dnem vykonatelnosti usnesení soudu, kterým
bylo o tomto návrhu rozhodnuto.
(5) Rozhodnutí o předběžném opatření musí též obsahovat poučení o tom, kdy a za
jakých podmínek předběžné opatření zaniká. Podá-li Česká národní banka u soudu návrh
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podle odstavce 4 věty třetí, zašle o tom tentýž den vyrozumění dotčeným účastníkům.
(6) Stejnou povinnost, jakou lze uložit v rozhodnutí o předběžném opatření podle tohoto
zákona, může Česká národní banka při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem uložit jako
opatření k nápravě podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů uvedených v § 3.
Rozklad podaný proti rozhodnutí podle věty první nemá odkladný účinek. Česká národní
banka může v rozhodnutí uvést dobu trvání ukládané povinnosti nebo podmínku, jejímž
splněním zaniká účinnost rozhodnutí. Touto podmínkou může být doručení sdělení České
národní banky o odvolání opatření k nápravě povinné osobě.
§ 13
(1) Česká národní banka vede seznamy
a)

obchodníků s cennými papíry,

b)

organizátorů regulovaného trhu,

c)

provozovatelů vypořádacích systémů s neodvolatelností vypořádání,

d)

pojišťoven,

e)

investičních zprostředkovatelů,

f)

vypořádacích systémů s neodvolatelností vypořádání a jejich účastníků,

g)

účastníků zahraničních vypořádacích systémů s neodvolatelností vypořádání,
kteří mají bydliště nebo sídlo v České republice,

h)

účastníků centrálního depozitáře,

i)

agentur pro úvěrové hodnocení,

j)

osob oprávněných k vedení samostatné evidence investičních nástrojů,

k)

zahraničních trhů se sídlem ve státě, který není členským státem, obdobných
regulovanému trhu,

l)

prospektů cenného papíru schválených Českou národní bankou včetně
elektronického odkazu na prospekt cenného papíru uveřejněný na internetových
stránkách emitenta nebo organizátora regulovaného trhu nejméně po dobu 12
měsíců od schválení,

m)

osvědčení o schválení prospektu cenného papíru nebo doplňku prospektu
schváleného orgánem dohledu jiného členského státu, která jí byla poskytnuta
tímto orgánem, včetně elektronického odkazu na osvědčení o schválení
uveřejněné na internetových stránkách tohoto orgánu dohledu, emitenta nebo
organizátora regulovaného trhu nejméně po dobu 12 měsíců ode dne vydání
osvědčení o schválení,

n)

zahraničních osob, které poskytují investiční služby na území České republiky, s
uvedením údajů o případné pobočce obchodního závodu umístěné na území
České republiky,

o)

vázaných zástupců penzijních společností,
245

p)

vázaných zástupců investičních společností,

q)

vázaných zástupců investičních zprostředkovatelů,

r)

vázaných zástupců osob neuvedených v písmenech o) až q),

s)

obchodníků s cennými papíry, kteří provádějí systematickou internalizaci,

t)

akcií přijatých k obchodování na regulovaném trhu rozdělených do skupin podle
průměrného objemu obchodů s uvedením standardního objemu obchodů pro
každou skupinu,

u)

likvidních akcií přijatých k obchodování na regulovaném trhu,

v)

penzijních společností,

w)

depozitářů důchodových
transformovaných fondů,

x)

mezinárodních finančních institucí, jejichž dluhy jsou zaručeny státy, které jsou
jejími členy, a

y)

renomovaných ratingových agentur.

fondů

a

depozitářů

účastnických

fondů

a

(2) Seznamy uvedené v odstavci 1 nejsou veřejnými seznamy ani veřejnými
rejstříky podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.
(3) Česká národní banka uveřejňuje
a)

seznam evropských regulovaných trhů, zveřejňovaný v Úředním věstníku
Evropské unie,

b)

seznam zahraničních vypořádacích systémů s neodvolatelností vypořádání a

c)

seznam ratingových agentur, zveřejňovaný v Úředním věstníku Evropské unie.
(4) Do seznamů podle odstavce 1 se zapisuje alespoň

a)

u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby,
bylo-li přiděleno, a

b)

u fyzické osoby obchodní firma nebo jméno a příjmení, adresa bydliště nebo sídlo
a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno.

(5) Česká národní banka uveřejňuje seznamy uvedené v odstavcích 1 a 3 na svých
internetových stránkách.
(6) Česká národní banka uveřejňuje a pravidelně aktualizuje na svých
internetových stránkách v českém a anglickém jazyce seznam právních předpisů, které
upravují oblast podnikání na kapitálovém trhu, obhospodařování a administrace
investičních fondů a zahraničních investičních fondů a nabízení investic do těchto fondů,
práva obchodních korporací v oblasti kapitálového trhu, doplňkového penzijního
spoření, důchodového spoření a penzijního připojištění, a úředních sdělení České
národní banky k nim.
____________
5) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
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10c) Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.
11) § 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
12) § 14 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
13) § 74 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
14) § 83 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
15) § 45 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
16) Zákon č. 189/2004 Sb.
17) § 36a, 37m zákona č. 248/1992 Sb., ve znění zákona č. 151/1996 Sb.
18) § 25 zákona č. 189/2004 Sb.
19) Zákon č. 42/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
20) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.
20a) § 26 odst. 1 písm. g) bod 2 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 224/2006
Sb.
20b) § 17a zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb.
20c) § 17b odst. 7 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb.
20d) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o
evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
20e) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.
20f) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších
předpisů.
27) Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření.
Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.
28) § 98 až 100 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.
32) § 12b odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 160/2010 Sb. a
zákona č. 41/2011 Sb.

§ 14
(1) Česká národní banka uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých
internetových nebo formou úředních sdělení České národní banky ve Věstníku České
národní banky (dále jen "Věstník")
a)

pravomocná nebo vykonatelná rozhodnutí České národní banky podle tohoto zákona
nebo zvláštních právních předpisů v oblasti kapitálového trhu (§ 3), která jsou zásadní
povahy, s výjimkou těch, která obsahují informace, na které se vztahuje zvláštní
zákon21); tato rozhodnutí mohou být uveřejněna anonymizovaně, pokud by plným
uveřejněním mohl být ohrožen kapitálový trh nebo způsobena neúměrná újma dotčeným
osobám a tato rozhodnutí se vždy uveřejňují s anonymizovanými údaji třetích osob,
b) výroky pravomocných nebo vykonatelných rozhodnutí České národní banky ve věci
podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů v oblasti kapitálového trhu (§ 3),
c) stanoviska České národní banky týkající se kapitálového trhu,
d) jiná sdělení nebo oznámení České národní banky důležitá pro kapitálový trh.
(2) Česká národní banka je oprávněna uveřejnit způsobem podle odstavce 1
pravomocná nebo vykonatelná rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních
předpisů v oblasti kapitálového trhu (§ 3) i jiná než podle odstavce 1 písm. a). Tato
rozhodnutí mohou být uveřejněna anonymizovaně, pokud by plným uveřejněním mohl být
ohrožen kapitálový trh nebo způsobena neúměrná újma dotčeným osobám a tato rozhodnutí
se vždy uveřejňují s anonymizovanými údaji třetích osob. Pravomocné rozhodnutí, kterým se
neuděluje souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na osobě, která podléhá
dohledu České národní banky, nebo s jejím ovládnutím, může Česká národní banka uveřejnit
způsobem podle odstavce 1, požádá-li o to osoba, které tento souhlas Česká národní banka
neudělila.
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(3) Česká národní banka ve Věstníku oznámí místo, na kterém budou veřejně
přístupné k nahlédnutí
a)

schválené prospekty kótovaných cenných papírů včetně statutů investičních a podílových
fondů, statutů penzijních fondů a pojišťoven a emisních podmínek dluhopisů,
b) informace o hospodaření emitentů kótovaných cenných papírů podle zvláštního
zákona.13),16),17),22)
____________________
13) § 74 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
16) Zákon č. 189/2004 Sb.
17) § 36a, 37m zákona č. 248/1992 Sb., ve znění zákona č. 151/1996 Sb.
21) Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
22) Zákon ČNR č. 591/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 26
Povinnost mlčenlivosti a mezinárodní spolupráce
(1) Zaměstnanci České národní banky vykonávající dohled v oblasti kapitálového trhu
a osoby, jejichž služeb Česká národní banka využívá při výkonu dohledu nad kapitálovým
trhem, a jejich zaměstnanci a členové poradních orgánů České národní banky pro oblast
kapitálového trhu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech informacích získaných v
souvislosti s výkonem své činnosti, funkce nebo svého zaměstnání v oblasti dohledu nad
kapitálovým trhem. Informace podle věty první může osoba, která má povinnost mlčenlivosti,
použít jen způsobem a v rozsahu nutném pro plnění úkolů nebo výkon funkce v oblasti
dohledu nad kapitálovým trhem nebo v soudním řízení vedeném v souvislosti s rozhodnutím
nebo výkonem dohledu nad kapitálovým trhem nebo v obdobném mezinárodním řízení. Tyto
informace mohou být použity i pro jiné účely než podle věty druhé, pokud s tím vysloví
souhlas osoba, která informace poskytla. Porušením povinnosti mlčenlivosti není poskytnutí
informace třetí osobě v souhrnné podobě tak, že nelze identifikovat konkrétní subjekt, kterého
se informace týká. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení činnosti, zaměstnání nebo
funkce, které tuto povinnost založily.
(2) Porušením mlčenlivosti podle odstavce 1 není poskytnutí informace
a)
b)
c)

zaměstnancům České národní banky, kteří spolupůsobí při výkonu dohledu nad
finančním trhem v České republice,
úřadu v členském státě, který působí při výkonu dohledu nad finančním trhem,
osobě se sídlem nebo trvalým pobytem v České republice nebo členském státě která je
1. likvidátorem, nuceným správcem, insolvenčním správcem nebo osobou s obdobnou
funkcí vykonávanou v subjektu působícím na finančním trhu a podléhajícím státnímu
dozoru,
2. auditorem zákonem stanovené účetní závěrky subjektu působícího na finančním trhu
a podléhajícího dohledu,
3. provozovatelem vypořádacího systému obchodů s cennými papíry poskytujícím
vypořádací služby pro organizátora regulovaného trhu v České republice, pokud je
poskytnutí informace nezbytné k zajištění řádného plnění funkcí této osoby v případě
neplnění nebo hrozícího neplnění závazků dluhů ze strany účastníka nebo účastníků
regulovaného trhu, kterému tato osoba poskytuje služby,
4. provozovatelem kompenzačního systému pro investory nebo systému pojištění
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vkladů,
d)

e)
f)

g)
h)
i)

úřadu v České republice nebo v členském státě, který působí při výkonu dohledu nad
osobami podle písmene c) bodů 1 a 2; Česká národní banka dále poskytne informaci
úřadu v České republice nebo v členském státu Evropské unie nebo jiném státu tvořícím
Evropský hospodářský prostor, který působí při výkonu dohledu nad vypořádacími a
platebními systémy a nad dodržováním práva obchodních společností korporací,
legislativním útvarům ústředních správních úřadů zabývajících se legislativou na úseku
finančního trhu,
orgánům v České republice nebo v členském státě činným v trestním řízení nebo
zabývajícími se bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti anebo prováděním
mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany
základních lidských práv a boje proti terorismu; informaci lze poskytnout rovněž
mezinárodní organizaci působící na úseku boje proti trestné činnosti nebo legalizaci
výnosů z trestné činnosti,
soudu v souvislosti s insolvenčním řízením nebo obdobným zahraničním řízením,
vedeným v případě úpadku osoby podléhající dohledu České národní banky; údaje
týkající se třetích osob však poskytnuty být nemohou,
Veřejnému ochránci práv v souvislosti s šetřením podle zvláštního zákona,
Evropským orgánům dohledu (Evropskému orgánu pro bankovnictví, Evropskému
orgánu pro cenné papíry a trhy a Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a
zaměstnanecké penzijní pojištění)33) a Evropské radě pro systémová rizika34).

(3) Porušením mlčenlivosti podle odstavce 1 dále není poskytnutí informace Evropské
centrální bance a centrální bance členského státu.
(4) Informace se subjektům a úřadům podle odstavce 2 poskytují způsobem a v
rozsahu nutném pro plnění jejich úkolů nebo výkon jejich funkce a je-li pro ně zaveden režim
povinnosti zachovávat mlčenlivost nejméně v rozsahu srovnatelném s rozsahem podle tohoto
zákona.
(5) Informace získané v souvislosti s výkonem dohledu nad kapitálovým trhem mohou
být poskytnuty též orgánům Evropské unie, je-li to zapotřebí k plnění mezinárodní smlouvy,
jíž je Česká republika vázána a která byla řádně vyhlášena.
(6) Informace poskytnuté České národní bance zahraničním úřadem, který působí při
výkonu dohledu nad finančním trhem, nemohou být použity k jinému účelu než k tomu, pro
který byly poskytnuty, a nesmí být bez souhlasu poskytovatele poskytnuty nikomu dalšímu.
(7) Informace získané Českou národní bankou v rámci kontroly na území cizího státu
nesmí být bez souhlasu úřadu dohledu nad finančním trhem tohoto státu poskytnuty nikomu
dalšímu.
(8) Úřadu, který působí při výkonu dohledu nad finančním trhem ve státě, který není
členským státem, lze poskytovat informace pro účely plnění jeho úkolů pouze na základě
dohody a pouze tehdy je-li pro něj zaveden režim povinnosti zachovávat mlčenlivost alespoň
srovnatelný s režimem podle tohoto zákona. Povinnosti stanovené zákonem o ochraně
osobních údajů tím nejsou dotčeny26).
(9) Je-li pro ně zaveden režim povinnosti zachovávat mlčenlivost alespoň srovnatelný
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s režimem podle tohoto zákona, lze na základě dohody poskytovat informace pro účely plnění
jejich úkolů také
a)

b)
c)
d)
e)

osobám s trvalým pobytem nebo se sídlem ve státě, který není členským státem, které
vykonávají v subjektu působícím na finančním trhu a podléhajícím dohledu funkci
svým obsahem a charakterem obdobnou funkci likvidátora, nuceného správce,
insolvenčního správce, předběžného insolvenčního správce nebo auditora,
úřadu se sídlem ve státě, který není členským státem, dohlížejícímu osoby podle
písmene a),
osobě se sídlem nebo trvalým pobytem ve státě, který není členským státem, provozující
záruční systém na ochranu investorů,
orgánu činnému v trestním řízení se sídlem ve státě, který není členským státem, a
orgánu se sídlem ve státě, který není členským státem, zabývajícímu se bojem proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo prováděním mezinárodních sankcí za účelem
udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje
proti terorismu; povinnosti stanovené zákonem o ochraně osobních údajů tím nejsou
dotčeny26).

(10) O uzavření dohody podle odstavců 8 a 9 informuje Česká národní banka
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy).
____________________
26) § 27 zákona č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 439/2004 Sb.
33) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského
orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení
rozhodnutí Komise 2009/78/ES.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského
orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí
č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského
orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení
rozhodnutí Komise 2009/77/ES.
34) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o
makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro
systémová rizika.

***
Změna zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č.
358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 120/2001 Sb.,
zákona č. 234/2002 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 160/2006 Sb., zákona č. 41/2009
Sb., zákona č. 41/2011 Sb. a zákona č. 396/2012 Sb.:
§4
(1) Za výkon státní správy podle § 3 písm. b) se považuje i sepisování veřejných listin
o právních úkonech2) a úkony notáře, zápisy skutečností do veřejného rejstříku provedené
notářem podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob,
úkony notáře jako soudního komisaře3) a úkony soudního exekutora, případně jeho zástupce,
zanikl-li exekutorovi výkon exekutorského úřadu a je-li tímto zástupcem exekutorský
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kandidát, při výkonu exekuční činnosti, sepisování exekutorských zápisů a při činnostech
vykonávaných z pověření soudu podle zvláštního právního předpisu3a).
(2) Činnost notáře a soudního exekutora, případně jeho zástupce, zanikl-li exekutorovi
výkon exekutorského úřadu a je-li tímto zástupcem exekutorský kandidát, podle odstavce 1 se
považuje za úřední postup.
§ 17
(1) Nahradil-li stát škodu, ke které došlo při činnosti státního orgánu nebo poskytl-li ze
stejného důvodu zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu, může požadovat regresní
úhradu od těch, kteří se podíleli na vydání nezákonného rozhodnutí nebo na nesprávném
úředním postupu, pokud byli k vydání rozhodnutí nebo k úřednímu postupu oprávněni.
(2) Nahradil-li stát škodu, která vznikla z nezákonného rozhodnutí nebo z nesprávného
úředního postupu, na nichž se podílel soudce nebo státní zástupce, nebo poskytl-li ze stejného
důvodu zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu, může požadovat regresní úhradu
pouze tehdy, pokud byla vina soudce nebo státního zástupce zjištěna v kárném nebo trestním
řízení.
(3) Uhradily-li úřední osoby nebo územní celky v přenesené působnosti regresní
úhradu státu, mohou požadovat regresní úhradu od těch, kdo se podíleli na vydání
nezákonného rozhodnutí nebo na nesprávném úředním postupu.
(4) Je-li podle tohoto ustanovení uplatněn nárok na regresní úhradu proti osobě, u níž
účast na výkonu veřejné moci náležela k povinnostem vyplývajícím z pracovního poměru
nebo z poměru mu na roveň postaveného anebo z poměru služebního, řídí se výše regresní
úhrady zvláštními předpisy. 9) V ostatních případech nesmí výše regresní úhrady přesahovat
jednu šestinu částky zaplacené tím, kdo regresní úhradu požaduje, nejvýše však 5000 Kč.
Toto omezení neplatí, jde-li o škodu způsobenou úmyslně.
(5) Nárok na regresní úhradu vylučuje nárok na náhradu škody podle obecných
předpisů.
(6) Nárok na regresní úhradu nelze uplatňovat vůči tomu, kdo se podílel na vydání
nezákonného rozhodnutí nebo na nesprávném úředním postupu na příkaz nadřízeného, ledaže
by se uposlechnutím příkazu dopustil trestného činu.
***
Změna zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., zákona č. 56/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 278/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb.:
§1
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(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společentví1) a upravuje
a)
b)

pojištění odpovědnosti za škodu újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen
„pojištění odpovědnosti“),
zřízení České kanceláře pojistitelů (dále jen „Kancelář“), její právní postavení,
organizaci a předmět činnosti.

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, může na dálnici,1a) silnici,2) místní komunikaci3)
a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná4) (dále
jen "pozemní komunikace"), provozovat vozidlo pouze ten, jehož odpovědnost za škodu
povinnost nahradit újmu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto
zákona. Povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na
pozemní komunikaci.
(3) Nestanoví-li tento zákon jinak, pojištění odpovědnosti se řídí zvláštním právním
předpisem4a) občanským zákoníkem.
____________________
1) Směrnice Rady 72/166/EHS ze dne 24. dubna 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících
se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontroly povinnosti uzavřít pro
případ takové odpovědnosti pojištění, ve znění směrnic Rady 72/430/EHS a 84/5/EHS a směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2005/14/ES.
Druhá směrnice Rady 84/5/EHS ze dne 30. prosince 1983 o sbližování právních předpisů členských států
týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel, ve znění směrnice Rady
90/232/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/14/ES.
Třetí směrnice Rady 90/232/EHS ze dne 14. května 1990 o sbližování právních předpisů členských států
týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel, ve znění směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2005/14/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES ze dne 16. května 2000 o sbližování právních předpisů
členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a o změně
směrnic Rady 73/239/EHS a 88/357/EHS, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/14/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/14/ES ze dne 11. května 2005, kterou se mění směrnice Rady
72/166/EHS, 84/5/EHS, 88/357/EHS a 90/232/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES o
pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel.
1a) § 4 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
2) § 5 zákona č. 13/1997 Sb.
3) § 6 zákona č. 13/1997 Sb.
4) § 7 zákona č. 13/1997 Sb.
4a) Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě).

§2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)
b)

vozidlem silniční vozidlo, zvláštní vozidlo, trolejbus5); za vozidlo se nepovažuje
vozík pro invalidy, potahové vozidlo a nemotorové vozidlo tažené nebo tlačené pěší
osobou, jízdní kolo a koloběžka, pokud nejsou schváleny jako druh vozidla motocykl,
tuzemským vozidlem vozidlo, které podléhá registraci silničních vozidel vedené podle
zvláštního právního předpisu9) (dále jen "evidence vozidel"), nebo vozidlo, které
nepodléhá evidenci vozidel a je ve vlastnictví fyzické osoby s bydlištěm nebo místem
podnikání na území České republiky nebo právnické osoby se sídlem na území České
republiky, anebo vozidlo, které bylo odesláno do České republiky z jiného členského
státu [písmeno l)], je-li Česká republika státem cílového určení, a to po dobu 30 dnů
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počínaje dnem, kdy kupující osoba vozidlo převzala, i když vozidlo nebylo v České
republice registrováno,
c)
cizozemským vozidlem vozidlo, které je vybaveno cizí státní poznávací značkou, nebo
vozidlo, které není vybaveno cizí státní poznávací značkou a je ve vlastnictví fyzické
osoby s bydlištěm nebo místem podnikání mimo území České republiky, anebo
právnické osoby se sídlem mimo území České republiky,
d)
pojistitelem pojišťovna, která je podle zvláštního právního předpisu10) oprávněna
provozovat na území České republiky pojištění odpovědnosti,
e)
pojistníkem ten, kdo uzavřel s pojistitelem smlouvu o pojištění odpovědnosti,
f)
pojištěným ten, na jehož odpovědnost za škodu povinnost nahradit újmu se pojištění
odpovědnosti vztahuje,
g)
poškozeným ten, komu byla provozem vozidla způsobena škoda újma a má právo na
náhradu škody újmy,
h)
škodnou událostí způsobení škody újmy provozem vozidla,
i)
kanceláří pojistitelů profesní organizace sdružující pojišťovny, které jsou v určitém
státě oprávněny provozovat pojištění odpovědnosti,
j)
orgánem evidence správní orgán, který vede evidenci vozidel,9)
k)
zelenou kartou mezinárodní osvědčení prokazující skutečnost, že k vozidlu byla
uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti za újmu škodu způsobenou provozem
vozidla uvedeného v tomto osvědčení,
l)
členským státem členský stát Evropské unie nebo jiný stát tvořící Evropský
hospodářský prostor,
m)
územím, na kterém má vozidlo obvyklé stanoviště,
1. území státu, jehož státní poznávací značkou nebo jinou registrační značkou
je vozidlo opatřeno, bez ohledu na to, zda uvedená značka je trvalá nebo
dočasná, nebo
2. území státu, v němž značka přidělená vozidlu pojistitelem nebo jiná
rozlišovací značka byla vydána, jestliže vozidlo nepodléhá evidenci vozidel,
ale na vozidle je umístěna značka přidělená pojistitelem nebo jiná rozlišovací
značka, která je obdobou státní poznávací značky, nebo
3. území státu, v němž má vlastník nebo spoluvlastník (dále jen „vlastník“)
vozidla bydliště, jestliže se pro takové vozidlo nevyžaduje ani registrační
značka ani značka přidělená pojistitelem nebo jiná rozlišovací značka, která je
obdobou státní poznávací značky, nebo
4. území státu, ve kterém došlo ke škodné události, jestliže se jedná o vozidlo
bez státní poznávací značky, přestože mělo být takovou značkou opatřeno,
nebo o vozidlo se státní poznávací značkou či jinou registrační značkou, která
neodpovídá nebo přestala odpovídat vozidlu, a to v případech poskytnutí plnění
podle § 24 odst. 2 písm. b).
____________________
5) § 3 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.
168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve
znění zákona č. 193/2003 Sb.
Příloha k zákonu č. 56/2001 Sb.
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 197/2006 Sb.“.
9) § 4 až 6 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
10) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví),
ve znění pozdějších předpisů.

§3
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Pojistná smlouva

(1) Pojištění odpovědnosti vzniká na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi
pojistníkem a pojistitelem. Pojistitel je vždy povinen uzavřít pojistnou smlouvu, jestliže návrh
na její uzavření neodporuje tomuto zákonu, zákonu upravujícímu pojistnou smlouvu4a) nebo
pojistným podmínkám pojistitele. V pojistné smlouvě se mohou smluvní strany od tohoto
zákona odchýlit jen tehdy, pokud tím nedochází ke snížení nebo omezení nároků
poškozeného, vyplývajících z práva na náhradu škody újmy z pojištění odpovědnosti,
způsobené provozem vozidla. Pojištění odpovědnosti nelze přerušit11), pokud nebylo v
pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Bylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto přerušení pojištění
odpovědnosti, je pojistník povinen před počátkem přerušení pojištění prokázat pojistiteli, že
příslušnému orgánu evidence odevzdal registračním orgánem k vozidlu vydané tabulky, nebo
tabulku, byla-li vydána pouze jedna, s přidělenou státní poznávací značkou (dále jen „tabulka
s registrační značkou“) a osvědčení o registraci vozidla, jedná-li se o vozidlo, které podléhá
evidenci vozidel. V době přerušení pojištění odpovědnosti není plněna povinnost pojištění
odpovědnosti.
(2) Uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti je povinen vlastník
tuzemského vozidla nebo řidič cizozemského vozidla, nestanoví-li tento zákon jinak.
(3) Bezprostředně po uzavření pojistné smlouvy, týkající se tuzemského vozidla, vydá
pojistitel pojistníkovi zelenou kartu.
a)

(4) Pojistná smlouva obsahuje vždy
určení pojistitele a pojistníka a údaje o vozidle,

b)

dobu trvání pojištění,

c)

limit pojistného plnění,

d)

výši pojistného, jeho splatnost a způsob jeho placení a

e)

formu a místo oznámení škodné události; je-li pojištění odpovědnosti provozováno
formou dočasného poskytování služeb, rovněž adresu bydliště nebo místa podnikání,
anebo sídlo škodního zástupce podle § 9b.

(5) Jestliže v době uzavření pojistné smlouvy nejsou známy některé údaje o vozidle,
které však neznemožňují jeho identifikaci, sdělí je pojistník pojistiteli ve lhůtě, kterou
pojistitel určí, nejpozději však do 15 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy. Změnu údajů
týkajících se pojistníka a vozidla oznámí pojistník pojistiteli do 15 dnů ode dne, kdy k této
změně došlo.
§ 3a
Limity pojistného plnění
(1) Pro účely tohoto zákona se limitem pojistného plnění rozumí nejvyšší hranice
plnění pojistitele při jedné škodné události. Limity pojistného plnění musí být v pojistné
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smlouvě uvedeny samostatně, a to způsobem, který odpovídá členění limitů pojistného plnění
uvedenému v odstavci 2.
(2) Limit pojistného plnění musí odpovídat a) při škodě újmě podle § 6 odst. 2 písm.
a) nejméně 35 000 000 Kč na každého zraněného nebo usmrceného včetně náhrady nákladů
vynaložených na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a regresního nároku podle §
6 odst. 4, b) při škodě újmě podle § 6 odst. 2 písm. b) a c) nejméně 35 000 000 Kč bez ohledu
na počet poškozených; převyšuje-li součet nároků uplatněných více poškozenými limit
pojistného plnění uvedený v pojistné smlouvě, pojistné plnění se každému z nich snižuje v
poměru tohoto limitu k součtu nároků všech poškozených.
§6
(1) Pojištění odpovědnosti se vztahuje na každou osobu, která odpovídá za škodu je
povinna nahradit újmu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě.
(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, má pojištěný právo, aby pojistitel za něj uhradil v
rozsahu a ve výši podle občanského zákoníku15) poškozenému
a)
b)
c)
d)

způsobenou újmu vzniklou ublížením na zdraví, nebo usmrcením, způsobenou
škodu na zdraví nebo usmrcením,
způsobenou škodu újmu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i
škodu újmu vzniklou odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat,
ušlý zisk,
účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků
podle písmen a) až c); v souvislosti se škodou újmou podle písmene b) nebo c) však
jen v případě marného uplynutí lhůty podle § 9 odst. 3 nebo neoprávněného odmítnutí
anebo neoprávněného krácení pojistného plnění pojistitelem,

pokud poškozený svůj nárok uplatnil a prokázal a pokud ke škodné události, ze které tato
škoda újma vznikla a kterou je pojištěný povinen nahradit za kterou pojištěný odpovídá,
došlo v době trvání pojištění odpovědnosti, s výjimkou doby jeho přerušení.
(3) Škoda podle odstavce 2 písm. a) až c) se hradí v penězích, maximálně však do výše
limitu pojistného plnění stanoveného v pojistné smlouvě.
(3) Újma podle odstavce 2 písm. a) až c) se nahradí způsobem stanoveným
občanským zákoníkem, nejvýše však do výše limitu pojistného plnění stanoveného v
pojistné smlouvě. Škoda se hradí v penězích i tehdy, pokud by uvedení poškozené věci
do předešlého stavu vyžadovalo náklady vyšší, než byla hodnota věci před jejím
poškozením.
(4) Pojištěný má dále právo, aby pojistitel za něj uhradil příslušnou zdravotní
pojišťovnou uplatněný a prokázaný nárok na náhradu nákladů vynaložených na zdravotní péči
hrazenou z veřejného zdravotního pojištění podle zákona upravujícího veřejné zdravotní
pojištění15a), jestliže zdravotní pojišťovna vynaložila tyto náklady na zdravotní péči
poskytnutou poškozenému, pokud ke škodné události, ze které tato škoda újma vznikla a za
kterou pojištěný odpovídá kterou je pojištěný povinen nahradit, došlo v době trvání
pojištění odpovědnosti, s výjimkou doby jeho přerušení. To platí obdobně i v případě regresní
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náhrady předepsané k úhradě pojištěnému podle zákona upravujícího nemocenské
pojištění15b).
(5) Pojistná smlouva týkající se pojištění odpovědnosti musí být uzavřena tak, aby toto
pojištění na základě jediného pojistného platilo na území všech členských států a dalších států
uvedených v seznamu států, který stanoví ministerstvo vyhláškou. Pojistitel je povinen tuto
platnost pojištění na zelené kartě vyznačit.
(6) Pojištění odpovědnosti platí i na území jiných států než států uvedených v odstavci
5, pokud pojistitel tuto platnost pojištění na zelené kartě vyznačil.
(7) V případě škody újmy způsobené provozem tuzemského vozidla na území jiného
členského státu se rozsah pojištění odpovědnosti řídí právní úpravou tohoto jiného členského
státu, pokud podle tohoto zákona nebo podle pojistné smlouvy není tento rozsah širší.
(8) Na škodu újmu způsobenou provozem vozidla občanovi členského státu během
jeho přímé cesty mezi dvěma územími členských států, jestliže se na území, kterým taková
osoba projíždí a na kterém došlo k události, z níž škoda újma vznikla, nevztahuje působnost
žádné národní kanceláře pojistitelů, se vztahuje právní úprava toho členského státu, na jehož
území má vozidlo obvyklé stanoviště.
____________________
15) § 442 a následující občanského zákoníku.
15a) § 55 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů, ve znění zákona č. 137/2008 Sb.
15b) § 126 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.

§7
(1) Pojistitel nehradí
a)
b)

c)

d)
e)
f)
g)

škodu újmu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena,
škodu újmu podle § 6 odst. 2 písm. b) a c), za kterou pojištěný odpovídá kterou je
pojištěný povinen nahradit svému manželu nebo osobám, které s ním v době vzniku
škodné události žily ve společné domácnosti, s výjimkou škody újmy podle § 6 odst. 2
písm. c), jestliže tato škoda újma souvisí se škodou s újmou podle § 6 odst. 2 písm.
a),
škodu na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena, jakož i na věcech
přepravovaných tímto vozidlem, s výjimkou škody újmy způsobené na věci, kterou
měla tímto vozidlem přepravovaná osoba v době škodné události na sobě nebo u sebe,
a to v rozsahu, v jakém pojištěný za škodu odpovídá je pojištěný povinen škodu
nahradit,
škodu podle § 6 odst. 2 písm. b) a c) vzniklou mezi vozidly jízdní soupravy tvořené
motorovým a přípojným vozidlem, jakož i škodu na věcech přepravovaných těmito
vozidly, nejedná-li se o škodu způsobenou provozem jiného vozidla,
škodu újmu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla,
náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění (péče) nebo
důchodů z důchodového pojištění v důsledku škody újmy na zdraví nebo usmrcením,
které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla tato škoda újma způsobena,
škodu újmu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném
motoristickém závodu nebo soutěži, s výjimkou škody újmy způsobené při takovéto
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h)

účasti, jestliže je řidič při tomto závodu nebo soutěži povinen dodržovat pravidla
provozu na pozemních komunikacích,
škodu újmu vzniklou provozem vozidla při teroristickém činu nebo válečné události,
jestliže má tento provoz přímou souvislost s tímto činem nebo událostí.

(2) Byla-li škoda újma způsobena vlastníku vozidla provozem jeho vozidla, které v
době vzniku škody újmy řídila jiná osoba, nebo osobě, která s vozidlem, jehož provozem byla
této osobě škoda újma způsobena, oprávněně nakládá jako s vlastním nebo se kterým
oprávněně vykonává právo pro sebe, a jestliže v době vzniku škody újmy řídila vozidlo jiná
osoba, je pojistitel povinen uhradit tomuto vlastníku nebo této osobě pouze škodu újmu podle
§ 6 odst. 2 písm. a) včetně náhrady nákladů vynaložených na péči hrazenou z veřejného
zdravotního pojištění a regresního nároku podle § 6 odst. 4.
(3) V případě střetu vozidel, která jsou ve vlastnictví téže osoby, se škoda újma
způsobená této osobě hradí pouze tehdy, jestliže jde o různé provozovatele vozidel
zúčastněných na vzniku škodné události a jestliže není současně tato osoba provozovatelem
vozidla, na němž byla tato škoda újma způsobena.
(4) Plnění za škodu újmu způsobenou provozem vozidla, v rozsahu, v jakém pojištěný
za tuto škodu odpovídá je pojištěný povinen tuto újmu nahradit a kterou poškozený řádně
prokázal, nelze odmítnout ani snížit s výjimkou případů uvedených v tomto zákoně.
§8
Povinnosti pojištěného

(1) Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit pojistiteli, že došlo
ke škodné události s uvedením skutkového stavu týkajícího se této události, předložit k tomu
příslušné doklady a v průběhu šetření škodné události postupovat v souladu s pokyny
pojistitele.
(2) Pojištěný je povinen pojistiteli bez zbytečného odkladu písemně sdělit, že
a)
b)
c)

bylo proti němu uplatněno právo na náhradu škody újmy a vyjádřit se k požadované
náhradě a její výši,
v souvislosti se škodnou událostí bylo zahájeno správní nebo trestní řízení a
neprodleně informovat pojistitele o jeho průběhu a výsledku,
poškozeným bylo uplatněno právo na náhradu škody újmy u soudu nebo u jiného
příslušného orgánu, pokud se o této skutečnosti dozví.

(3) Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu doložit poškozenému na jeho žádost
údaje nezbytné pro uplatnění práva poškozeného na plnění podle § 9 odst. 1, nejméně však
a)
b)

své jméno, popřípadě jména, a příjmení a bydliště, název nebo obchodní firmu a sídlo,
jméno, popřípadě jména, a příjmení a bydliště, název nebo obchodní firmu a sídlo,
popřípadě též místo podnikání vlastníka vozidla,
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c)
d)
e)

obchodní firmu a sídlo pojistitele, popřípadě též adresu sídla pobočky pojistitele v
České republice,
číslo pojistné smlouvy a
jedná-li se o vozidlo, které podléhá evidenci vozidel, státní poznávací značku vozidla,
kterým byla škoda újma způsobena.

(4) Pojištěný je povinen v případě dopravní nehody nepodléhající oznámení Policii
České republiky podle zákona upravujícího provoz na pozemních komunikacích15c) bez
zbytečného odkladu předložit pojistiteli společný záznam o dopravní nehodě15d).
(5) Požaduje-li pojistitel od pojištěného v případě dopravní nehody podle odstavce
4 její oznámení Policii České republiky, uhradí pojištěnému náklady s tím spojené.
§ 9a
Škodní zástupce pojistitele v jiném členském státě
(1) Pojistitel se sídlem na území České republiky ustanoví v každém jiném členském
státě svého škodního zástupce. To platí i pro pojistitele se sídlem na území jiného než
členského státu (dále jen „třetí stát“) s výjimkou těch členských států, ve kterých mu bylo
uděleno povolení k provozování pojištění odpovědnosti. Tento škodní zástupce musí mít, jdeli o fyzickou osobu, bydliště nebo místo podnikání, a jde-li o právnickou osobu, sídlo v
členském státě, ve kterém byl ustanoven.
(2) Škodní zástupce podle odstavce 1 projednává jménem a na účet pojistitele škodné
události, včetně konečného vyřízení nároků vznesených poškozeným. Za tím účelem
shromažďuje informace nutné k prošetření nároků poškozeného a provádí opatření k jejich
vypořádání, byla-li škoda újma způsobena provozem vozidla,
a)

ke kterému pojistitel sjednal pojištění odpovědnosti v jiném členském státě, než je stát,
ve kterém má poškozený bydliště, místo podnikání nebo sídlo,

b)

které má obvyklé stanoviště v jiném členském státě, než je stát, ve kterém má
poškozený bydliště, místo podnikání nebo sídlo, a

c)

došlo-li k této škodě újmě v jiném členském státě, než je stát, ve kterém má
poškozený bydliště, místo podnikání nebo sídlo, nebo

d)

došlo-li k této škodě újmě ve třetím státě, jehož kancelář pojistitelů se připojila k
systému zelených karet.

(3) Škodní zástupce podle odstavce 1 může být činný i pro více pojistitelů. Musí být
oprávněn k zastupování pojistitele ve vztahu k poškozenému, k vypořádání nároků
poškozeného v plném rozsahu a schopen jednat v úředním jazyce členského státu bydliště
nebo sídla poškozeného. Jmenování škodního zástupce podle odstavce 1 nevylučuje právo
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poškozeného uplatnit právo na náhradu škody újmy přímo proti osobě, která tuto škodu újmu
způsobila, nebo proti příslušnému pojistiteli.
(4) Jmenování škodního zástupce podle odstavce 1 není zřízením pobočky pojistitele a
činnost škodního zástupce není považována za formu usazení se na území jiného členského
státu (dále jen „provozovna“).
(5) Pojistitel je povinen sdělit Kanceláři jméno, popřípadě jména, a příjmení a adresu
bydliště, místa podnikání nebo obchodní firmu škodního zástupce podle odstavce 1, jedná-li
se o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo, jedná-li se o právnickou osobu,
stát jeho působnosti a všechny změny, a to do 7 dnů ode dne jeho jmenování nebo provedení
změny. Kancelář tyto informace předává bez zbytečného odkladu příslušným národním
informačním střediskům členských států.
§ 9b
Škodní zástupce pojistitele z jiného členského státu pro Českou republiku
(1) Pojistitel se sídlem na území jiného členského státu, který provozuje pojištění
odpovědnosti na území České republiky na základě svobody dočasně poskytovat služby, je
povinen ustanovit v České republice svého škodního zástupce.
(2) Škodní zástupce podle odstavce 1 jménem a na účet pojistitele projednává škodné
události, včetně konečného vyřízení poškozeným vznesených nároků. Za tím účelem
shromažďuje informace nutné k prošetření nároků poškozeného a provádí opatření k jejich
vypořádání, byla-li škoda újma způsobena provozem vozidla,
a)

ke kterému pojistitel sjednal pojištění odpovědnosti, má-li poškozený bydliště, místo
podnikání nebo sídlo v České republice, a

b)

došlo-li k této škodě újmě na území členského státu nebo jiného státu podle § 6 odst.
5nebo 6.

(3) Škodní zástupce podle odstavce 1 může být činný i pro více pojistitelů. Musí být
oprávněn k zastupování pojistitele ve vztahu k poškozenému, k vypořádání oprávněných
nároků poškozeného v plném rozsahu a schopen jednat v českém jazyce. Jmenování škodního
zástupce podle odstavce 1 nevylučuje právo poškozeného uplatnit právo na náhradu škody
újmy přímo proti osobě, která tuto škodu újmu způsobila, nebo proti příslušnému pojistiteli.
(4) Jmenování škodního zástupce podle odstavce 1 není zřízením pobočky pojistitele a
činnost škodního zástupce není považována za provozovnu.
(5) Pojistitel je povinen sdělit Kanceláři jméno, popřípadě jména, a příjmení a adresu
bydliště, místa podnikání nebo obchodní firmu škodního zástupce podle odstavce 1, jedná-li
se o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo, jedná-li se o právnickou osobu,
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a to do 7 dnů ode dne jeho jmenování. Všechny změny týkající se tohoto škodního zástupce je
pojistitel povinen oznámit Kanceláři, a to do 7 dnů ode dne provedení této změny.
(6) Škodní zástupce podle odstavce 1 zastupuje pojistitele podle odstavce 1 ve vztahu ke
Kanceláři ve věcech upravených v § 15 a v § 24 odst. 7 a 9, i když jednatelské oprávnění
podle § 18 odst. 9 přísluší jiné osobě.
§ 9c
Škodní zástupce pojišťovny pro Českou republiku
(1) Škodní zástupce ustanovený v souladu s právem Evropských společenství1) v
České republice pojišťovnou, které bylo uděleno v jiném členském státě než České republice
povolení k provozování pojištění odpovědnosti a která v České republice pojištění
odpovědnosti neprovozuje, projednává jménem této pojišťovny a na její účet škodné události,
včetně náhrady škody újmy způsobené poškozenému provozem vozidla,
a)

ke kterému pojišťovna sjednala pojištění odpovědnosti, má-li poškozený bydliště,
místo podnikání nebo sídlo v České republice,

b)

které má obvyklé stanoviště v jiném členském státě než v České republice a

c)

došlo-li k této škodě újmě v jiném členském státě než v České republice, nebo

d)

došlo-li k této škodě újmě ve třetím státě, jehož kancelář pojistitelů se připojila k
systému zelených karet.

(2) Škodní zástupce podle odstavce 1 shromažďuje informace nutné k prošetření
nároků poškozeného a provádí opatření k jejich vypořádání, byla-li škoda újma způsobena
provozem vozidla, pokud pojišťovna sjednala pojištění odpovědnosti z provozu tohoto
vozidla účinné v době vzniku škodné události. Musí být oprávněn k zastupování pojistitele ve
vztahu k poškozenému, k vypořádání oprávněných nároků poškozeného v plném rozsahu a
schopen jednat v českém jazyce. Jmenování škodního zástupce podle odstavce 1 nevylučuje
právo poškozeného uplatnit právo na náhradu škody újmy přímo proti osobě, která tuto škodu
újmu způsobila, nebo proti příslušné pojišťovně.
(3) Škodní zástupce podle odstavce 1 ve vztahu k poškozenému vykonává práva a
povinnosti pojistitele podle tohoto zákona, a to včetně zastupování pojišťovny před soudy při
rozhodování o těchto právech či povinnostech.
(4) Škodní zástupce podle odstavce 1 může být činný i pro více pojišťoven. Jeho
jmenování není zřízením pobočky pojišťovny a činnost škodního zástupce není považována
za provozovnu.
§ 10
Právo pojistitele na úhradu vyplacené částky
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(1) Pojistitel má proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže
prokáže, že pojištěný
a)
b)
c)
d)

e)
f)

způsobil škodu újmu úmyslně,
porušil základní povinnost týkající se provozu na pozemních komunikacích a toto
porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem škody za kterou pojištěný odpovídá
újmy, kterou je pojištěný povinen nahradit,
způsobil škodu újmu provozem vozidla, které použil neoprávněně,
bez zřetele hodného důvodu nesplnil povinnost podle zákona upravujícího provoz na
pozemních komunikacích15c) sepsat bez zbytečného odkladu společný záznam o
dopravní nehodě nebo ohlásit dopravní nehodu, která je škodnou událostí, a v
důsledku toho byla ztížena možnost řádného šetření pojistitele podle § 9 odst. 3,
bez zřetele hodného důvodu nesplnil povinnost podle § 8 odst. 1, 2 a 3 a v důsledku
toho byla ztížena možnost řádného šetření pojistitele podle § 9 odst. 3, nebo
bez zřetele hodného důvodu odmítl jako řidič vozidla podrobit se na výzvu příslušníka
Policie České republiky zkoušce na přítomnost alkoholu, omamné nebo psychotropní
látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo.

(2) Porušením základních povinností při provozu vozidla na pozemních komunikacích
se pro účely tohoto zákona rozumí
a)
b)
c)

d)
e)
f)

provozování vozidla, které svojí konstrukcí nebo technickým stavem neodpovídá
požadavkům bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, obsluhujících osob,
přepravovaných osob a věcí,
provozování vozidla, jehož technická způsobilost k provozu vozidla nebyla schválena,
řízení vozidla osobou, která není držitelem příslušného řidičského oprávnění, s
výjimkou řízení vozidla osobou, která se učí vozidlo řídit nebo skládá zkoušku z řízení
vozidla, a to vždy pouze pod dohledem oprávněného učitele nebo řidiče cvičitele
individuálního výcviku,
řízení vozidla osobou, které byl uložen zákaz činnosti řídit vozidlo, v době tohoto
zákazu,
řízení vozidla osobou, která při řízení vozidla byla pod vlivem alkoholu, omamné nebo
psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo,
předání řízení vozidla osobě uvedené v písmenech c), d) nebo e).

(3) Provozovatel vozidla odpovídá společně a nerozdílně s pojištěným za pohledávku
pojistitele na náhradu vyplacené částky proti pojištěnému podle odstavce 1 písm. b),
neprokáže-li, že nemohl jednání pojištěného ovlivnit.
(4) Pojistitel má proti pojistníkovi právo na úhradu částky, kterou vyplatil z důvodu
škody újmy způsobené provozem vozidla, jestliže její příčinou byla skutečnost, kterou pro
vědomě nepravdivé nebo neúplné odpovědi nemohl pojistitel zjistit při sjednávání pojištění a
která byla pro uzavření pojistné smlouvy podstatná.
(5) Součet požadovaných náhrad podle odstavců 1, 3 a 4 nesmí být vyšší než plnění
vyplacené pojistitelem v důsledku škodné události, se kterou toto právo pojistitele souvisí.
(6) Porušil-li pojištěný některou z povinností uvedených v § 8 odst. 1 až 3, je pojistitel
oprávněn na něm požadovat úhradu nákladů spojených s šetřením pojistné události nebo
261

jiných nákladů vyvolaných porušením těchto povinností. Tím není dotčeno právo pojistitele
na úhradu vyplacené částky podle odstavce 1 písm. e).
____________________
15c) § 47 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 11
Škoda Újma způsobená provozem vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti
(1) Škodu Újmu způsobenou provozem vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti
nahradí ministerstvo.
(2) Způsob a rozsah náhrady škody újmy v případech podle odstavce 1 se řídí
zvláštním právním předpisem.15) občanským zákoníkem. Osoba, která provozuje vozidlo s
výjimkou z pojištění odpovědnosti, je povinna oznámit ministerstvu skutečnosti podle § 8
odst. 1 a 2. Poškozený má v takovém případě právo na náhradu škody újmy proti
ministerstvu. Činnosti spojené s náhradou škody újmy hrazenou ministerstvem může na
základě dohody vykonávat jménem ministerstva jím pověřený pojistitel.
(3) Dojde-li ke škodě újmě způsobené provozem vozidla s výjimkou z pojištění
odpovědnosti na území státu, který je uveden v seznamu států podle § 6 odst. 4, uhradí tuto
škodu újmu Kancelář nebo pojistitel uvedený v odstavci 2. Ministerstvo uhradí tomu, kdo
škodu újmu podle věty první uhradil, částku vyplaceného pojistného plnění včetně nákladů
spojených s vyřízením pojistné události.
(4) Nahradilo-li ministerstvo škodu újmu způsobenou provozem vozidla, za kterou
odpovídá kterou je povinna nahradit osoba, která provozuje vozidlo s výjimkou z pojištění
odpovědnosti, má ministerstvo právo na náhradu toho, co za tuto osobu plnilo, proti fyzické
osobě, která škodu újmu způsobila, za podmínek podle § 10 odst. 1. Byla-li škoda újma
způsobena při plnění pracovních povinností, může ministerstvo uplatňovat právo na náhradu
vyplaceného plnění v takové výši, v jaké by ji mohl uplatnit zaměstnavatel vůči zaměstnanci
podle zvláštního právního předpisu.18) Toto omezení neplatí, jde-li o škodu újmu
způsobenou úmyslně, neoprávněným užitím vozidla, po požití alkoholického nápoje nebo pod
vlivem omamné látky.
____________________
15) § 442 a následující občanského zákoníku.
18) Například § 179 zákoníku práce.
§ 14
Hraniční pojištění
(1) Řidič cizozemského vozidla, s výjimkou řidiče, který je držitelem platné zelené
karty vydané v cizím státě, a s výjimkou řidiče, jehož pojištění odpovědnosti na území všech
členských států je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu, je povinen uzavřít s Kanceláří
pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu újmu způsobenou provozem
cizozemského vozidla (dále jen „hraniční pojištění“). Hraniční pojištění se uzavírá při vstupu
cizozemského vozidla na území České republiky zaplacením pojistného, a to nejméně na dobu
15 dnů. Bez hraničního pojištění nesmí Policie České republiky umožnit jízdu takového
vozidla na území České republiky.
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(2) Hraniční pojištění se vztahuje pouze na škodné události, které nastaly na území
České republiky a na území jiného členského státu. Činnosti spojené s uzavíráním hraničního
pojištění může na základě smlouvy vykonávat jménem Kanceláře jí pověřená osoba.
(3) Kancelář vydá řidiči vozidla doklad o hraničním pojištění, jakmile zaplatil
pojistné.
(4) Jestliže je na území České republiky provozováno cizozemské vozidlo, jehož
provoz na tomto území je podmíněn hraničním pojištěním, bez uzavření tohoto pojištění, je
řidič tohoto vozidla povinen zaplatit Kanceláři pojistné odpovídající trojnásobku pojistného,
které mělo být na dobu pobytu tohoto vozidla na území České republiky zaplaceno, nejméně
však 10 tisíc Kč. Totéž platí, jestliže je takové cizozemské vozidlo provozováno na území
České republiky bez hraničního pojištění po uplynutí doby platnosti zelené karty.
(5) Neprokáže-li se řidič cizozemského vozidla, jehož provoz na území České
republiky je podmíněn hraničním pojištěním, při výjezdu tohoto vozidla z území České
republiky dokladem o hraničním pojištění uzavřeným na celou dobu pobytu tohoto vozidla na
území České republiky nebo na dobu tohoto pobytu po uplynutí doby platnosti zelené karty,
příslušník Policie České republiky neumožní další jízdu cizozemského vozidla do doby
splnění povinnosti podle odstavce 4.
(6) Zaplacené pojistné za hraniční pojištění se nevrací.
§ 15a
Informační středisko Kanceláře
(1) Za účelem poskytnutí informací nezbytných pro uplatnění nároků poškozených
osob na náhradu škody újmy z pojištění odpovědnosti provozuje Kancelář informační
středisko, jehož prostřednictvím zjišťuje a uchovává údaje o
a)
státních poznávacích značkách tuzemských vozidel,
b)

pojistiteli, číslech pojistných smluv týkajících se pojištění odpovědnosti z provozu
tuzemských vozidel a datech počátku a konce platnosti pojištění,

c)

číslech zelených karet, číslech pojistných smluv týkajících se hraničního pojištění,

d)

pojistitelích a jimi jmenovaných škodních zástupcích podle § 9a,

e)

škodních zástupcích podle § 9b a 9c.

(2) Informace podle odstavce 1 písm. a), týkající se tuzemských vozidel, zjišťuje
Kancelář prostřednictvím Centrálního registru vozidel (§ 15 odst. 3). Informace
podle odstavce 1 písm. a) a c) týkající se vozidel s výjimkou z pojištění odpovědnosti podle §
5 odst. 1 písm. b) a c) shromažďuje ministerstvo. Na žádost Kanceláře je ministerstvo
povinno jí sdělit, zda se jedná o vozidlo, na jehož vlastníka nebo provozovatele se tato
výjimka vztahuje.
(3) Informace podle odstavců 1 a 2 musí být uchovávány nejméně po dobu 7 let ode
dne trvalého vyřazení vozidla z registru silničních vozidel nebo ode dne zániku pojistné

263

smlouvy tak, aby poškozený mohl od Kanceláře do 7 let ode dne vzniku škodné události
získat vždy informace o
a)
obchodní firmě a sídle pojistitele, který uzavřel pojistnou smlouvu o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla, kterým byla poškozenému způsobena škoda újma,
b)

čísle pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti uzavřené pojistitelem podle písmene
a),

c)

škodním zástupci podle § 9a nebo § 9b,

d)

vlastníku vozidla nebo jeho provozovateli, je-li odlišný od jeho vlastníka, a

e)

místě, na které se má poškozený obracet v případě, že škoda újma byla způsobena
provozem vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti.

(4) Informace týkající se vozidel s obvyklým stanovištěm v jiném členském státě, než
je Česká republika, a informace o škodních zástupcích podle § 9c zjišťuje Kancelář
prostřednictvím informačních středisek těchto členských států.
§ 16b
Společná ustanovení
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán. Přestupek podle § 16 odst. 1 nelze projednat, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle § 16 a 16a v prvním stupni projednává obecní úřad obce s
rozšířenou působností. Přestupky podle § 16 odst. 1 písm. c) může projednávat Policie České
republiky v blokovém řízení.
(5) Místní příslušnost správního orgánu k projednání správních deliktů podle § 16 a
16a se řídí trvalým pobytem fyzické osoby, u podnikající fyzické osoby místem jejího
podnikání, nebo sídlem právnické osoby podezřelé ze spáchání správního deliktu.
(5) Místní příslušnost správního orgánu k projednání přestupku podle § 16 se
řídí bydlištěm fyzické osoby podezřelé z jeho spáchání a místní příslušnost k projednání
správního deliktu podle § 16a se řídí sídlem podnikající fyzické osoby nebo právnické
osoby podezřelé ze spáchání správního deliktu.
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(6) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti právnické
osoby a ustanovení § 16 odst. 1 písm. c).
(7) Pokuty vymáhá a vybírá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu,
ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil. Pokuty uložené v blokovém řízení
Policií České republiky jsou příjmem státního rozpočtu; tyto pokuty na místě nezaplacené
vymáhá příslušný správce daně.
§ 18
(1) Zřizuje se Česká kancelář pojistitelů jako profesní organizace pojistitelů. Kancelář
je právnickou osobou se sídlem v Praze, která je oprávněna vyvíjet činnost v rozsahu
stanoveném tímto zákonem. Pro účely tohoto zákona se Kancelář považuje za tuzemskou
pojišťovnu a na její činnost se přiměřeně použijí ustanovení zvláštního právního předpisu
upravujícího pojišťovnictví.10) Kancelář se zapisuje do obchodního rejstříku.
(2) Kancelář
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

h)

spravuje garanční fond,
provozuje hraniční pojištění a informační středisko,
zabezpečuje plnění úkolů souvisejících s jejím členstvím v Radě kanceláří,
uzavírá dohody s kancelářemi pojistitelů cizích států, informačními středisky a orgány
pověřenými v jiných členských státech vyřizováním žádostí o náhradní plnění a
zabezpečuje úkoly vyplývající z těchto dohod,
spolupracuje se státními orgány ve věcech týkajících se pojištění odpovědnosti,
vede evidence a statistiky pro účely pojištění odpovědnosti,
podílí se na předcházení škodám vzniku škodných událostí v provozu na pozemních
komunikacích a na předcházení pojistným podvodům v pojištění souvisejícím s
provozem vozidel,
zpracovává pro potřeby své, svých členů nebo kanceláří pojistitelů cizích států a jejich
členských pojišťoven údaje o dopravních nehodách od Policie České republiky
způsobem umožňujícím dálkový přístup k údajům.

(3) Členství v Kanceláři vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí České národní
banky, kterým bylo pojistiteli uděleno povolení k provozování pojištění odpovědnosti, nebo
dnem zahájení činnosti v tomto pojistném odvětví na území České republiky pojistitelem z
jiného členského státu. Vznik členství je pojistitel, jemuž bylo uděleno povolení k
provozování pojištění odpovědnosti Českou národní bankou, povinen bez zbytečného odkladu
písemně oznámit Kanceláři. Pojistitel se sídlem v jiném členském státě je povinen bez
zbytečného odkladu písemně oznámit Kanceláři v případě provozování pojištění odpovědnosti
na území České republiky
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a)

b)

c)
d)

den předpokládaného zahájení činnosti v pojištění odpovědnosti na území České
republiky prostřednictvím pobočky zřízené na území České republiky a jméno,
popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu pro doručování osoby oprávněné
jednat jménem pojistitele s Kanceláří, jde-li o fyzickou osobu, a obchodní firmu nebo
název a sídlo, jde-li o právnickou osobu,
den předpokládaného zahájení činnosti v pojištění odpovědnosti na území České
republiky na základě svobody dočasně poskytovat služby a jméno, popřípadě jména,
příjmení, datum narození a adresu pro doručování osoby oprávněné jednat jménem
pojistitele s Kanceláří, jde-li o fyzickou osobu, a obchodní firmu nebo název a sídlo,
jde-li o právnickou osobu,
den skutečného zahájení nebo den ukončení činnosti v pojištění odpovědnosti na
území České republiky, a to nejpozději v tento den,
změnu v osobě s jednatelským oprávněním vůči Kanceláři, a to nejpozději v den
nabytí účinnosti této změny.

(4) Členství v Kanceláři zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí České národní
banky, kterým bylo pojistiteli odňato povolení k provozování pojištění odpovědnosti.
Pojistiteli se sídlem v jiném členském státě, který provozuje pojištění odpovědnosti na území
České republiky, členství v Kanceláři zaniká dnem ukončení této činnosti.
(5) Člen Kanceláře je povinen platit Kanceláři příspěvky. Příspěvky lze použít jen k
zabezpečení působnosti Kanceláře.
(6) Členové Kanceláře ručí za její závazky dluhy v poměru podle výše svých
příspěvků, a za tím účelem jsou povinni tvořit technické rezervy,22) a to k závazkům
dluhům, ke kterým nemá Kancelář vytvořena odpovídající aktiva.
(7) Česká národní banka bez zbytečného odkladu sdělí Kanceláři jí známé skutečnosti
podle odstavců 3 a 4. Pokud Česká národní banka podle zákona upravujícího pojišťovnictví
pozastaví pojistiteli oprávnění k uzavírání pojistných smluv v pojištění odpovědnosti nebo
nařídí pojistiteli převést pojistný kmen pojištění odpovědnosti, oznámí tuto skutečnost bez
zbytečného odkladu Kanceláři.
(8) Zjistí-li Kancelář porušení povinnosti vůči Kanceláři stanovené tímto zákonem
jejímu členu, je povinna takovou skutečnost bez zbytečného odkladu sdělit České národní
bance.
(9) Do doby než Kancelář obdrží písemné sdělení pojistitele se sídlem mimo území
České republiky o jednatelském oprávnění jiné osoby, jedná s Kanceláří jménem tohoto
pojistitele
a)
b)

vedoucí pobočky zřízené na území České republiky, je-li pojištění odpovědnosti
provozováno jejím prostřednictvím, nebo
škodní zástupce pro Českou republiku podle § 9b, je-li pojištění odpovědnosti
provozováno na základě svobody dočasně poskytovat služby.
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(10) Za účelem plnění závazků podle § 24 odst. 2 a podle § 29 vytváří Kancelář
technické rezervy. Skladba finančního umístění musí splňovat podmínky stanovené zvláštním
právním předpisem,22) pokud nejde o pohledávky za pojistiteli, kteří k těmto závazkům vůči
Kanceláři tvoří technické rezervy podle odstavce 6. Na vedení účetnictví Kanceláře se použije
zvláštní právní předpis upravující vedení účetnictví pro pojišťovny.22a) Účetní závěrka
Kanceláře musí být ověřena auditorem.22b)
§ 18a
Informační povinnosti Kanceláře
(1) Kancelář je povinna poškozenému s bydlištěm nebo sídlem na území České
republiky sdělit na jeho žádost
a)
jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu bydliště nebo místo podnikání nebo
obchodní firmu, anebo název a sídlo vlastníka nebo obvyklého řidiče nebo
registrovaného držitele vozidla, jehož provozem byla poškozenému škoda újma
způsobena,
b)

obchodní firmu a adresu pojišťovny, u které byla pojištěna odpovědnost z provozu
vozidla, jehož provozem byla poškozenému škoda újma způsobena,

c)

číslo pojistné smlouvy, kterou byla odpovědnost z provozu vozidla, jehož provozem
byla poškozenému škoda újma způsobena, pojištěna,

d)

jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu bydliště nebo místo podnikání, anebo
název a sídlo škodního zástupce podle § 9b nebo § 9c,

jestliže ke škodné události došlo v členském státě provozem vozidla s obvyklým stanovištěm
v jiném členském státě než České republice; pokud jde o škodního zástupce podle § 9b, také
na území státu uvedeného v § 6 odst. 5 nebo 6.
(2) Kancelář je povinna poškozenému se sídlem nebo bydlištěm v jiném členském
státě než České republice sdělit na jeho žádost obdobné informace podle odstavce 1, jestliže
a)
ke škodné události došlo na území České republiky, nebo
b)

vozidlo, jehož provozem byla škoda újma způsobena, má obvyklé stanoviště na území
České republiky.

(3) Poškozený, který žádá sdělení informací podle odstavců 1 a 2, je povinen v žádosti
sdělit Kanceláři
a)
b)

den a místo vzniku škodné události včetně identifikace členského státu, na jehož
území ke škodné události došlo, a
údaje o registrační značce vozidla, jehož provozem byla škoda újma způsobena, a
státu, v němž byla registrační značka vydána, pokud jsou poškozenému známy.

(4) Informace, týkající se vozidla s obvyklým stanovištěm na území České republiky,
poskytne Kancelář na žádost informačnímu středisku jiného členského státu, na jehož území
má poškozený bydliště nebo sídlo nebo na jehož území došlo ke škodné události.
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(5) Odstavce 1 až 3 se použijí i v případě poškozeného s bydlištěm nebo sídlem v
jiném než členském státě, pokud by v daném státě byly poškozenému s bydlištěm nebo sídlem
na území České republiky poskytnuty stejné informace.
§ 23
Výkonný ředitel
Výkonný ředitel je oprávněn činit právní úkony právně jednat k zabezpečení
působnosti Kanceláře, v době mezi zasedáními správní rady přijímat veškerá opatření a
rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti Kanceláře, pokud správní rada neurčí jinak.
§ 24
Garanční fond
(1) Garanční fond se tvoří z pojistného za hraniční pojištění podle § 14, z příspěvků
pojistitelů podle § 18 odst. 5, z přijatých náhrad podle § 24 odst. 7 a 9 a z přijatých příspěvků
podle § 24c.
(2) Kancelář poskytuje z garančního fondu poškozenému
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

plnění za škodu újmu způsobenou provozem nezjištěného vozidla, za kterou odpovídá
kterou je povinna nahradit nezjištěná osoba; plnění za škodu újmu na věci nebo
ušlém zisku vzniklém v souvislosti se škodou újmou na věci poskytne Kancelář pouze
tehdy, pokud současně s touto škodou újmou byla poškozenému způsobena i závažná
škoda újma na zdraví a pokud škoda újma podle § 6 odst. 2 písm. b) nebo ušlém zisku
přesáhla 10 000 Kč,
plnění za škodu újmu způsobenou provozem vozidla, za kterou odpovídá kterou je
povinna nahradit osoba bez pojištění odpovědnosti, byl-li provoz tohoto vozidla
podmíněn pojištěním odpovědnosti podle tohoto zákona,
plnění za škodu újmu způsobenou provozem tuzemského vozidla, za kterou odpovídá
kterou je povinna nahradit osoba, jejíž odpovědnost za tuto škodu újmu je pojištěna
u pojistitele, který z důvodu svého úpadku nemůže uhradit tuto škodu újmu,
plnění za škodu újmu způsobenou provozem cizozemského vozidla, za kterou
odpovídá kterou je povinna nahradit osoba, jejíž odpovědnost za tuto škodu újmu je
pojištěna hraničním pojištěním,
plnění za škodu újmu způsobenou provozem cizozemského vozidla, jehož řidiči
nevzniká při provozu tohoto vozidla na území České republiky povinnost uzavřít
hraniční pojištění,
náhradní plnění podle § 24a a 24b, a to v rozsahu, v jakém je Kancelář povinna plnit
podle písmen a) až c),
plnění za škodu újmu způsobenou provozem vozidla, které bylo odesláno z jiného
členského státu do České republiky jako státu cílového určení, nebylo- li k tomuto
vozidlu sjednáno pojištění odpovědnosti podle tohoto zákona a ke škodné události
došlo ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy kupující osoba vozidlo převzala, i když vozidlo
nebylo v České republice registrováno.

(3) Za závažnou škodu újmu na zdraví podle odstavce 2 písm. a) se považuje
usmrcení nebo těžká újma na zdraví, anebo škoda újma na zdraví trvalého charakteru, která
ztěžuje společenské uplatnění poškozeného.
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(4) Poškozený má právo uplatnit nárok na plnění podle odstavce 2 písm. b), c) a g)
proti Kanceláři za stejných podmínek, za nichž by mohl uplatnit nárok na plnění proti
pojistiteli (§ 9). Pohledávka Kanceláře na náhradu za plnění podle odstavce 2 písm. b), c) a g)
se považuje za pohledávku, na kterou se podle zvláštního právního předpisu22c) hledí jako na
přihlášenou.
(5) Podmínkou vzniku práva poškozeného na plnění z garančního fondu podle
odstavce 2 písm. a) je šetření škodné události Policií České republiky.
(6) Kancelář poskytuje poškozenému plnění podle odstavce 2 za stejných podmínek,
jako poskytuje pojistné plnění pojistitel (§ 6 odst. 2 a 5, § 7 až 10).
(7) Vznikne-li mezi Kanceláří a pojistitelem, popřípadě ministerstvem v případech
uvedených v § 11, spor o tom, kdo má poškozenému plnit, poskytne poškozenému úhradu
prokázané škody újmy Kancelář. Pokud z dalšího šetření vyplyne, že plnění mělo být zcela
nebo částečně poskytnuto pojistitelem, popřípadě ministerstvem, je pojistitel, popřípadě
ministerstvo, povinen Kanceláři poskytnuté plnění nahradit.
(8) Nejvyšší hranicí plnění podle odstavce 2 písm. a) až c) a g při jedné škodné
události jsou limity pojistného plnění uvedené v § 3a odst. 2.
(9) Výplatou plnění z garančního fondu vzniká Kanceláři nárok na náhradu toho,
co plnila poškozenému podle odstavce 2 písm. a), b) a g) včetně nákladů na jinou osobu
pověřenou Kanceláří vyřízením případu a poskytnutím plnění poškozenému nebo
uplatněním tohoto práva. Vůči pohledávce Kanceláře na náhradu podle věty prvé jsou
solidárními dlužníky provozovatel a řidič vozidla, jehož provozem byla způsobena
škoda; řidič pouze tehdy, pokud má povinnost nahradit škodu. Nelze-li určit
provozovatele vozidla, je solidárním dlužníkem vůči pohledávce Kanceláře vlastník
vozidla. To neplatí pro vlastníka vozidla, jehož pojištění odpovědnosti zaniklo podle § 12
odst. 1 písm. d). Kancelář je povinna požadovat na příslušném garančním fondu,
popřípadě na příslušné kanceláři pojistitelů náhradu toho, co plnila poškozenému podle
odstavce 2 písm. e) nebo formou náhradního plnění podle § 24a odst. 1 písm. c) a § 24b.
(9) Výplatou plnění z garančního fondu vzniká Kanceláři právo vůči tomu, kdo
odpovídá za škodu podle odstavce 2 písm. a), b) a g), na náhradu toho, co za něho plnila
včetně nákladů na jinou osobu pověřenou Kanceláří vyřízením případu a poskytnutím plnění
poškozenému nebo uplatněním tohoto práva; odpovídá-li za škodu více osob, pak za takovou
pohledávku Kanceláře odpovídají tyto osoby společně a nerozdílně. Vůči pohledávce
Kanceláře na náhradu podle věty prvé jsou solidárními dlužníky provozovatel a řidič vozidla,
jehož provozem byla způsobena škoda; řidič pouze tehdy, pokud za škodu odpovídá. Nelze-li
určit provozovatele, je solidárním dlužníkem vůči pohledávce Kanceláře vlastník vozidla. To
neplatí pro vlastníka vozidla, jehož pojištění odpovědnosti zaniklo podle § 12 odst. 1 písm. d).
Kancelář je povinna požadovat na příslušném garančním fondu, popřípadě na příslušné
kanceláři pojistitelů náhradu toho, co plnila poškozenému podle odstavce 2 písm. e) nebo
formou náhradního plnění podle § 24a odst. 1 písm. c) a § 24b.
(10) Z garančního fondu se neposkytuje plnění za
a)

škodu újmu způsobenou provozem vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti,
nejedná-li se o úhradu podle odstavce 7,
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b)
c)

škody újmy podle § 7,
náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění (péče) nebo
důchodů z důchodového pojištění v důsledku škody újmy na zdraví nebo usmrcením
způsobené provozem nezjištěného vozidla, za kterou odpovídá kterou je povinna
nahradit nezjištěná osoba.

(11) Pokud Kancelář pověří vyřízením případu podle odstavce 2 nebo 9 člena
Kanceláře, samostatného likvidátora pojistných událostí nebo jinou osobu, poskytne jim
všechny údaje pro jeho vyřízení včetně nezbytných osobních údajů.
____________________
22c) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Náhradní plnění z garančního fondu
§ 24a
a)

(1) Z garančního fondu poskytuje Kancelář náhradní plnění, jestliže
pojistitel nesplnil povinnost ve lhůtě podle § 9 odst. 3,

b)

pojistitel se sídlem v jiném členském státě, než je Česká republika, neustanovil v
České republice škodního zástupce podle § 9b, nebo

c)

pojišťovna neustanovila v České republice škodního zástupce podle § 9c.

(2) Náhradní plnění podle odstavce 1 písm. b) se poskytuje poškozenému s bydlištěm
nebo sídlem na území České republiky v případě škodné události způsobené provozem
vozidla, pokud
a)
pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z jeho provozu byla uzavřena u pojistitele
provozujícího pojištění odpovědnosti na základě práva dočasně poskytovat služby,
b)

se jedná o vozidlo s obvyklým stanovištěm v České republice a

c)

škodná událost vznikla na území členského státu, nebo na území jiného státu podle § 6
odst. 5 nebo 6.

(3) Náhradní plnění podle odstavce 1 písm. c) se poskytuje poškozenému s bydlištěm
nebo sídlem na území České republiky v případě škodné události způsobené provozem
vozidla, pokud
a)
pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z jeho provozu byla uzavřena u pojišťovny
podle § 9c,
b)

se jedná o vozidlo s obvyklým stanovištěm v jiném členském státě než České
republice a

c)

škodná událost vznikla na území členského státu, nebo na území třetího státu, jehož
kancelář pojistitelů se připojila k systému zelených karet.

(4) Náhradní plnění poskytuje Kancelář poškozenému na základě jeho písemné
žádosti.
(5) Poškozený nemá proti Kanceláři právo na náhradní plnění, jestliže
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a)

již předložil žádost o náhradu škody újmy přímo pojistiteli podle § 9b odst. 1, který
uzavřel pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti týkající se vozidla, jehož
provozem byla škoda újma způsobena, nebo přímo škodnímu zástupci pojistitele
podle § 9b a jestliže do 3 měsíců ode dne předložení této žádosti obdržel vyjádření
některého z nich,

b)

již předložil žádost o náhradu škody újmy přímo pojišťovně podle § 9c, která uzavřela
pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti týkající se vozidla, jehož provozem byla
škoda újma způsobena, nebo přímo škodnímu zástupci této pojišťovny podle § 9c a
jestliže do 3 měsíců ode dne předložení této žádosti obdržel vyjádření některého z
nich, nebo

c)

bylo v dané věci zahájeno soudní řízení přímo proti pojistiteli podle § 9b odst. 1nebo
proti pojišťovně podle § 9c.

(6) Kancelář je povinna poškozenému plnit nebo sdělit důvody, pro které plnění
snížila nebo odmítla, do 2 měsíců ode dne obdržení žádosti o náhradní plnění. Tuto žádost
odloží, pokud do doby jejího vyřízení pojistitel podle § 9b odst. 1, anebo pojišťovna podle §
9c přímo nebo prostřednictvím ustanoveného škodního zástupce podle § 9b nebo § 9c
poskytne poškozenému náhradu vzniklé škody újmy nebo mu sdělí důvody, pro které svoje
plnění snižuje nebo pro které odmítá plnit.
(7) Kancelář bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti o náhradní plnění písemně
sdělí
a)

pojistiteli podle § 9b odst. 1 nebo pojišťovně podle § 9c nebo jejich škodnímu zástupci
podle § 9b nebo § 9c,

b)

orgánu pověřenému vyřizováním žádostí o náhradní plnění v členském státě sídla
pojišťovny podle § 9c, která uzavřela pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti
týkající se vozidla, jehož provozem byla způsobena škoda újma, nebo

c)

osobě, která za škodu odpovídá je povinna újmu nahradit, je-li známa, že obdržela
žádost od poškozeného a že tuto žádost vyřídí do 2 měsíců ode dne jejího obdržení.

(8) Kancelář má právo na náhradu vyplacené částky náhradního plnění od orgánu
pověřeného vyřizováním žádostí o náhradní plnění v členském státě sídla pojišťovny podle §
9c, která uzavřela pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti týkající se vozidla, jehož
provozem byla způsobena škoda újma.
(9) Výplatou náhradního plnění přecházejí práva poškozeného vůči osobě, která
způsobila škodu újmu, nebo vůči jejímu pojistiteli podle § 9a nebo § 9b odst. 1, anebo její
pojišťovně podle § 9c na Kancelář.
(10) Jestliže příslušný orgán jiného členského státu, než je Česká republika, poskytl v
souladu s právem Evropských společenství27) náhradní plnění poškozenému s bydlištěm
nebo sídlem v tomtéž členském státě a uplatnil své právo na náhradu tohoto plnění proti
Kanceláři, Kancelář takto uplatněné právo uspokojí bez zbytečného odkladu za předpokladu,
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že vozidlo, jehož provozem byla způsobena škoda újma, mělo v době vzniku škodné události
obvyklé stanoviště na území České republiky.
§ 24b
(1) Z garančního fondu poskytuje Kancelář náhradní plnění poškozenému s bydlištěm
nebo sídlem na území České republiky také tehdy, jestliže
a)

není možné zjistit vozidlo, jehož provozem byla na území jiného členského státu, než
je Česká republika, způsobena škoda újma, nebo

b)

do 2 měsíců ode dne vzniku škody újmy způsobené provozem vozidla na území
jiného členského státu, než je Česká republika, není možné zjistit pojišťovnu, které
vznikla povinnost poskytnout pojistné plnění za tuto škodu újmu.
(2) Kancelář má právo na náhradu vyplacené částky náhradního plnění podle odstavce

1.
a)

vůči garančnímu fondu v členském státě, ve kterém došlo ke škodě újmě, jestliže
nelze zjistit vozidlo, jehož provozem byla škoda újma způsobena,

b)

vůči garančnímu fondu členského státu, ve kterém došlo ke škodě újmě, jestliže byla
škoda újma způsobena provozem vozidla, které má obvyklé stanoviště na území
jiného než členského státu,

c)

vůči garančnímu fondu v členském státě, na jehož území má vozidlo, jehož provozem
byla škoda újma způsobena, obvyklé stanoviště, jestliže nelze zjistit pojišťovnu, které
vznikla povinnost poskytnout pojistné plnění za škodu újmu způsobenou takovým
vozidlem.

(3) Ustanovení § 24a odst. 9 a 10 platí v případě náhradního plnění podle odstavce
1obdobně.
***
Změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona
č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb.,
zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 112/2006
Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č.
230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb.,
zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008
Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011
Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č.
375/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb.
a zákona č. .../2013 Sb.:
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§ 42e
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území
(1) Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území9g) vydá
ministerstvo na žádost cizinci, který je
a)
b)

pravděpodobnou obětí trestného činu obchodování s lidmi9h), nebo
osobou, pro kterou bylo organizováno anebo umožněno nedovolené překročení státní
hranice9i), nebo osobou, které bylo napomáháno k neoprávněnému pobytu na
území9i), jejíž svědectví je významné pro odhalení pachatele nebo organizované
skupiny zabývající se organizováním anebo umožněním nedovoleného překročení
státní hranice nebo napomáháním k neoprávněnému pobytu na území
za podmínky, že spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení na trestním řízení
vedeném o podezření ze spáchání tohoto trestného činu a nespolupracuje s podezřelým ze
spáchání tohoto trestného činu. Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na
území ministerstvo vydá na žádost dále cizinci, jehož spolupráce s orgány činnými v trestním
řízení je významná pro předejití, odhalení, prověřování anebo vyšetřování zločinu nebo jiného
úmyslného trestného činu, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, za
podmínky, že spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení a nespolupracuje s podezřelým
ze spáchání tohoto trestného činu.
(2) Cizinec podle odstavce 1 musí být neprodleně v jazyce, ve kterém je schopen se
dorozumět, poučen orgánem činným v trestním řízení nebo ministerstvem o právu požádat o
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území a o podmínkách tohoto
pobytu. Cizinci je ode dne, kdy byl poučen podle věty první, poskytnuta lhůta 1 měsíce pro
rozhodnutí, zda bude spolupracovat s orgánem činným v trestním řízení; platnost této lhůty
může být ukončena, pokud cizinec přestal splňovat některou z podmínek podle odstavce 1, jeli to nezbytné pro zajištění ochrany veřejného pořádku nebo bezpečnosti státu anebo cizinec o
zrušení platnosti poskytnuté lhůty požádá. V průběhu poskytnuté lhůty nelze cizince vyhostit
či jinak ukončit jeho pobyt na území a lze s ním vést řízení o udělení mezinárodní ochrany
podle zvláštního právního předpisu2). Běh lhůty nemá vliv na řízení o správním vyhoštění
cizince nebo na řízení o jeho předání podle mezinárodní smlouvy, která je součástí právního
řádu České republiky.
(3) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území opatřenou
potvrzením orgánu činného v trestním řízení o splnění podmínek podle odstavce 1 podává
cizinec ministerstvu. Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na
území může podat i žadatel o udělení mezinárodní ochrany2).
(4) K žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území je
cizinec povinen předložit cestovní doklad, je-li jeho držitelem, a to i tehdy uplynula-li doba
jeho platnosti, doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území a fotografie.
(5) Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území může dále
ministerstvo vydat na žádost cizinci, který je
a)
b)

manželem,
nezletilým nebo zletilým nezaopatřeným dítětem, nebo
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c)

z důvodu nezpůsobilosti k právním úkonům omezení svéprávnosti rozhodnutím
příslušného orgánu svěřen do péče cizince uvedeného v odstavci 1, pokud se v době
podání žádosti tento cizinec zdržoval na území a důvodem pobytu je společné soužití
rodiny. K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na
území je cizinec povinen prokázat skutečnosti uvedené v písmenu a), b) nebo c),
předložit cestovní doklad, je-li jeho držitelem, a to i tehdy, uplynula-li doba jeho
platnosti, a fotografie.

(6) Nemůže-li si cizinec, kterému byla podle odstavce 2 poskytnuta lhůta pro
rozhodnutí, zda bude spolupracovat s orgánem činným v trestním řízení, žadatel o povolení k
dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území nebo cizinec, kterému bylo toto povolení
vydáno, zajistit ubytování, zajistí mu ubytování ministerstvo nebo právnická osoba.
Ministerstvo může zajistit ubytování i cizinci uvedenému v odstavci 5. Ministerstvo může na
základě písemně uzavřené smlouvy přispět právnické osobě na úhradu nákladů spojených s
ubytováním cizince.
____________________
2) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.
9e) § 26 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších
předpisů.
9f) Směrnice Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních
příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné
přípravy nebo dobrovolné služby.
9g) Směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004, týkající se vydávání povolení k
pobytu občanům třetích zemí, kteří se stali oběťmi obchodování s lidmi nebo kteří se stali
objekty převaděčství a spolupracují s příslušnými orgány.
9h) § 232a trestního zákona.
9i) § 171a a 171d trestního zákona.
§ 87
(1) Cizinec mladší 18 let svěřený do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného
orgánu10c) je oprávněn trvale pobývat na území, je-li alespoň jedna fyzická osoba, jíž je
cizinec svěřen, přihlášena k trvalému pobytu na území nebo se na území nachází ústav, ve
kterém je cizinec umístěn.
(2) Oprávnění podle odstavce 1 vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o svěření
cizince do náhradní výchovy; ministerstvo po předložení tohoto rozhodnutí cizinci vydá
potvrzení o oprávnění k trvalému pobytu na území.
(3) Cizinec podle odstavce 1 je oprávněn do dosažení věku 15 let pobývat na území
bez cestovního dokladu.
(4) Ministerstvo na požádání vydá cizinci podle odstavce 1 průkaz o povolení k
pobytu. K žádosti je cizinec povinen předložit cestovní doklad a fotografie.
(5) Cizinec podle odstavce 1 je povinen požádat o vydání průkazu o povolení k pobytu
nejpozději do 30 dnů po dosažení věku 15 let.
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(6) Oprávnění k trvalému pobytu cizince svěřeného do náhradní výchovy před
dosažením věku 15 let zaniká, jestliže
a)
b)
c)
d)

osoba, jíž byl cizinec svěřen do náhradní výchovy, písemně oznámí ministerstvu, že se
cizinec tohoto oprávnění vzdává; oznámení musí být opatřeno jejím ověřeným
podpisem,
cizinec nabude státního občanství České republiky podle zvláštního právního
předpisu1a),
skončí náhradní výchova podle odstavce 1, nebo
fyzická osoba podle odstavce 1 se odhlásí z trvalého pobytu na území.

(7) Oprávnění k trvalému pobytu cizince svěřeného do náhradní výchovy po dosažení
věku 15 let zaniká, jestliže
a) cizinec

b)
c)

1. je pravomocně odsouzen soudem České republiky za spáchání úmyslného
trestného činu k trestu odnětí svobody v délce převyšující 3 roky,
2. oznámí ministerstvu, že se tohoto oprávnění vzdává; k oznámení připojí
souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem,
3. nabude státního občanství České republiky podle zvláštního právního
předpisu1a), nebo
4. dosáhne věku 18 let; to neplatí, je-li cizinec zbaven rozhodnutím soudu
způsobilosti k právním úkonům rozhodnutím soudu svéprávnost cizince
omezena, nebo do rozhodnutí o žádosti podle § 66 odst. 1 písm. a), podá-li ji
cizinec do 60 dnů po dosažení věku 18 let,
skončí náhradní výchova podle odstavce 1 před dosažením věku 18 let cizince, nebo
fyzická osoba podle odstavce 1 se odhlásí z trvalého pobytu na území.

(8) Dnem, kdy oprávnění k trvalému pobytu zaniklo podle odstavce 6 nebo 7,
současně zaniká platnost potvrzení o oprávnění k trvalému pobytu na území a platnost
průkazu o povolení k pobytu, pokud byl cizinci vydán.
(9) Ustanovení § 117d a 117e se vztahují na cizince s oprávněním k trvalému pobytu
obdobně.
(10) Byl-li cizinec svěřen do náhradní výchovy před dosažením věku 15 let, považuje
se jeho pobyt na území po dosažení věku 15 let za pobyt podle § 65 odst. 1 písm. a).
____________________
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým
se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob
(Schengenský hraniční kodex).
10a) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
10c) Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.
13) Směrnice Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich
rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států.
§ 87u
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(1) Jméno, popřípadě jména, a příjmení občana Evropské unie nebo jeho rodinného
příslušníka se v potvrzení o přechodném pobytu na území, v pobytové kartě rodinného
příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské
unie nebo v průkazu o povolení k trvalému pobytu uvedou podle tvaru uvedeného latinkou v
cestovním dokladu. Občan Evropské unie a jeho rodinný příslušník v úředním styku užívají
jméno, popřípadě jména, a příjmení uvedená v těchto dokladech.
(2) Po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení nebo zbavení způsobilosti k
právním úkonům svéprávnosti občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka,
vyznačí tuto skutečnost ministerstvo do potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové
karty rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k trvalému pobytu
občana Evropské unie nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu.
§ 87z
Skončení platnosti průkazů
(1) Platnost pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o
povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie nebo průkazu o povolení k trvalému
pobytu skončí
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

uplynutím doby v něm uvedené,
ohlášením jeho ztráty nebo odcizení,
nabytím právní moci rozhodnutí soudu o omezení nebo zbavení způsobilosti držitele
průkazu k právním úkonům svéprávnosti držitele průkazu,
nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení povolení k trvalému nebo přechodnému
pobytu držitele průkazu,
nabytím státního občanství České republiky,
úmrtím držitele průkazu nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení
držitele průkazu za mrtvého, nebo
zrušením údaje o místu hlášeného pobytu občana Evropské unie nebo jeho rodinného
příslušníka na území; to neplatí, pokud z důvodu pobytu na území jiného členského
státu Evropské unie držitel průkazu zruší ubytování na území.

(2) Ministerstvo zruší platnost pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské
unie, průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie nebo průkazu o povolení k
trvalému pobytu, jestliže
a)
b)
c)

je průkaz poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho
celistvost,
průkaz obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny, nebo
fotografie v průkazu neodpovídá skutečné podobě jeho držitele.

(3) Je-li držitel průkazu přítomen a plně uzná důvody pro zrušení platnosti průkazu,
lze odůvodnění rozhodnutí nahradit vlastnoručně podepsaným prohlášením držitele průkazu,
že se zrušením jeho platnosti souhlasí. Odvolání proti rozhodnutí není v tomto případě
přípustné.
§ 87aa
Skončení platnosti potvrzení o přechodném pobytu na území
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(1) Platnost potvrzení o přechodném pobytu na území skončí
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

ohlášením jeho ztráty nebo odcizení,
nabytím státního občanství České republiky,
nabytím právní moci rozhodnutí soudu o omezení nebo zbavení způsobilosti držitele
potvrzení k právním úkonům svéprávnosti držitele potvrzení,
nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení přechodného pobytu na území občanu
Evropské unie, nebo dnem, ve kterém občan Evropské unie o zrušení platnosti
potvrzení požádal,
úmrtím držitele potvrzení nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení
držitele potvrzení za mrtvého,
zrušením údaje o místu hlášeného pobytu občana Evropské unie na území, nebo
ohlášením držitele potvrzení o ukončení pobytu na území.

(2) Ministerstvo rozhodne o zrušení platnosti potvrzení o přechodném pobytu na
území, jestliže potvrzení
a)
b)

je poškozeno tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho
celistvost, nebo
obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny.

(3) Je-li držitel potvrzení o přechodném pobytu na území přítomen a plně uzná důvody
pro zrušení platnosti potvrzení, lze odůvodnění rozhodnutí nahradit vlastnoručně podepsaným
prohlášením držitele potvrzení, že se zrušením jeho platnosti souhlasí. Odvolání proti
rozhodnutí není v tomto případě přípustné.
§ 96
(1) Fyzická osoba, které byl cizinec svěřen do náhradní výchovy,13) nebo právnická
osoba, která zajišťuje cizinci ústavní péči, je povinna přihlásit cizince mladšího 15 let nebo
cizince, který není způsobilý podle tohoto zákona k takovému úkonu jehož omezená
svéprávnost neumožňuje podle tohoto zákona provedení takového úkonu, k trvalému
pobytu na území do 3 pracovních dnů ode dne vzniku oprávnění k trvalému pobytu (§ 87).
(2) Osoba uvedená v předchozím odstavci předloží policii rozhodnutí soudu nebo
rozhodnutí orgánu sociálně právní ochrany dítěte a v případě fyzické osoby i doklad
prokazující, že je přihlášena k trvalému pobytu na území.
____________________
13) Směrnice Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich
rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států.
§ 98
Hlášení změn
(1) Cizinec, kterému byla vydána pobytová karta rodinného příslušníka občana
Evropské unie a občan Evropské unie, který splnil ohlašovací povinnost podle § 93 odst. 2
nebo kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu na území, anebo kterému byl na
území povolen trvalý pobyt, je povinen hlásit změnu pobytu na území do 30 pracovních dnů
ode dne změny ministerstvu. Povinnost se na cizince vztahuje, pokud předpokládaná změna
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místa pobytu bude delší než 180 dnů. Ministerstvo o změně pobytu neprodleně informuje
policii.
(2) Za cizince podle § 87, který není podle tohoto zákona způsobilý k takovému úkonu
jehož omezená svéprávnost neumožňuje podle tohoto zákona provedení takového
úkonu, hlásí změnu osoba uvedená v § 96 odst. 1.
(3) Cizinec, který pobývá na území na vízum k pobytu nad 90 dnů, nebo na povolení k
dlouhodobému pobytu, je povinen hlásit změnu místa pobytu na území do 30 dnů ode dne
změny ministerstvu. Povinnost se na cizince vztahuje, pokud předpokládaná změna místa
pobytu bude delší než 30 dnů.
(4) Cizinec, který je oprávněn k přechodnému pobytu na území bez víza, je povinen
hlásit změnu místa pobytu na území do 30 dnů ode dne změny policii příslušné podle nového
místa pobytu, pokud je mu známo, že změna místa pobytu bude delší než 90 dnů.
(5) Změny podle předchozích odstavců hlásí cizinec nebo osoba podle § 96 odst. 1
vyplněním přihlašovacího tiskopisu; na požádání je ten, kdo hlásí změnu, povinen předložit
doklady prokazující pravdivost údajů uvedených v tiskopisu.
§ 105
Povinnost soudu, ústavu pro výkon zabezpečovací detence, vazební věznice a věznice
(1) Soud, který pravomocně rozhodl
a)
b)
b)
c)
d)

o odsouzení cizince,
o zbavení nebo omezení způsobilosti cizince k právním úkonům,
o omezení svéprávnosti cizince,
o prohlášení cizince za mrtvého nebo nezvěstného,
o rozvodu, zrušení registrovaného partnerství (dále jen "partnerství") nebo neplatnosti
či neexistenci manželství nebo partnerství v případech, kdy účastníkem řízení je
cizinec,
e)
o ustanovení poručníka nezletilému cizinci, kdy poručníkem nebo manželem
poručníka je cizinec, nebo
f)
o svěření nezletilého cizince do náhradní rodinné péče cizinci s oprávněním k pobytu
na území nebo jeho manželu,
informuje o této skutečnosti útvar policie příslušný podle místa hlášeného pobytu
cizince; v případě pochybností při určení příslušného útvaru policie informuje soud útvar
policie příslušný podle sídla soudu.
(2) Ústav pro výkon zabezpečovací detence, vazební věznice nebo věznice informuje
neprodleně útvar policie místně příslušný podle sídla ústavu pro výkon zabezpečovací
detence, vazební věznice nebo věznice o rozhodnutí o propuštění cizince ze zabezpečovací
detence, z vazby nebo o ukončení výkonu trestu odnětí svobody cizince.
(3) Policie informace obdržené podle odstavce 1 nebo 2 neprodleně postoupí
ministerstvu, týkají-li se cizince, kterému bylo uděleno dlouhodobé vízum nebo byl povolen
dlouhodobý nebo trvalý pobyt, nebo občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka.
§ 117a
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Průkaz o povolení k pobytu
(1) Průkaz o povolení k pobytu je veřejnou listinou, vydávanou cizincům s povoleným
dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území.
(2) Průkaz o povolení k pobytu se vydává jako samostatný doklad obsahující nosič dat
s biometrickými údaji, jimiž jsou údaje o zobrazení obličeje a údaje o otiscích prstů. Cizinci
mladšímu 6 let, pokud přímo použitelný právní předpis Evropských společenství40) nestanoví
odlišnou věkovou hranici, nebo cizinci, u něhož není možné pořídit otisky prstů rukou z
důvodů anatomických nebo fyziologických změn, popřípadě zdravotního postižení prstů
rukou, se vydá průkaz o povolení k pobytu, v němž jsou z biometrických údajů zpracovány
pouze údaje o zobrazení obličeje. V nosiči dat je v tomto případě uveden údaj, že nosič dat
neobsahuje otisky prstů rukou cizince.
(3) Průkaz o povolení k pobytu obsahuje údaje stanovené přímo použitelným právním
předpisem Evropských společenství40) a dále
a)

b)

v případě povolení k dlouhodobému pobytu
1. druh a účel pobytu,
2. rodné číslo,
3. místo hlášeného pobytu na území,
4. záznam o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
4. záznam o omezení svéprávnosti,
5. záznam podle § 42g odst. 8,
6. záznam podle § 42i odst. 7,
7. digitální zpracování podpisu cizince,
v případě povolení k trvalému pobytu
1. druh pobytu,
2. rodné číslo,
3. místo hlášeného pobytu na území,
4. záznam o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
4. záznam o omezení svéprávnosti,
5. záznam podle § 84,
6. záznam podle § 117b odst. 2,
7. digitální zpracování podpisu cizince.

(4) Ministerstvo pořídí biometrické údaje cizince a jeho podpis, určený k dalšímu
digitálnímu zpracování; podpis se nepořídí, pokud cizinci v jeho provedení brání těžko
překonatelná překážka. Současně zpracuje s využitím údajů, které jsou o cizinci vedené v
informačním systému cizinců, protokol, který obsahuje údaje nezbytné pro vydání průkazu o
povolení k pobytu.
(5) Ministerstvo před předáním průkazu o povolení k pobytu prověří jedinečnost
vazby mezi cizincem a vydaným průkazem, a to s využitím biometrických údajů
zpracovaných v nosiči dat průkazu o povolení k pobytu.
(6) Při předání průkazu o povolení k pobytu ministerstvo cizince prokazatelně poučí o
podmínkách užívání průkazu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zneužití. Při předání
průkazu o povolení k pobytu ministerstvo ověří správnost osobních údajů uvedených ve
vydávaném průkazu o povolení k pobytu, funkčnost nosiče dat s biometrickými údaji a
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správnost v něm zpracovávaných biometrických údajů. Funkčnost nosiče dat a správnost v
něm zpracovaných biometrických údajů se ověřuje pomocí technického zařízení
umožňujícího srovnání aktuálně zobrazených biometrických údajů cizince s biometrickými
údaji zpracovanými v nosiči dat průkazu o povolení k pobytu. V případě zjištění nefunkčnosti
nosiče dat s biometrickými údaji, popřípadě zjištění nesprávnosti v něm zpracovaných
osobních údajů, nebo v případě zjištění nesprávnosti osobních údajů, zpracovaných v průkazu
o povolení k pobytu, se cizinci vydá nový průkaz o povolení k pobytu.
(7) Držitel průkazu o povolení k pobytu je oprávněn požádat ministerstvo o ověření
funkčnosti nosiče dat. V případě zjištění nefunkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji se
cizinci vydá nový průkaz o povolení k pobytu; vydání nového průkazu v tomto případě
podléhá správnímu poplatku pouze tehdy, pokud nefunkčnost nosiče dat s biometrickými
údaji byla způsobena okolnostmi, o nichž cizinec prokazatelně věděl, že mohou způsobit
poškození nebo nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji.
(8) Biometrické údaje lze využívat výlučně pro ověřování pravosti průkazu o povolení
k pobytu a ověření totožnosti cizince, a to porovnáním biometrických údajů zpracovaných v
nosiči dat s údaji vedenými v informačním systému cizinců nebo porovnáním biometrických
údajů zpracovaných v nosiči dat s aktuálně zobrazenými biometrickými údaji cizince,
pořízenými v průběhu prokazování totožnosti s pomocí technického zařízení. Pokud cizinec
nemůže pro účely ověření totožnosti předložit průkaz o povolení k pobytu, jehož je držitelem,
popřípadě pokud nosič dat s biometrickými údaji v průkazu o povolení k pobytu není funkční,
provede se ověření totožnosti cizince pořízením otisků prstů cizince a jejich porovnáním s
biometrickými údaji vedenými pro tyto účely v informačním systému cizinců.
____________________
40) Nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanoví jednotný vzor
povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, ve znění nařízení Rady (ES) č.
380/2008.
§ 117b
Zapisování údajů do průkazu o povolení k pobytu
(1) Jméno, popřípadě jména, a příjmení cizince se uvedou podle tvaru uvedeného
latinkou v cestovním dokladu. Cizinec v úředním styku užívá jméno, popřípadě jména, a
příjmení uvedená v průkazu o povolení k pobytu.
(2) V průkazu o povolení k pobytu ministerstvo vyznačí záznam „BÝVALÝ
DRŽITEL MODRÉ KARTY EU“, pokud žadatel o povolení trvalého pobytu byl držitelem
modré karty, který pro vydání tohoto povolení splňuje podmínky podle § 68 a 83.
(3) Údaj o omezení způsobilosti cizince k právním úkonům nebo o zbavení cizince
této způsobilosti Údaj o omezení svéprávnosti cizince se vyznačí do průkazu o povolení k
pobytu po nabytí právní moci rozhodnutí soudu.
§ 117f
Skončení nebo zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu
(1) Platnost průkazu o povolení k pobytu skončí
a)

uplynutím doby v něm uvedené,
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b)
c)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

ohlášením jeho ztráty, odcizení nebo zničení,
nabytím právní moci rozhodnutí soudu o omezení nebo zbavení způsobilosti cizince k
právním úkonům,
nabytím právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti cizince,
nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu,
nabytím státního občanství České republiky,
úmrtím cizince nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení cizince za
mrtvého,
zrušením údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území; to neplatí, jde-li o
rezidenta na území (§ 83), který z důvodu pobytu na území jiného členského státu
Evropské unie zrušil ubytování na území, nebo
dnem vydání nového průkazu o povolení k pobytu na základě žádosti cizince o
prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu v případě, že doba platnosti
dosavadního průkazu k tomuto dni neuplynula.
(2) Ministerstvo zruší platnost průkazu o povolení k pobytu, jestliže

a)
b)
c)
d)

je průkaz poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho
celistvost,
průkaz obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny,
fotografie v průkazu neodpovídá skutečné podobě jeho držitele, nebo
průkaz obsahuje nefunkční nosič s biometrickými údaji.

(3) Je-li držitel průkazu o povolení k pobytu přítomen a plně uzná důvody pro zrušení
platnosti průkazu, lze odůvodnění rozhodnutí nahradit vlastnoručně podepsaným prohlášením
držitele průkazu, že se zrušením jeho platnosti souhlasí. Odvolání proti rozhodnutí není v
tomto případě přípustné.
§ 124
Zajištění cizince za účelem správního vyhoštění
(1) Policie je oprávněna zajistit cizince staršího 15 let, jemuž bylo doručeno oznámení
o zahájení řízení o správním vyhoštění anebo o jehož správním vyhoštění již bylo
pravomocně rozhodnuto nebo mu byl uložen jiným členským státem Evropské unie zákaz
vstupu platný pro území členských států Evropské unie a nepostačuje uložení zvláštního
opatření za účelem vycestování, pokud
a)

je nebezpečí, že by cizinec mohl ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem
narušit veřejný pořádek,

b)

je nebezpečí, že by cizinec mohl mařit nebo ztěžovat výkon rozhodnutí o správním
vyhoštění,

c)

cizinec nevycestoval z území v době stanovené v rozhodnutí o správním vyhoštění,

d)

cizinec závažným způsobem porušil povinnost uloženou mu rozhodnutím o uložení
zvláštního opatření za účelem vycestování, nebo

e)

je cizinec evidován v informačním systému smluvních států.
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(2) V řízení o zajištění cizince za účelem správního vyhoštění je vydání rozhodnutí
prvním úkonem v řízení. Odvolání, obnova řízení ani přezkumné řízení nejsou přípustné.
(3) Policie v rozhodnutí o zajištění stanoví dobu trvání zajištění s přihlédnutím k
předpokládané složitosti přípravy výkonu správního vyhoštění. Při stanovení doby trvání
zajištění je policie povinna zohlednit případy nezletilých cizinců bez doprovodu a rodin či
jiných osob s dětmi. Je-li to nezbytné k pokračování přípravy výkonu správního vyhoštění, je
policie oprávněna dobu trvání zajištění prodloužit, a to i opakovaně. V řízení o prodloužení
doby trvání zajištění cizince za účelem správního vyhoštění je vydání rozhodnutí prvním
úkonem v řízení. Odvolání, obnova řízení ani přezkumné řízení nejsou přípustné.
(4) Je-li rozhodováno o zajištění nezletilého cizince bez doprovodu (§ 180c), ustanoví
mu policie neprodleně opatrovníka. Policie o ustanovení opatrovníka nezletilého cizince bez
doprovodu vyrozumí a poučí jej o úkolech opatrovníka.
(5) Policie je oprávněna zajistit nezletilého cizince bez doprovodu, pouze je-li
důvodné nebezpečí, že by mohl ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit
veřejný pořádek. V případě důvodné pochybnosti, že jde o nezletilého cizince bez doprovodu,
je policie oprávněna cizince zajistit z důvodů uvedených v odstavci 1 do doby, než je zjištěn
jeho skutečný věk. Policie zahájí úkony ke zjištění věku nezletilého cizince bez doprovodu
bezodkladně po jeho zajištění.
(6) Policie zajištěného cizince poučí o oprávnění obrátit se na soud s návrhem, aby
nařídil jeho propuštění17), podat policii žádost o propuštění ze zařízení, a dále o oprávnění
podat ve správním soudnictví žalobu proti rozhodnutí o zajištění nebo prodloužení doby
trvání zajištění. Jde-li o nezletilého cizince bez doprovodu, poučí policie o těchto oprávněních
opatrovníka.
______________________________________
3a) Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců.
17) § 200o a násl. občanského soudního řádu.
§ 126
Policie je povinna
a)

po celou dobu zajištění cizince zkoumat, zda důvody zajištění trvají,

b)

neprodleně po zajištění poučit zajištěného cizince v jazyce, ve kterém je cizinec
schopen se dorozumět, o možnosti podat policii žádost o propuštění ze zařízení a
soudního přezkumu zákonnosti zajištění a rozhodnutí o prodloužení doby trvání
zajištění nebo rozhodnutí o nepropuštění ze zařízení. Nelze-li tento jazyk zjistit a
nelze-li toto seznámení provést ani jiným způsobem, policie cizince poučí předáním
písemně vyhotoveného poučení v jazycích českém, anglickém, francouzském,
německém, čínském, ruském, arabském, hindském a španělském o možnosti soudního
přezkumu zákonnosti zajištění a rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění. O
předání písemně vyhotoveného poučení policie sepíše záznam.
§ 127
(1) Zajištění musí být bez zbytečného odkladu ukončeno
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a)

po zániku důvodu pro zajištění,

b)

rozhodne-li soud ve správním soudnictví o zrušení rozhodnutí o zajištění cizince nebo,
o zrušení rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění nebo o zrušení rozhodnutí o
nepropuštění ze zařízení a policie nevydá nové rozhodnutí do 3 dnů od právní moci
rozsudku,

c)

nařídil-li soud v řízení podle zvláštního právního předpisu propuštění cizince17),

c)

je-li vydáno rozhodnutí o propuštění ze zařízení,

d)

je-li cizinci udělen azyl nebo doplňková ochrana,2) nebo

e)

je-li cizinci povolen dlouhodobý pobyt za účelem ochrany na území.

(2) Podání žádosti o udělení mezinárodní ochrany v průběhu zajištění není důvodem
pro ukončení zajištění.
§ 129a
Žádost o propuštění ze zařízení
(1) Cizinec je oprávněn podat policii žádost o propuštění ze zařízení, ve které je
povinen uvést veškeré rozhodné skutečnosti, kterých se dovolává a označit důkazy.
Policie cizince nevyzývá k odstranění vad žádosti. Policie zkoumá, zda trvají důvody,
pro které byl cizinec zajištěn, popřípadě pro které byla doba zajištění prodloužena, nebo
zda jsou splněny podmínky pro uložení zvláštního opatření za účelem vycestování. O
žádosti policie rozhodne bez zbytečného odkladu.
(2) Policie cizince poučí o oprávnění podat ve správním soudnictví žalobu proti
rozhodnutí o nepropuštění ze zařízení; jde-li o nezletilého cizince bez doprovodu, poučí
o tom opatrovníka.
(3) Žádost o propuštění ze zařízení je cizinec oprávněn podat nejdříve po
uplynutí 30 dní od nabytí právní moci rozhodnutí o zajištění, rozhodnutí o prodloužení
doby zajištění cizince nebo rozhodnutí o nepropuštění ze zařízení, nepodal-li žalobu
proti takovému rozhodnutí, nebo nejdříve po uplynutí 30 dní od právní moci posledního
rozhodnutí o jeho žalobě proti rozhodnutí o zajištění cizince, rozhodnutí o prodloužení
doby zajištění cizince nebo proti rozhodnutí o nepropuštění ze zařízení.
(4) Policie je oprávněna cizince vyslechnout, je-li to nezbytné pro zjištění
skutečného stavu věci. Cizinec je povinen vypovídat. Policie cizince před výslechem
poučí o důsledcích odmítnutí výpovědi a nepravdivé nebo neúplné výpovědi.
(5) O výslechu svědka policie cizince ani jeho zástupce předem nevyrozumívá.
Cizinec ani jeho zástupce není oprávněn být přítomen výslechu svědka. Policie je
oprávněna upustit od provedení výslechu cizince nebo výslechu svědka a předvolat je v
jinou dobu, pokud byli za účelem zjištění skutečného stavu věci předvoláni na stejnou
dobu a jeden z nich se k podání výpovědi nedostaví. Policie seznámí cizince s obsahem
protokolu o výslechu svědka poté, co byl proveden výslech cizince; do doby provedení
výslechu cizince je protokol o výslechu svědka vyloučen z nahlížení do spisu.
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(6) Policie umožní cizinci na jeho žádost vyjádřit se k podkladům pro vydání
rozhodnutí.
(7) Odvolání, obnova řízení ani přezkumné řízení nejsou přípustné.
§ 140
nadpis vypuštěn
(1) Provozovatel je oprávněn ubytovat v části s mírným režimem cizince, vůči kterému
má zajištěný cizinec vyživovací povinnost nebo jej má v péči, nelze-li zajistit péči o něj jiným
způsobem (dále jen "ubytovaný cizinec"). Ubytovanému cizinci poskytne stravu a další
služby jako zajištěnému cizinci. Je-li ubytovaný cizinec schopen uvědomit si omezení spojená
s pobytem v zařízení, přihlíží se k projevu jeho vůle.
(2) Ubytovaný cizinec může zařízení opustit, má-li zajištěnu péči jiným způsobem.
Jde-li o nezletilého nebo osobu zbavenou způsobilosti k právním úkonům s omezenou
svéprávností, může opustit zařízení jen po písemném souhlasu zákonného zástupce.
(3) Na ubytovaného cizince se § 131, § 134 odst. 1, 2 a 4, § 136 odst. 1 písm. a) až c) a
f), § 136 odst. 2, § 136 odst. 3 písm. a) až c), § 143, § 144 odst. 1 až 3 a § 145 vztahují
obdobně.
§ 141
nadpis vypuštěn
(1) Při určení ubytovacích prostor provozovatel podle možností zařízení přihlíží k
náboženským, etnickým či národnostním zvláštnostem, příbuzenským a rodinným vztahům,
věku nebo zdravotnímu stavu.
(2) Odděleně se umisťují
a)
b)

nezletilí cizinci bez doprovodu od cizinců zletilých,
muži od žen; výjimku lze učinit v případě osob blízkých14).

(3) Cizinec mladší 18 let nebo cizinec zbavený způsobilosti k právním úkonům s
omezenou svéprávností je umístěn spolu s osobou blízkou nebo s osobou, které byl svěřen
do péče.
____________________
14) § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
§ 158
(1) Policie při výkonu působnosti podle tohoto zákona provozuje informační systém
cizinců, jehož je správcem a který obsahuje jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně
dřívějších jmen a příjmení, den, měsíc a rok narození, pohlaví a státní příslušnost cizince, jeho
rodné číslo, nebo jiný identifikační údaj sdělený tímto cizincem, obrazový záznam, například
fotografii, cizince a jeho daktyloskopické otisky. Dále se v informačním systému cizinců o
cizinci vedou
a)

údaje v rozsahu
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1. žádosti o udělení víza (§ 54), povolení k dlouhodobému pobytu (§ 42 odst.
5), povolení k trvalému pobytu (§ 70 odst. 1),
2. žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové karty
rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k trvalému
pobytu občana Evropské unie nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu (§
87x),
3. žádosti o vydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti a
cestovního dokladu podle § 108 odst. 1 písm. f) (§ 111 odst. 1),
4. výjezdního příkazu (§ 50 odst. 6), hraniční průvodky (§ 14), tiskopisu
pozvání (§ 180 odst. 2) a přihlašovacího tiskopisu (§ 97),
b)

údaje o
1. dni, měsíci a roku vydání víza nebo dokladu podle tohoto zákona, jeho číslu,
druhu a době platnosti,
2. dni, měsíci a roku ověření pozvání nebo jeho odepření,
3. dni, měsíci a roku, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti o
vydání dokladu podle tohoto zákona a o důvodu zamítnutí,
4. dni, měsíci a roku vydání výjezdního příkazu, jeho číslu a o době jeho
platnosti,
5. zrušení, zániku nebo skončení platnosti víza nebo dokladu vydaného podle
tohoto zákona, včetně uvedení jeho druhu a čísla, a důvodu zrušení, zániku
nebo skončení platnosti,
6. hodině, dni, měsíci, roku a místu překročení státních hranic a o odepření
vstupu nebo odepření vycestování,
7. důvodu zařazení do evidence nežádoucích osob s uvedením doby platnosti
omezení vstupu na území,
8. důvodu povolení vstupu na území podle § 122 odst. 1 nebo 2,
9. zařazení do informačního systému smluvních států jiným smluvním státem s
uvedením doby platnosti omezení vstupu na území smluvních států a o orgánu
jiného státu, který cizince do systému zařadil,
10. dni, měsíci a roku, kdy bylo vydáno rozhodnutí o správním nebo soudním
vyhoštění, a kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci, a o důvodu pro jeho
vydání,
11. dni, měsíci a roku překročení státních hranic při průvozu přes území a o
orgánu, který o průvoz požádal, a orgánu, který provedení průvozu umožnil,
12. dni, měsíci a roku nabytí právní moci rozhodnutí o správním deliktu podle
tohoto zákona, označení správního deliktu podle zákonného ustanovení,
skutkových okolnostech případu podle výroku rozhodnutí, způsobu vyřízení a
údaje vztahující se k vybírání a vymáhání uložené pokuty,
13. druhu, číslu a době platnosti ztraceného nebo odcizeného dokladu a o datu
ohlášení ztráty nebo odcizení dokladu,

c)

údaje
1. umožňující určit orgán, který rozhodoval ve věci, o které se vedou údaje
podle písmene b),
2. umožňující určit spis vedený k cizinci a založený ve věci, o které se vedou
údaje podle písmene b),
3. vztahující se k průběhu řízení ve věci, o které se vedou údaje podle písmene
b), a výkonu rozhodnutí podle tohoto zákona,

d)

údaje o
1. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
1. omezení svéprávnosti,
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e)

f)

2. rodinném stavu, datu a místu uzavření manželství, datu nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datu nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datu zániku manželství smrtí
jednoho z manželů, nebo datu nabytí právní moci rozhodnutí soudu o
prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a dni, který byl v pravomocném
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě
jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datu nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
3. datu a místu vzniku partnerství, datu nabytí právní moci rozhodnutí soudu o
neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datu zániku partnerství smrtí
jednoho z partnerů, nebo datu nabytí právní moci rozhodnutí soudu o
prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a dni, který byl v pravomocném
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě
jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datu nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
4. dni, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden
jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,
45. datu, místu a okrese úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území, o státu, ve kterém k
úmrtí došlo, popřípadě datu úmrtí,
56. dni, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den
smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
jde-li o cizince s povoleným trvalým pobytem na území, s povoleným
přechodným pobytem na území na dobu delší než 90 dnů, o občana Evropské unie,
který na území hodlá přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce, a o cizince,
kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana podle zvláštního
právního předpisu2),
údaje o
1. stupni osvojení,
2. původním a novém jménu, popřípadě jménech, a příjmení dítěte osvojence,
3. původním a novém rodném čísle dítěte osvojence,
4. datu a místu narození,
5. rodných číslech osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné
číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6. rodných číslech otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich
jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se nevedou,
pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem na území, která
porodila dítě osvojence narozeného ženě s trvalým pobytem na území,
která jej porodila a písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s
porodem,
7. datu nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení
osvojení dítěte,2),
údaje o jménu, popřípadě jménech, a příjmení
1. zletilého cizince, který je nezaopatřeným dítětem cizince,
2. nezletilého cizince, který byl cizinci s oprávněním k pobytu na území nebo
jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné
péče, nebo který byl cizincem s oprávněním k pobytu na území nebo jeho
manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je
cizinec,

286

g)
h)
i)

3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o
sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s
rodičem nebo dítětem s oprávněním k pobytu na území,
4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo
sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
5. rodiče nezletilého cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo
dočasná ochrana podle zvláštního právního předpisu2), a jeho rodné číslo; jdeli o cizince, kterému nebylo přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména,
příjmení a datum narození,
údaj o tom, že cizinec je zapsán do dodatku stálého seznamu voličů pro volby do
zastupitelstev obcí, nebo údaj o tom, že cizinec je zapsán do seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu,
biometrické údaje zpracované v nosiči dat průkazu o povolení k pobytu,
záznam o poskytnutí údajů.

(2) Informační systém cizinců podle odstavce 1 obsahuje rovněž údaje o cizincích,
kterým byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana podle zvláštního právního
předpisu2), a to v rozsahu údajů uvedených v odstavci 9; tyto údaje poskytuje do
informačního systému cizinců ministerstvo.
(3) Na žádost cizince lze v informačním systému cizinců podle odstavce 1 vést údaj o
adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle tohoto zákona nebo zvláštního
právního předpisu. Adresu podle věty první, její změnu, nebo zrušení, může cizinec ohlásit
policii nebo ministerstvu.
(4) Policie při výkonu působnosti podle tohoto zákona dále provozuje informační
systémy obsahující údaje o
a)

b)

c)

dni, měsíci a roku nabytí právní moci rozhodnutí o správním deliktu podle tohoto
zákona, jehož pachatelem je právnická nebo podnikající fyzická osoba, označení
správního deliktu podle zákonného ustanovení, skutkových okolnostech případu
uvedených ve výroku rozhodnutí a údaje vztahující se k vybírání a vymáhání uložené
pokuty,
zvoucí osobě v rozsahu tiskopisu pozvání (§ 180 odst. 2), jménu, příjmení, dni, měsíci
a roku narození a státní příslušnosti zvaného cizince, o skutečnostech, které byly
důvodem pro odepření ověření pozvání a o porušení závazku přijatého v pozvání, a
údaje o orgánu, který ve věci jednal,
číslu a druhu dokladu, který byl orgánem vydávajícího státu prohlášen za neplatný,
včetně důvodu neplatnosti.

(5) Policie je oprávněna provozovat další informační systém, pokud je jeho
provozování nezbytnou podmínkou plnění úkolu podle tohoto zákona. V tomto informačním
systému mohou být obsaženy toliko údaje získané při plnění tohoto úkolu.
(6) Údaje vedené v informačních systémech podle odstavců 4 a 5 mohou být obsaženy
i v informačním systému cizinců podle odstavce 1, pokud mají vztah k cizinci, který je v
tomto informačním systému evidován.
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(7) Údaj z informačního systému vedeného podle tohoto zákona lze sdružovat s
údajem obsaženým v jiném informačním systému vedeném podle zvláštního právního
předpisu, pokud je to nezbytné pro plnění úkolu uloženého tímto zákonem.
(8) Ministerstvo je oprávněno v rámci své působnosti stanovené tímto zákonem
vkládat do informačního systému cizinců podle odstavce 1 a odstavce 4 písm. c) údaje získané
v rámci plnění úkolů ministerstva a údaje z informačních systémů podle odstavců 1, 4 a 5
využívat pro svou činnost.
(9) Z informačního systému cizinců podle odstavce 1 se poskytují tyto údaje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
j)
k)
l)
m)

n)

o)
p)
q)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
datum narození,
pohlaví,
místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se narodil na území, místo a okres
narození,
rodné číslo,
státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
druh a adresa místa pobytu na území, popřípadě adresa, na kterou mají být doručovány
písemnosti podle jiného právního předpisu,
číslo a platnost oprávnění k pobytu,
počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
omezení svéprávnosti,
správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není cizinci umožněn vstup na území,
zařazení do státního integračního programu, jde-li o cizince s udělenou mezinárodní
ochranou,
rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů,
nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za
mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého
uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého
nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o
neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z
partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z
partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za
mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení
partnerství,
jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, popřípadě státní příslušnost
manžela nebo partnera a jeho rodné číslo; je-li manžel nebo partner cizinec, který
nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, popřípadě státní příslušnost dítěte,
pokud je cizincem, a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno,
jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, popřípadě státní příslušnost otce,
matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo;
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v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo,
jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
r)
o osvojeném dítěti osvojenci, pokud je cizincem:
1. stupeň osvojení,
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte osvojence,
3. původní a nové rodné číslo dítěte osvojence,
4. datum a místo narození, státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo,
údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich jménu,
popřípadě jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se nevedou, pokud se
jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem na území, která porodila dítě
osvojence narozeného ženě s trvalým pobytem na území, která jej porodila
a písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení
osvojení dítěte,
s)
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den,
kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,
st)
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území, stát, ve kterém k úmrtí došlo,
popřípadě datum úmrtí,
tu)
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
uv)
jméno, popřípadě jména, příjmení
1. zletilého cizince, který je nezaopatřeným dítětem cizince,
2. nezletilého cizince, který byl cizinci s oprávněním k pobytu na území nebo
jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné
péče, nebo který byl cizincem s oprávněním k pobytu na území nebo jeho
manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je
cizinec,
3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o
sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s
rodičem nebo dítětem s oprávněním k pobytu na území,
4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo
sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
5. rodiče nezletilého cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo
dočasná ochrana podle zvláštního právního předpisu2), a jeho rodné číslo; jdeli o cizince, kterému nebylo přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména,
příjmení a datum narození,
vw) zákaz pobytu46), místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,
wx) o tom, že cizinec je zapsán do dodatku stálého seznamu voličů pro volby do
zastupitelstev obcí, nebo o tom, že cizinec je zapsán do seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu,
pokud jsou tyto údaje vedeny o cizincích s povoleným trvalým pobytem na území, s
povoleným přechodným pobytem na území na dobu delší než 90 dnů, o občanech Evropské
unie, kteří na území hodlají přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce, a o cizincích,
kterým byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana podle zvláštního právního
předpisu2), a to v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem a způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Za podmínek stanovených tímto zákonem se poskytuje rovněž
záznam o poskytnutí údajů.
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(10) V informačním systému cizinců se o údajích uvedených v odstavci 9 zpracovávají
a vedou rovněž jejich změny, a to včetně dat, ke kterým tyto změny nastaly, jsou-li policii
známa.
(11) O poskytnutí údajů z informačního systému cizinců se provede záznam o datu a
hodině výdeje údajů a jejich poskytnutém rozsahu s uvedením označení orgánu veřejné moci,
kterému byly poskytnuty.
(12) Z informačního systému cizinců se zahraničním třetím osobám ani orgánům
cizích států neposkytují podle odstavce 9 údaje o cizincích s udělenou mezinárodní ochranou.
(13) V případech, kdy byly podle odstavce 9 na základě zvláštního právního předpisu
poskytnuty údaje za účelem zajišťování
a)
b)
c)
d)
e)

bezpečnosti státu,
obrany,
veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti,
předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů,
významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské
unie včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo
f)
ochrany subjektu údajů
a subjekt, kterému byly tyto údaje poskytnuty, písemně prohlásí, že záznam o
poskytnutí údajů nelze po dobu trvání skutečností podle písmen a) až f) zpřístupnit, lze tak
učinit výlučně pro plnění úkolů orgánu činnému v trestním řízení, jde-li o trestný čin
související s účelem poskytnutí údajů, nebo orgánu vykonávajícímu dozor nad zpracováním
osobních údajů podle jiného právního předpisu. Policie má k tomuto záznamu o poskytnutí
údaje přístup pouze v rozsahu nezbytně nutném pro účely výkonu činnosti správce podle
zvláštního právního předpisu.
(14) Subjekt, kterému mají být poskytnuty údaje podle odstavce 13, je povinen policii
oznámit údaje umožňující identifikaci subjektu a identifikaci fyzické osoby požadující
poskytnutí údajů jeho jménem a dále oznámit, kdy byla ukončena doba trvání zajištění účelu
uvedeného v odstavci 13, pro který by mu byly údaje poskytnuty. Prohlášení podle odstavce
13 a oznámení podle věty první mohou být zaslána i elektronickými prostředky.
(15) Subjekty, kterým jsou podle zvláštního právního předpisu poskytovány osobní
údaje podle odstavce 9,
a)
b)

nejsou oprávněny k jejich shromažďování, předávání a využívání mimo působnost
stanovenou zvláštním právním předpisem a
jsou povinny zajistit ochranu dat před náhodným nebo neoprávněným přístupem nebo
zpracováváním.

(16) Policie využívá údaje vedené v jiných informačních systémech veřejné správy pro
účely zjištění správnosti údajů vedených v informačním systému cizinců.
(17) Policie poskytuje z informačního systému cizinců podle odstavce 1 ministerstvu
za účelem správy informačního systému datových schránek údaje v rozsahu
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a)
jméno, popřípadě jména, příjmení, případně jejich změna, rodné příjmení,
b)
datum narození,
c)
místo a stát, na jehož území se narodil,
d)
rodné číslo, bylo-li přiděleno, a jeho změny,
e)
státní občanství,
f)
adresa místa pobytu na území,
g)
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
g)
omezení svéprávnosti,
h)
datum úmrtí,
i)
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.
____________________
2) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.
10) § 57 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
§ 158b
(1) Matriční úřad oznamuje policii za účelem provozování informačního systému
cizinců údaje o matričních událostech a matričních skutečnostech cizinců, které zapisuje do
matričních knih.
(2) Matriční úřad poskytuje podle odstavce 1 o cizincích údaje v rozsahu
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)
j)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
datum narození,
pohlaví,
místo a okres, popřípadě stát narození,
rodné číslo,
státní občanství, popřípadě více státních občanství,
rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů,
nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za
mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého
uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého
nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o
neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z
partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z
partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za
mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení
partnerství,
jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, popřípadě více státních občanství
manžela nebo partnera a jeho rodné číslo; je-li manžel nebo partner cizinec, který
nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, popřípadě více státních občanství
dítěte, pokud je cizincem, a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo
přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
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k)

l)

m)

jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, popřípadě více státních občanství
otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich rodné
číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné
číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
o osvojeném dítěti osvojenci, pokud je cizincem
1. stupeň osvojení,
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte osvojence,
3. původní a nové rodné číslo dítěte osvojence,
4. datum a místo narození, státní občanství, popřípadě více státních občanství,
5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o
jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich jménu,
popřípadě jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se neoznamují, pokud se
jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem na území, která porodila dítě osvojence
narozeného ženě s trvalým pobytem na území, která jej porodila a písemně
požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení
dítěte,
datum, místo a okres úmrtí, den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého
uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého
nepřežil.
§ 163
Ředitelství služby cizinecké policie
(1) Ředitelství služby cizinecké policie

a) zabezpečuje plnění úkolů vyplývajících z přímo použitelného právního předpisu
Evropských společenství nebo závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy,
b) rozhoduje o zařazení cizince do informačního systému smluvních států a o jeho
vyřazení z tohoto systému,
c) provozuje informační systémy podle § 158 v rozsahu své působnosti,
d) metodicky řídí a kontroluje činnost odborů cizinecké policie,
e) rozhoduje o označení osoby za nežádoucí, jejím zařazení do evidence nežádoucích
osob a vyřazení z této evidence,
f) ve správním řízení
1. vykonává působnost nadřízeného správního orgánu ve vztahu k odborům cizinecké
policie (§ 164),
2. rozhoduje o žádosti o zrušení platnosti rozhodnutí o správním vyhoštění nebo o
zrušení platnosti takového rozhodnutí podle § 119a odst. 5 a 6,
3. vyžaduje závazné stanovisko9b) ministerstva, zda vycestování cizince je možné,
4. rozhoduje o žádosti cizince o propuštění ze zařízení podle § 129a,
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g) podává žádost o povolení průvozu leteckou cestou u příslušného orgánu členského
státu Evropské unie nebo jiného státu, který uplatňuje společný postup20), jde-li o průvoz
leteckou cestou, vyřizuje žádosti o povolení průvozu leteckou cestou,

h) provádí eskortní činnost v souvislosti s vyhošťováním cizinců nebo v souvislosti s
policejním průvozem cizinců přes území anebo průvozem leteckou cestou,
i) zabezpečuje cestovní a přepravní doklady (letenky, jízdenky apod.) a uděluje
výjezdní příkaz pro cizince vyhošťovaného z území nebo zajištěného podle § 124b,
j) vyžaduje výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů24a); žádost a výpis nebo opis z
evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
k) pořizuje obrazové záznamy a snímá daktyloskopické otisky při podání žádosti o
udělení víza, při ověřování totožnosti držitele víza, v souvislosti s prohlášením víza za
neplatné, řízením o správním vyhoštění, správním vyhoštěním, zajištěním cizince za účelem
správního vyhoštění, zjišťováním totožnosti, plněním závazků vyplývajících z mezinárodní
smlouvy nebo z přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství anebo v
souvislosti s poskytnutím dočasné ochrany,
l) provádí hraniční kontrolu,
m) rozhoduje o udělení krátkodobého víza na hraničním přechodu,
n) rozhoduje o odepření vstupu cizince na území a o zrušení platnosti víza,
o) v souvislosti s rozhodnutím o odepření vstupu cizinci na území provádí nezbytné
úkony s cílem zajistit, aby cizinec bez zbytečného odkladu vycestoval zpět do zahraničí,
p) rozhoduje o odepření vycestování z území,
q) provádí pobytovou kontrolu,
r) provádí zadržení cestovního dokladu podle § 117 odst. 1 nebo dokladu, jehož
platnost skončila podle § 86, 87z nebo 87aa,
s) rozhoduje o přestupcích a správních deliktech podle tohoto zákona,
t) rozhoduje o udělení víza nebo povolení vstupu na území podle § 122,
u) provádí v souladu se závazky České republiky vzniklými na základě mezinárodních
smluv o odstraňování kontrol na společných hranicích konzultace při udělování víz,
v) posuzuje, zda veřejná listina podle § 108 odst. 1 písm. b) splňuje podmínky podle §
108 odst. 2,
w) prověřuje, zda se cizinec nedopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat
oprávnění k pobytu,
x) rozhoduje o správním vyhoštění cizinců,
y) vydává potvrzení o zadržení cestovního dokladu podle § 117,
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z) vydává pokyn dopravci zajistit dopravu cizince do zahraničí podle § 104 odst. 3 a 4;
pokud dopravce tuto povinnost ve stanovené lhůtě nesplní, zajistí dopravu cizince cestou
jiného dopravce a uhradí náklady s tím spojené.

(2) Ředitelství služby cizinecké policie dále
a) rozhoduje o zajištění cizince za účelem správního vyhoštění, zajištění podle § 124b
nebo za účelem plnění závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy,
b) rozhoduje o umístění cizince do zařízení,
c) rozhoduje o úhradě nákladů spojených se správním vyhoštěním zajištěného cizince,
je-li cizinec zajištěn podle zvláštního právního předpisu42), a vymáhá jejich úhradu,
d) zajišťuje dopravu a střežení cizince, kterému byl odepřen vstup na území, pokud
jeho zdravotní stav vyžaduje bezodkladný převoz k poskytovateli zdravotních služeb, a od něj
zpět na hraniční přechod,
e) v zařízení zabezpečuje vnější ostrahu části s mírným režimem; v části s přísným
režimem zabezpečuje vnější a vnitřní ostrahu.
(3) Inspektorát cizinecké policie na mezinárodním letišti je příslušný k plnění úkolů
podle odstavce 1 písm. a), c), f) bodu 3, h), k) až s), u), v), x) až z) a podle odstavce 2 písm. a)
a b). Dále rozhoduje o udělení výjezdního příkazu, o prodloužení platnosti letištního
průjezdního víza, o vydání cestovního průkazu totožnosti, o ukončení přechodného pobytu na
území, k němuž se vízum nevyžaduje, a o ukončení pobytu v tranzitním prostoru
mezinárodního letiště.
§ 165a
Oprávnění ministerstva
(1) Ministerstvo je oprávněno
a)
b)
c)
d)
e)
f)

snímat daktyloskopické otisky a pořizovat obrazové záznamy na základě přímo
použitelného právního předpisu Evropských společenství5a) v souvislosti s vydáním
cizineckého pasu,
při plnění úkolů podle tohoto zákona požadovat vysvětlení související s plněním
úkolů,
vyžadovat od policie prověření informací a dokladů předkládaných cizinci nebo
získaných v rámci vlastní činnosti v souvislosti s plněním úkolů podle tohoto zákona,
požadovat po cizinci prokázání totožnosti v souvislosti s plněním úkolů podle tohoto
zákona,
účastnit se pobytových kontrol prováděných policií,
vydávat pokyny policii nebo zastupitelským úřadům k udělení víza.

(2) Ministerstvo je dále oprávněno v řízení podle tohoto zákona požadovat vydání
výpisu nebo opisu z evidence Rejstříku trestů24a). V řízení o vydání povolení k
dlouhodobému pobytu a v řízení o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému
pobytu si vždy vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů a v řízení o vydání povolení k
trvalému pobytu si vždy vyžádá opis z evidence Rejstříku trestů.
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(3) Žádost o výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů24a) a výpis nebo opis z
evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
(4) Ministerstvo při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá referenční
údaje ze základního registru obyvatel24b), kterými jsou
a)
b)
c)
d)
e)

f)

příjmení,
jméno, popřípadě jména,
adresa místa pobytu,
datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum,
místo a stát, kde se narodil,
datum, místo a okres 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 den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí,
státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(5) Ministerstvo při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z agendového
informačního systému evidence obyvatel tyto údaje o státních občanech České republiky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

k)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
datum narození,
pohlaví,
místo a okres narození, pokud se narodil v cizině, místo a stát narození,
rodné číslo,
státní občanství, popřípadě více státních občanství,
adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního
předpisu,
počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům omezení svéprávnosti a
jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-li opatrovníkovi
rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li opatrovníkem orgán místní
správy, název a adresa sídla,
jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného
zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození; je-li jiným
zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, název a adresa sídla,
rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství
mimo území, místo a stát; datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení
manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci
manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
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l)

datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o
neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku
registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za
mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého
uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který registrovaný partner prohlášený za
mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení
registrovaného partnerství,
m)
jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo registrovaného partnera;
je-li manželem nebo registrovaným partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno
rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a
datum jeho narození,
n)
jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,
o)
o osvojeném dítěti osvojenci údaje v rozsahu
1. stupeň osvojení,
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte osvojence,
3. původní a nové rodné číslo dítěte osvojence,
4. datum, místo a okres narození,
5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo,
údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození,
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení
osvojení dítěte,
p)
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den,
kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,
p)q) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
q)r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.
Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru
předcházejícím současný stav.
(6) Ministerstvo při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z evidence
občanských průkazů tyto údaje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

jméno, popřípadě jména, příjmení,
rodné číslo,
číslo, popřípadě série občanského průkazu,
doba platnosti občanského průkazu,
digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu
čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských
průkazů,
čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu a pro každé potvrzení dobu jeho
platnosti.
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(7) Ministerstvo při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z evidence
cestovních dokladů tyto údaje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
rodné číslo,
číslo a druh vydaného cestovního dokladu,
doba platnosti cestovního dokladu,
digitální zpracování fotografie a podpisu držitele,
o ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladech: číslo a druh
cestovního dokladu,
g)
číslo a druh cestovního dokladu, který byl jeho držitelem vydán nebo který mu byl
odejmut v souvislosti se zákazem vycestování do zahraničí.
____________________
5a) Dohoda mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a
Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, podepsaná
v Schengenu v Lucemburském velkovévodství dne 14. června 1985.
Úmluva podepsaná dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím,
Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím
a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o
postupném odstraňování kontrol na společných hranicích.
24a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
24b) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.´
§ 167
Oprávnění policie
(1) Policie je oprávněna
a)
b)

c)
d)

e)
f)
g)

vyžadovat výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů24a); žádost a výpis nebo opis z
evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem
umožňujícím dálkový přístup,
snímat daktyloskopické otisky a pořizovat obrazové záznamy při podání žádosti o
udělení víza, při ověřování totožnosti držitele víza, v souvislosti s prohlášením víza za
neplatné, řízením o správním vyhoštění, správním vyhoštěním, zajištěním za účelem
správního vyhoštění se zjišťováním totožnosti, plněním závazků vyplývajících z
mezinárodní smlouvy nebo z přímo použitelného právního předpisu Evropských
společenství,
při plnění úkolů podle tohoto zákona požadovat vysvětlení související s plněním
úkolů,
provádět pobytovou kontrolu
1. cizince za účelem zjištění, zda se na území zdržuje oprávněně a zda splňuje
podmínky pobytu na území podle tohoto zákona,
2. cizince nebo jiných osob za účelem zjištění, zda dodržují povinnosti
stanovené tímto zákonem,
v souvislosti s hraniční nebo pobytovou kontrolou požadovat po cizinci prokázání
totožnosti,
vstupovat do ubytovacích zařízení za podmínek stanovených tímto zákonem a
kontrolovat domovní knihy,
provádět osobní prohlídku a prohlídku věcí, pokud tak stanoví tento zákon,

297

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

zapsat do cestovního dokladu, že cizinci bylo uloženo rozhodnutí o správním
vyhoštění,
zadržet peněžní prostředky cizince zajištěného podle zvláštního právního
předpisu16b),
použít peněžní prostředky cizince zadržené podle písmene i) k úhradě, byť i částečné,
nákladů spojených s pobytem zajištěného cizince na území a jeho vycestováním z
území,
při plnění úkolů podle tohoto zákona prověřovat, zda se cizinec nedopustil obcházení
tohoto zákona s cílem získat oprávnění k pobytu,
snímat daktyloskopické otisky a pořizovat obrazové záznamy na základě přímo
použitelného právního předpisu Evropských společenství5a) v souvislosti s vydáním
cestovního dokladu podle zvláštního právního předpisu2),
zadržet doklad, jehož platnost skončila podle § 86, 87z nebo 87aa; o zadržení dokladu
vydá cizinci potvrzení,
v souvislosti s odepřením vstupu cizince na území vyzvat cizince k vycestování bez
zbytečného odkladu zpět do zahraničí a provést nezbytné úkony s cílem zajistit, aby
cizinec zpět do zahraničí bez zbytečného odkladu vycestoval.

(2) Policie je oprávněna při pobytové kontrole, prováděné podle odstavce 1 písm. d),
vstupovat do objektů a na pracoviště zaměstnavatele v případě důvodného podezření, že se v
nich zdržují cizinci. Toto oprávnění má policie i po skončení pracovní, prodejní nebo
provozní doby.
(3) zrušen
(4) zrušen
(5) Policie při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá referenční údaje ze
základního registru obyvatel, kterými jsou
a)
b)
c)
d)
e)

f)

příjmení,
jméno, popřípadě jména,
adresa místa pobytu,
datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum,
místo a stát, kde se narodil,
datum, místo a okres 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 den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí,
státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(6) Policie při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z agendového
informačního systému evidence obyvatel údaje o státních občanech České republiky v
rozsahu
a)
b)
c)
d)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
datum narození,
pohlaví,
místo a okres narození, pokud se narodil v cizině, místo a stát narození,
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e)
f)
g)
h)
i)

j)

k)

l)

m)

n)
o)

rodné číslo,
státní občanství, popřípadě více státních občanství,
adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního
předpisu,
počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům omezení svéprávnosti a
jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-li opatrovníkovi
rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li opatrovníkem orgán místní
správy, název a adresa sídla,
jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného
zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození; je-li jiným
zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, název a adresa sídla,
rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství
mimo území, místo a stát; datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení
manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci
manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
datum, místo a okres vzniku partnerství, došlo-li ke vzniku partnerství mimo území,
místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o
neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z registrovaných
partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z
registrovaných partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu
o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který registrovaný
partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o zrušení partnerství,
jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo registrovaného partnera;
je-li manželem nebo registrovaným partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno
rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a
datum jeho narození,
jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,
o osvojeném dítěti osvojenci údaje v rozsahu
1. stupeň osvojení,
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte osvojence,
3. původní a nové rodné číslo dítěte osvojence,
4. datum, místo a okres narození, u dítěte, které se narodilo v cizině, místo a
stát narození,
5. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodná čísla osvojitelů; v případě, že
osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech,
příjmení a datu narození osvojitele,
6. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodná čísla otce a matky; pokud jim
nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení
osvojení dítěte,
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p)
p)q)
q)r)

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den,
kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil. Údaje, které jsou
vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového
informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím
současný stav.

(7) Policie při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z agendového
informačního systému evidence občanských průkazů údaje v rozsahu
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

jméno, popřípadě jména, příjmení,
rodné číslo,
číslo, popřípadě série občanského průkazu,
datum skončení platnosti občanského průkazu,
digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu,
čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských
průkazů,
čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu a pro každé potvrzení dobu jeho
platnosti.

(8) Policie při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z agendového
informačního systému evidence cestovních dokladů údaje v rozsahu
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

jméno, popřípadě jména, příjmení,
rodné číslo,
číslo a druh vydaného cestovního dokladu,
datum skončení platnosti cestovního dokladu,
digitální zpracování fotografie a podpisu držitele,
číslo a druh ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladů,
číslo a druh cestovního dokladu, který byl jeho držitelem vydán nebo který mu byl
odejmut v souvislosti se zákazem vycestování do zahraničí.
____________________
2) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.
5a) Dohoda mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a
Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, podepsaná
v Schengenu v Lucemburském velkovévodství dne 14. června 1985.
Úmluva podepsaná dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím,
Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím
a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o
postupném odstraňování kontrol na společných hranicích.
16a) § 2 odst. 7 a § 14a odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění zákona č. 165/2006 Sb.
16b) § 15 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 326/1999 Sb.
24a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 172
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Žaloba
(1) Žaloba proti správnímu rozhodnutí26) musí být podána do 30 dnů od doručení
rozhodnutí správního orgánu v posledním stupni nebo ode dne sdělení jiného rozhodnutí
správního orgánu, pokud není dále stanoveno jinak. Zmeškání lhůty nelze prominout.
(2) Žaloba proti správnímu rozhodnutí o vyhoštění musí být podána do 10 dnů od
doručení rozhodnutí správního orgánu v posledním stupni. Zmeškání lhůty nelze prominout.
(3) Žaloba proti rozhodnutí o vyhoštění cizince má odkladný účinek na vykonatelnost
rozhodnutí; to neplatí, pokud byl cizinec vyhoštěn z důvodu ohrožení bezpečnosti státu.
(4) Žaloba proti rozhodnutí o zajištění cizince nebo proti rozhodnutí o prodloužení
doby trvání zajištění cizince nebo proti rozhodnutí o nepropuštění ze zařízení se podává
prostřednictvím policie nebo u příslušného soudu. V případě, že je žaloba podána
prostřednictvím policie, policie předloží soudu žalobu, vyjádření k žalobě a správní spis do 5
dnů ode dne doručení žaloby. V případě, že je žaloba podána u příslušného soudu, vyžádá si
soud správní spis. Policie předloží soudu vyjádření k žalobě a správní spis do 5 dnů. Zároveň
policie své vyjádření k žalobě doručí cizinci.
(5) O žalobě proti rozhodnutí o zajištění cizince a o žalobě proti rozhodnutí o
prodloužení doby trvání zajištění cizince nebo proti rozhodnutí o nepropuštění ze zařízení
soud rozhodne do 7 pracovních dní ode dne doručení správního spisu soudu. Soud nařídí k
projednání věci jednání, navrhne-li to účastník řízení nejpozději do 5 dnů ode dne podání
žaloby nebo je-li to nezbytné. O tom musí být cizinec v rozhodnutí policie poučen. Rozhodneli soud o zrušení napadeného rozhodnutí, doručí rozsudek účastníkům řízení bezprostředně po
vyhlášení rozsudku při jednání, nebo, bylo-li rozhodováno bez nařízení jednání, doručí soud
rozsudek účastníkům řízení do 24 hodin od jeho vydání.
(6) K řízení o žalobě proti správnímu rozhodnutí je místně příslušný krajský soud, v
jehož obvodu je cizinec v den podání žaloby hlášen k pobytu; jde-li o cizince, který nemusí
hlásit pobyt, krajský soud, v jehož obvodu se převážně zdržuje, a v ostatních případech
krajský soud, v jehož obvodu byl zjištěn pobyt cizince na území. Pobývá-li cizinec v
zahraničí, je místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu by měl cizinec po vstupu na
území splnit ohlašovací povinnost. To neplatí, jde-li o rozhodnutí o správním vyhoštění,
rozhodnutí o povinnosti uhradit náklady spojené se správním vyhoštěním, rozhodnutí o
zajištění, rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění, rozhodnutí o umístění cizince do
části s přísným režimem zajištění a rozhodnutí o správním deliktu.
(7) O žalobě proti rozhodnutí o správním vyhoštění soud rozhodne do 60 dnů.
§ 178
Způsobilost k právním úkonům
Za způsobilého k právním úkonům podle tohoto zákona se považuje, cizinec starší 15
let, který je schopen projevit svou vůli a samostatně jednat.
§ 178
Procesní způsobilost
Za procesně způsobilého se pro účely tohoto zákona považuje cizinec starší 15 let,
který je schopen projevit svou vůli a samostatně jednat.
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§ 178d
(1) Policie informuje Veřejného ochránce práv s přiměřeným předstihem o každém
výkonu správního vyhoštění, předání nebo průvozu cizince a poskytuje pověřenému
zaměstnanci Kanceláře Veřejného ochránce práv nezbytnou součinnost.
(2) Policie předává Veřejnému ochránci práv kopie rozhodnutí o správním vyhoštění,
rozhodnutí o zajištění, rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění, rozhodnutí o přerušení
zajištění, rozhodnutí o nepropuštění ze zařízení, rozhodnutí o umístění zajištěného cizince
do části s přísným režimem a rozhodnutí o prodloužení umístění zajištěného cizince do části s
přísným režimem a informuje jej o rozhodnutích soudu o žalobách podaných proti těmto
rozhodnutím a o rozhodnutích soudu v řízeních o propuštění cizince ze zajištění podle
zvláštního právního předpisu17).
__________
17) § 200o a násl. občanského soudního řádu.
***
Změna zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 395/2005
Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č.
342/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 142/2012 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb.:
§2
Občanský průkaz
(1) Občanský průkaz je veřejná listina,1) kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě
jména, příjmení, podobu a státní občanství České republiky2) (dále jen "státní občanství"),
jakož i další údaje v ní zapsané podle tohoto zákona.
(2) Občanovi se vydává
a)
b)
c)

občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem,
občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, nebo
občanský průkaz bez strojově čitelných údajů.

(3) Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt
na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům
byla rozhodnutím soudu omezena. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost
byla omezena.
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(4) Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi,
který nemá trvalý pobyt na území České republiky.
(5) Občanský průkaz podle § 2 odst. 2 písm. c) lze na žádost vydat také občanovi
bezprostředně po nabytí státního občanství udělením2).
(6) Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může
mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník3)
(dále jen "opatrovník") nebo jiný zákonný zástupce.
(76) Občanské průkazy uvedené v odstavci 2 písm. a) a b) slouží rovněž k elektronické
identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné
správy (§ 3a).
____________________
1) § 134 občanského soudního řádu.
2) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve
znění zákona č. 272/1993 Sb., zákona č. 337/1993 Sb., zákona č. 140/1995 Sb., zákona č.
139/1996 Sb. a zákona č. 194/1999 Sb.
3) § 27 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.
3a) § 36 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých
souvisejících zákonů.
§ 3a
(1) Občanské průkazy uvedené v § 2 odst. 2 písm. a) a b) umožňují využívat
prostřednictvím základních registrů pouze údaje zpracovávané elektronicky v rozsahu
a)

b)

jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa pobytu, datum, místo a okres narození,
u občanů narozených v cizině místo a stát narození, státní občanství, popřípadě více
státních občanství, čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů a záznam o
zpřístupnění datové schránky, které jsou vedeny v základním registru obyvatel (dále
jen „registr obyvatel“); údaj o adrese místa pobytu, místu a okresu narození se z
registru obyvatel poskytuje prostřednictvím referenční vazby na referenční údaj ze
základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí,
rodinný stav, vznik nebo zánik registrovaného partnerství, rodné číslo, zbavení nebo
omezení způsobilosti k právním úkonům omezení svéprávnosti, včetně údajů o
opatrovníkovi v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, nemá-li rodné
číslo přiděleno, datum narození, popřípadě název a sídlo, je-li opatrovníkem ustanoven
orgán místní správy ustanovena právnická osoba3), které jsou vedeny v agendovém
informačním systému evidence obyvatel (dále jen „evidence obyvatel“); údaj o názvu
a sídlu opatrovníka se z evidence obyvatel poskytuje prostřednictvím referenční vazby
na referenční údaj ze základního registru osob,
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c)

digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu, číslo občanského průkazu, datum
vydání, datum skončení platnosti a označení úřadu, který jej vydal, které jsou vedeny v
evidenci občanských průkazů.

(2) Rozsah údajů, účel a oprávněné subjekty využívající údaje uvedené v odstavci 1
stanoví zvláštní právní předpis.
§4
Vydávání občanského průkazu
(1) Občanský průkaz vydává
a)

b)

c)
d)

obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřad městské části
určený Statutem hlavního města Prahy (dále jen „obecní úřad obce s rozšířenou
působností“), v jehož obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu,
obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa posledního trvalého
pobytu na území České republiky, nemá-li občan trvalý pobyt na území České
republiky,
Magistrát města Brna, neměl-li občan trvalý pobyt na území České republiky nebo jej
nelze zjistit,
obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřad městské části,
ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst, příslušné podle místa
trvalého pobytu občana, který nabyl státní občanství udělením2) a bezprostředně poté
požádal o vydání prvního občanského průkazu, popřípadě Úřad městské části Praha 1,
nemá-li nebo neměl-li občan trvalý pobyt na území České republiky.

(2) Požádat o vydání občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) a b) může
občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s
rozšířenou působností, u kterého byla žádost o vydání občanského průkazu podána, vyřizuje
žádost s využitím údajů vedených v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci
občanských průkazů, popřípadě v agendovém informačním systému evidence cestovních
dokladů (dále jen „evidence cestovních dokladů“). Při vyřizování žádosti se současně pořídí
digitalizovaná podoba občana; součástí zpracování žádosti je vlastnoruční podpis občana
určený k jeho dalšímu digitálnímu zpracování. Pro tyto účely lze použít digitální fotografii
pořízenou fotografem3c), která byla bezodkladně po jejím pořízení zaslána prostřednictvím
datové schránky Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“). Současně s digitální fotografií
se zasílá jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, včetně údajů o obecním
úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádá o vydání občanského průkazu.
Ministerstvo předá digitální fotografii spolu s údaji podle věty páté příslušnému obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud občan nepožádá o vydání občanského průkazu do
60 kalendářních dnů od jejího doručení, bude tato digitální fotografie zlikvidována. Při
pořízení podoby občana obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo fotografem platí
obdobně požadavky stanovené pro zobrazení občana na fotografii. Podobu občana, popřípadě
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jeho podpis, obecní úřad obce s rozšířenou působností nepořizuje, pokud digitalizovaná
podoba občana nebo jeho podpisu jsou vedeny v evidenci občanských průkazů nebo v
evidenci cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula
doba delší než 1 rok, nedošlo k podstatné změně podoby a občan o takový postup požádá.
Lze-li postupovat podle věty deváté, žádost lze podat místně příslušnému obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností i v elektronické podobě na formuláři stanoveném ministerstvem;
formulář zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup. Není-li žádost v
elektronické podobě doručena prostřednictvím datové schránky, musí být podepsána
uznávaným elektronickým podpisem4).
(3) Požádat o vydání občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. c) může
občan u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle odstavce 1. K
tiskopisu žádosti zpracované obecním úřadem obce s rozšířenou působností občan předkládá
2 fotografie o rozměru 35 mm x 45 mm, odpovídající současné podobě občana, zobrazující
občana v předním čelném pohledu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s
tmavými skly, s výjimkou nevidomých, s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě
minimálně 13 mm (dále jen „fotografie“), které splňují požadavky na technické provedení,
stanovené prováděcím právním předpisem. K žádosti lze v odůvodněném případě z
náboženských nebo zdravotních důvodů předložit fotografii s pokrývkou hlavy, která nesmí
zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana. Žádost musí být
podepsána občanem, jemuž má být občanský průkaz vydán.
(4) Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný
zástupce. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan
mladší 15 let svěřen do výchovy do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy
anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního
rozhodnutí o občana mladšího 15 let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného
zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže
zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem obce s
rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje,
pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou. Za občana, který je zbaven
způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům je omezena jehož
svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu,
podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven.
Za občana staršího 15 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž podpůrce
na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování
občana bylo schváleno soudem24).
(5) Žádost a doklady potřebné pro vydání občanského průkazu může za občana
předložit i jiná osoba, která se nemusí prokazovat plnou mocí; údaje této osoby v rozsahu
jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození se zapisují na žádost. Jde-li o
vydání občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) a b), může jiná osoba předložit
žádost a doklady, jen pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností nepořizuje při
zpracování žádosti digitalizovanou podobu občana a jeho podpisu.
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____________________
2) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve
znění zákona č. 272/1993 Sb., zákona č. 337/1993 Sb., zákona č. 140/1995 Sb., zákona č.
139/1996 Sb. a zákona č. 194/1999 Sb.
3c) Příloha č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
24)
§ 45 až 54 občanského zákoníku.
§5
Vydání prvního občanského průkazu
(1) K žádosti o vydání prvního občanského průkazu je třeba předložit, není-li dále
stanoveno jinak,
a)
b)

c)

rodný list5) občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů
zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru
obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci
cestovních dokladů,
doklad o státním občanství6) občana, jemuž má být vydán první občanský průkaz,
vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního
občanského průkazu takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u
kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní
občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání6a).

(2) K žádosti o vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině
anebo po nabytí státního občanství udělením, nebo občanovi, který nemá na území České
republiky trvalý pobyt, je třeba předložit
a)

b)

c)

rodný list5), to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského
průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství udělením podle § 4 odst. 1 písm.
d),
další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů
zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru
obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci
cestovních dokladů,
doklad o státním občanství6) občana, jemuž má být vydán občanský průkaz.

(3) K žádosti o vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož způsobilost k
právním úkonům svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý
požádat o vydání občanského průkazu, je třeba předložit
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a)
b)
c)

d)

rodný list5) občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti občana k právním úkonům svéprávnosti
občana,
další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů
zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru
obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci
cestovních dokladů,
občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka,
doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží
doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické
osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za
právnickou osobu.

(4) K žádosti o vydání prvního občanského průkazu pro občana zbaveného
způsobilosti k právním úkonům je třeba předložit
a)
b)
c)

rodný list5) občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
rozhodnutí soudu o zbavení občana způsobilosti k právním úkonům,
další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů
zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru
obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci
cestovních dokladů,
d)
občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka,
doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží
doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické
osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za
právnickou osobu.
____________________
5) § 91 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů.
6) § 20 odst. 1 zákona č. 40/1993 Sb.
6a) § 20 odst. 2 zákona č. 40/1993 Sb., ve znění zákona č. 194/1999 Sb. a zákona č. 320/2002
Sb.
§8
Převzetí občanského průkazu
(1) Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně. Po prokázání totožnosti
zkontroluje správnost osobních údajů uvedených v občanském průkazu, ověří funkčnost a
kapacitu kontaktního elektronického čipu, pokud jej občanský průkaz obsahuje, zvolí
bezpečnostní osobní kód a potvrdí svým podpisem na žádosti převzetí občanského průkazu.
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Podpis se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka;
tato skutečnost se uvede v žádosti o vydání občanského průkazu.
(2) Za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce; místo
zákonného zástupce občanský průkaz přebírá pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do
výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc, která pečují o občana na základě soudního rozhodnutí. Za občana, kterému
byla rozhodnutím soudu omezena způsobilost k právním úkonům tak, že není způsobilý
požádat o vydání občanského průkazu, přebírá a převzetí občanského průkazu svým podpisem
potvrzuje opatrovník nebo jiný zákonný zástupce jen v případě, že o jeho vydání požádal. Za
občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, přebírá a
převzetí občanského průkazu podepisuje opatrovník nebo jiný zákonný zástupce.
(2) Za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce; místo
zákonného zástupce občanský průkaz přebírá pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do
péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc, která pečují o občana na základě soudního rozhodnutí. Za občana,
jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského
průkazu, přebírá a převzetí občanského průkazu svým podpisem potvrzuje opatrovník.
Za občana staršího 15 let může občanský průkaz převzít podpůrce na základě smlouvy o
nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno
soudem24).
(3) Nemůže-li se občan dostavit k převzetí občanského průkazu ze závažných důvodů
osobně, zejména z důvodu výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody, soudem nařízeného
ústavního léčení, ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ze závažných dlouhodobých
zdravotních důvodů, zabezpečí předání občanského průkazu obecní úřad obce s rozšířenou
působností, v jehož správním obvodu se občan zdržuje. Po předání občanského průkazu
obecní úřad obce s rozšířenou působností znehodnotí dosavadní občanský průkaz občana nebo
jeho potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu, potvrzení o
změně údajů zapisovaných do občanského průkazu a zašle uvedené doklady obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu k likvidaci, zároveň s
podepsanou žádostí; obdobně postupuje obecní úřad obce s rozšířenou působností, není-li
příslušný k vydání občanského průkazu a předává občanský průkaz občanovi podle odstavce
4.
(4) Občanský průkaz uvedený v § 2 odst. 2 písm. a) a b) lze převzít u obecního úřadu
obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti, jinak je povinen občanský průkaz
převzít u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Občanský průkaz uvedený
v § 2 odst. 2 písm. c) lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa
trvalého pobytu.
§ 8a
Bezpečnostní osobní kód
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(1) Bezpečnostní osobní kód, který slouží k autentizaci při elektronické identifikaci
držitele občanského průkazu (dále jen „držitel“) při komunikaci s informačními systémy
veřejné správy, je kombinací nejméně 4 a maximálně 10 číslic, kterou si občan zvolí při
převzetí občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) nebo b).
(2) Po dobu platnosti občanského průkazu může držitel bezpečnostní osobní kód
změnit. Změnu lze provést s využitím zvláštní elektronické aplikace umožňující dálkový
přístup nebo na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.
(3) Po třetím chybném po sobě jdoucím zadání bezpečnostního osobního kódu se další
možnost elektronické identifikace zablokuje.
(4) Odblokování elektronické autentizace občanského průkazu provede na žádost
držitele neprodleně kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností po prokázání
totožnosti.
(5) Je-li držitelem občan mladší 15 let nebo občan, který byl rozhodnutím soudu
zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla
rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu,
jednají za něj osoby uvedené v § 8 odst. 2.
(5) Je-li držitelem občan mladší 15 let, občan, jehož svéprávnost byla omezena
tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, nebo občan, kterému
brání překážka těžko překonatelná, nezadává při převzetí občanského průkazu
bezpečnostní osobní kód.
§9
Potvrzení o občanském průkazu
(1) Občanovi se vydává potvrzení o občanském průkazu při
a)
b)
c)
d)

e)

ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu,
zadržení neplatného občanského průkazu,
nevydání občanského průkazu z důvodu nepředložení některého dokladu potřebného
pro jeho vydání,
odevzdání občanského průkazu z důvodu, že pozbyl státní občanství nebo ukončil
trvalý pobyt na území České republiky anebo požádal o jeho úschovu při
dlouhodobém pobytu v zahraničí,
odevzdání občanského průkazu opatrovníkem nebo jiným zákonným zástupcem za
občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům jehož
svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat
o vydání občanského průkazu, popřípadě podpůrcem na základě smlouvy
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f)

o nápomoci nebo členem domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana
bylo schváleno soudem24),
odevzdání občanského průkazu nalezeného, po zemřelém nebo prohlášeném za
mrtvého.

(2) Potvrzení o občanském průkazu vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností
nebo matriční úřad. Policie České republiky (dále jen "policie") jej vydává jen v případě, že je
jí nahlášeno odcizení občanského průkazu, že je jí odevzdán nalezený občanský průkaz nebo
při zadržení občanského průkazu (§ 16 odst. 2).
(3) Potvrzení o občanském průkazu, která se vydávají v případech uvedených v
odstavci 1 písm. a) až d), obsahují tyto údaje: důvod vydání, jméno, popřípadě jména,
příjmení, rodné číslo, adresu místa trvalého pobytu občana, datum, místo a okres narození,
datum vydání, datum skončení platnosti, označení úřadu nebo orgánu, který jej vydal, a dále
číslo, popřípadě sérii občanského průkazu a označení úřadu, který občanský průkaz vydal; u
občanů narozených v cizině se namísto místa a okresu narození zapisuje místo a stát narození.
(4) Potvrzení o občanském průkazu, které se vydává podle odstavce 1 písm. e) a f),
obsahuje tyto údaje: důvod vydání, jméno, popřípadě jména, příjmení fyzické osoby, která
občanský průkaz odevzdává, jméno, popřípadě jména, příjmení držitele, datum vydání, dobu
platnosti, označení úřadu nebo orgánu, který potvrzení o občanském průkazu vydal, číslo,
popřípadě sérii odevzdávaného občanského průkazu, a označení úřadu, který odevzdávaný
občanský průkaz vydal.
(5) Je-li občanu vydáno potvrzení o občanském průkazu podle odstavce 1 písm. a) až
d), nemá po dobu jeho platnosti povinnost mít občanský průkaz, pokud mu je tímto zákonem
stanovena.
(6) Potvrzení o občanském průkazu není veřejnou listinou.
§ 14
nadpis vypuštěn
(1) Občan je povinen
a)
b)

c)
d)

s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit občanský průkaz před
poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím,
ohlásit neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo
matričnímu úřadu, že nastaly skutečnosti uvedené v písmenu a); v případě odcizení
občanského průkazu je možno ohlásit tuto skutečnost též policii,
v zahraničí ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení nebo zničení občanského průkazu nebo
jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu,
požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů
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1. po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu z důvodů
uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) nebo b), anebo v § 11 odst. 2,
2. po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství13j),
3. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
4. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo,
5. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné,
nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné,
6. po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera,
7. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera
za mrtvého,
8. po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě
jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,
9. po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní
moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
e)
odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu,
jestliže ukončil trvalý pobyt na území České republiky, jestliže pozbyl státní občanství
nebo bylo prokázáno, že mu byl občanský průkaz vydán neoprávněně, anebo občanský
průkaz pozbyl platnosti,
f)
při převzetí nového občanského průkazu odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností dosavadní občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o
změně místa trvalého pobytu nebo potvrzení o změně údajů zapisovaných do
občanského průkazu, pokud mu byly vydány,
g)
dostavit se ve stanovené lhůtě na vyzvání k obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností příslušnému k vydání občanského průkazu podle místa jeho trvalého
pobytu za účelem provedení úkonů souvisejících s vydáním občanského průkazu.
Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu podle písmene d) bodu 2 až
7, jen pokud je v jeho dosavadním občanském průkazu zapsán údaj o rodinném stavu nebo
partnerství.
(2) Jde-li o občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu
omezena tak, že není způsobilý plnit povinnosti podle odstavce 1, přecházejí tyto povinnosti
na osoby uvedené v § 8 odst. 2. Má-li občan mladší 15 let nebo občan, který je zbaven
způsobilosti k právním úkonům, občanský průkaz, přecházejí na osoby uvedené v § 8 odst. 2
povinnosti podle odstavce 1, s výjimkou povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. d); osoby
uvedené v § 8 odst. 2 mají současně povinnost odevzdat neplatný občanský průkaz občana.
(2) Má-li občan mladší 15 let nebo občan, jehož svéprávnost je omezena tak, že
není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, občanský průkaz, přecházejí na
osoby uvedené v § 8 odst. 2 povinnosti podle odstavce 1, s výjimkou povinnosti uvedené
v odstavci 1 písm. d); osoby uvedené v § 8 odst. 2 mají současně povinnost odevzdat
neplatný občanský průkaz občana.
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§ 17b
(1) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají ministerstvo a
obecní úřady obcí s rozšířenou působností z registru obyvatel referenční údaje v rozsahu
a)
b)
c)
d)
e)

f)

příjmení,
jméno, popřípadě jména,
adresa místa pobytu,
datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum,
místo a stát, kde se narodil,
datum, místo a okres 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 den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí,
státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností využívá při výkonu státní správy na
úseku občanských průkazů z evidence občanských průkazů údaje v rozsahu uvedeném v § 17
odst. 2.
(3) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají ministerstvo a
obecní úřady obcí s rozšířenou působností z evidence obyvatel údaje v rozsahu
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
i)
j)
k)

l)

jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změnu, rodné příjmení,
datum narození,
pohlaví a jeho změnu,
místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát narození,
rodné číslo a jeho změnu,
státní občanství,
adresu místa trvalého pobytu, včetně předchozí adresy místa trvalého pobytu,
počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
omezení svéprávnosti,
jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození opatrovníka; je-li opatrovníkem
ustanoven orgán místní správy ustanovena právnická osoba3), název a sídlo,
rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z
rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě
jména, příjmení a datum narození,
rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství
mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů,
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nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za
mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého
uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
m)
datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o
neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z
partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z
partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
n)
datum úmrtí,
o)
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den,
kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,
op)
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.
Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v registru obyvatel, se využijí z
evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(4) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají ministerstvo a
obecní úřady obcí s rozšířenou působností z evidence cestovních dokladů údaje o digitálním
zpracování podoby občana a jeho podpisu.
____________________
3) § 27 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.
§ 18a
(1) Ministerstvo nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi
staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci občanských průkazů, a to na
základě písemné žádosti.16b) Údaj vedený v § 17 odst. 2 písm. q) se poskytuje za období
posledních 2 let.
(2) V žádosti podle odstavce 1 občan uvede
a)
b)
c)
d)
e)

jméno, popřípadě jména a příjmení,
rodné číslo,
číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,
adresu místa trvalého pobytu,
rozsah požadovaných údajů.

(3) Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana.16d) Úředně ověřený
podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před
orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz.
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(4) Za občana mladšího 15 let, za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům
nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena, jehož svéprávnost byla
omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, mohou žádost o
poskytnutí údajů podle odstavce 2 podat osoby uvedené v § 8 odst. 2.
(5) Za občana může požádat o poskytnutí údajů jiná osoba na základě zvláštní plné
moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
(6) Žádost lze podat v elektronické podobě na formuláři stanoveném ministerstvem;
formulář zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup. Není-li žádost
doručena prostřednictvím datové schránky, je třeba ji podepsat uznávaným elektronickým
podpisem4).
(7) O poskytnutí údajů podle odstavce 1 se v evidenci občanských průkazů provede
záznam o datu výdeje a subjektu, který údaje poskytl.
____________________
4) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
16b) § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.
16d) Notářský řád. Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o
ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními
úřady, ve znění pozdějších předpisů.
***
Změna zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o
Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve
znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č.
559/2004 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb.,
zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 197/2009
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného
pod č. 384/2009 Sb., zákona č. 197/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb. a zákona č. 167/2012
Sb.:
§ 17
Podmínky k vydání cestovního dokladu a provedení změn nebo doplnění jeho údajů
(1) Cestovní doklad lze vydat a změny nebo doplnění údajů v něm zapsaných lze
provést na žádost, která splňuje náležitosti stanovené tímto zákonem. Občanovi se vydá
cestovní doklad, pokud k tomu jsou splněny podmínky stanovené tímto zákonem nebo
mezinárodní smlouvou. Občanovi, který je držitelem platného cestovního pasu, lze vydat další
cestovní pas jen v odůvodněných případech; odůvodněným případem se rozumí například
314

vyřízení vízových záležitostí souvisejících s cestou do zahraničí, jestliže občan cestovní
doklad naléhavě potřebuje k jiné cestě do zahraničí.
(2) Žádost o vydání cestovního dokladu, popřípadě o provedení změn v něm
zapsaných údajů nebo o jejich doplnění může podat občan starší 15 let; pokud je občan
nezletilý, připojí k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem.
(3) Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce.
(4) Místo zákonného zástupce může podat žádost podle odstavce 3 pěstoun,7) osoba,
které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy do péče,8) nebo ředitel zařízení pro výkon
ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě
soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let.9) Tyto osoby připojují k žádosti souhlas
zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem.
(5) Souhlas zákonného zástupce podle odstavců 2 a 4 se nevyžaduje, pokud je jeho
opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.
(6) Jde-li o osvojení nezletilého občana do ciziny, podává žádost místo zákonného
zástupce nebo dává místo zákonného zástupce souhlas podle odstavce 2 Úřad pro
mezinárodněprávní ochranu dětí.10)
(7) Je-li zákonným zástupcem podle odstavce 2 nebo 4 rodič, postačí souhlas jednoho
z rodičů.
(8) Za občana, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost
k právním úkonům je omezena, podává žádost zákonný zástupce.
(8) Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání
žádosti, podává žádost soudem určený opatrovník27) (dále jen „opatrovník“). Za občana
staršího 15 let může žádost podat podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen
domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.28)
(9) Jde-li o cestovní doklad vydávaný k plnění pracovních úkolů v zahraničí podle
mezinárodní smlouvy, může podat žádost za občana pověřený zástupce právnické osoby
zřízené státem.
(10) Ověření podpisu podle odstavce 2 nebo 4 se nevyžaduje, jestliže osoby oprávněné
dát souhlas se žádostí vyjádří svůj souhlas a žádost podepíší před orgánem příslušným k
vydání cestovního dokladu, u matričního úřadu11) nebo v zahraničí u zastupitelského úřadu.
(11) Nemůže-li v zahraničí podat žádost o vydání cestovního průkazu zákonný
zástupce nebo jiná osoba k tomu oprávněná podle odstavce 4, popřípadě podle odstavce 8,
vydá zastupitelský úřad cestovní průkaz občanovi z úřední moci. Zastupitelský úřad vydá
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občanovi cestovní průkaz z moci úřední rovněž v případech, kdy tak stanoví mezinárodní
smlouva.
(12) Nelze-li k žádosti o vydání cestovního průkazu podané v zahraničí získat souhlas
zákonného zástupce podle odstavce 2 nebo 4, vydá zastupitelský úřad cestovní průkaz bez
tohoto souhlasu.
____________________
7) § 45a a násl. zákona o rodině. § 958 občanského zákoníku.
8) § 45 zákona o rodině. § 953 občanského zákoníku.
9) § 46 zákona o rodině. Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o
změně dalších zákonů. § 971 občanského zákoníku.
10) Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
10a) § 20 odst. 1 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České
republiky.
11) § 2 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů.
27) § 62 občanského zákoníku.
28) § 45 až 54 občanského zákoníku.
§ 21
Prokazování údajů v žádosti
(1) Žadatel podle § 17 odst. 2 až 9 je povinen uvést v žádosti podle § 20 odst. 1 nebo §
20 odst. 3 pravdivě všechny požadované údaje a jejich pravdivost prokázat. Nemůže-li
prokázat pravdivost požadovaných údajů, je povinen předložit podklady pro jejich zjištění.
Pravdivost údajů uváděných v žádosti se prokazuje doklady podle zvláštních právních
předpisů,12) popřípadě dalšími doklady podle mezinárodní smlouvy, jedná-li se o jiný cestovní
doklad vydávaný na jejím základě.
(2) Při vydání prvního cestovního pasu je občan, který nemá trvalý pobyt na území
České republiky, povinen prokázat státní občanství České republiky dokladem o státním
občanství. U občanů, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky, se doklad o státním
občanství vyžaduje, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání
prvního cestovního pasu v tomto případě doklad o státním občanství, ověří úřad, u kterého
podává žádost o vydání prvního cestovního pasu, na jeho žádost státní občanství u úřadu
příslušného k jeho vydání. Občan je povinen předložit úřadu, u kterého podává žádost o
vydání prvního cestovního pasu, podklady pro ověření státního občanství.
(3) Pokud je dokladem o jménu, popřípadě jménech nebo příjmení matriční doklad
vydaný matrikou cizího státu, je žadatel povinen předložit matriční doklad vydaný zvláštní
matrikou.13) Předložení tohoto dokladu se nevyžaduje v případě vydání cestovního průkazu
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pro návrat občana nově narozeného v cizině nebo v případě stanoveném zvláštním právním
předpisem, anebo stanoví-li tak mezinárodní smlouva.
(4) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu, k provedení změn nebo doplnění
údajů v cestovním dokladu zastaví řízení, pokud osoba oprávněná podat žádost neprokáže ve
lhůtě stanovené rozhodnutím tohoto orgánu o přerušení řízení pravdivost údajů požadovaných
v žádosti nebo nepředloží podklady pro jejich zjištění.
§ 22
Převzetí cestovního dokladu
(1) Cestovní doklad může převzít
a)
b)

c)
c)

d)

občan starší 15 let,
zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy do
péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15
let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí,
zákonný zástupce občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo
jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena, anebo
opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena, nebo podpůrce na základě
smlouvy o nápomoci anebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování
občana bylo schváleno soudem28), nebo
pověřený zástupce právnické osoby zřízené státem, jedná-li se o cestovní doklad
vydaný k plnění pracovních úkolů v zahraničí podle mezinárodní smlouvy.

(2) Osoby uvedené v odstavci 1 jsou povinny osobně se dostavit k převzetí cestovního
dokladu k orgánu, u kterého podaly žádost o vydání cestovního dokladu, popřípadě k jinému
orgánu oprávněnému předávat cestovní doklady, který uvedly v této žádosti. Cestovní pas se
strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji lze převzít pouze u orgánu, u
kterého byla podána žádost o jeho vydání.
(3) Občanu, jemuž je vydáván cestovní doklad se strojově čitelnými údaji a s nosičem
dat s biometrickými údaji, popřípadě jeho zástupci podle § 17 odst. 3 až 8, se na žádost ověří
správnost osobních údajů uvedených ve vydávaném cestovním dokladu, funkčnost nosiče dat
s biometrickými údaji a správnost v něm zpracovaných biometrických údajů. Funkčnost
nosiče dat a správnost v něm zpracovaných biometrických údajů se ověřuje prostřednictvím
technického zařízení umožňujícího srovnání aktuálně zobrazených biometrických údajů
občana s biometrickými údaji zpracovanými v nosiči dat cestovního dokladu. V případě
zjištění nefunkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji, popřípadě zjištění nesprávnosti v něm
zpracovaných osobních údajů, nebo v případě zjištění nesprávnosti osobních údajů,
zpracovaných v cestovním dokladu, má občan právo na vydání nového cestovního dokladu.
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(4) Zastupitelský úřad může od požadavku osobní přítomnosti upustit a cestovní
průkaz zaslat na doručenku do vlastních rukou,13a) jestliže osoba uvedená v odstavci 1
a)

se nachází v bezprostředním ohrožení života, nebo se v takovém ohrožení nachází člen
její rodiny,
b)
je hospitalizována a je třeba ji urychleně dopravit zpět do České republiky,
c)
je neschopna pohybu, nebo
d)
je zbavena svobody a podle rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu příslušného v
trestním řízení má být ze státu, v němž se nachází, vyhoštěna anebo vydána k
trestnímu stíhání v České republice.
____________________
13a) Akta Světové poštovní unie, vyhlášená pod č. 308/1996 Sb.
§ 26
Vyhovuje-li se podle tohoto zákona v plném rozsahu podání žadatele podle § 17 odst.
2 až 9, na základě kterého se vydá cestovní doklad nebo se provedou změny anebo doplnění
údajů v tomto dokladu, nevydává se rozhodnutí ve správním řízení.15)
§ 28
(1) Platnost cestovního dokladu skončí
a)
b)
c)
d)

uplynutím doby v něm vyznačené,
ohlášením jeho ztráty nebo odcizení,
uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v
souvislosti s uzavřením manželství občana15a),
pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o
prohlášení držitele cestovního dokladu (dále jen "držitel") za mrtvého.
(2) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu rozhodne o skončení jeho platnosti,

jestliže
a)

je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho
celistvost,
b)
obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny, s výjimkou
nesprávného údaje o aktuálním příjmení občana, pokud ke změně příjmení došlo v
souvislosti s uzavřením manželství občana15a), nebo
c)
jeho držitel podstatně změnil svou podobu (§ 20 odst. 5).
Souhlasí-li občan s rozhodnutím podle tohoto odstavce, provede se záznam do
protokolu, v opačném případě se vydá rozhodnutí. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá
odkladný účinek.
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(3) Jestliže cestovní doklad občana obsahuje nesprávný údaj o jeho aktuálním
příjmení, a to vzhledem k jeho změně, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství
občana15a), nerozhoduje orgán příslušný k vydání cestovního dokladu o skončení jeho
platnosti; u tohoto cestovního dokladu se po dobu 3 měsíců ode dne uzavření manželství údaj
o příjmení před jeho změnou, která nastala z důvodů podle tohoto odstavce, považuje pro
účely tohoto zákona za přesný s tím, že současně se použije ustanovení odst. 1 písm. c).
(4) Diplomatický nebo služební pas je neplatný také tehdy, jestliže zanikne důvod, pro
který byl vydán. Jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy je neplatný také tehdy,
jestliže jeho držitel již nesplňuje podmínky stanovené touto mezinárodní smlouvou pro jeho
vydání.
(5) Má-li držitel cestovního dokladu zpřístupněnu datovou schránku26), ministerstvo a
v případě diplomatických a služebních pasů Ministerstvo zahraničních věcí 60 dnů před
skončením platnosti cestovního dokladu vyrozumí držitele prostřednictvím datové schránky o
skončení platnosti cestovního dokladu podle odstavce 1 písm. a).
________________________
15a) § 8 zákona o rodině. § 660 občanského zákoníku.
§ 29
(1) Údaje o cestovních dokladech a jejich držitelích s výjimkou diplomatických a
služebních pasů jsou zpracovávány16) v evidenci cestovních dokladů, jejímž správcem16) je
ministerstvo.
(2) Evidence cestovních dokladů je vedena na prostředcích výpočetní techniky a
obsahuje údaje:
a)

b)

o žádosti o vydání cestovního dokladu:
1. číslo žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s
nosičem dat s biometrickými údaji,
2. údaje obsažené v žádosti o vydání cestovního dokladu podle bodu 1, včetně
digitálního zpracování fotografie a podpisu žadatele,
3. biometrické údaje, jde-li o žádost o vydání cestovního dokladu se strojově
čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji,
o vydání cestovního dokladu:
1. jméno, popřípadě jména, příjmení a agendový identifikátor fyzické osoby
pro agendu cestovních dokladů držitele,
2. rodné číslo držitele,
3. místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát
narození,
4. číslo a druh vydaného cestovního dokladu,
5. datum vydání cestovního dokladu,
6. datum převzetí cestovního dokladu,
7. datum skončení platnosti cestovního dokladu,
8. označení orgánu, který cestovní doklad vydal,
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c)

d)
e)

f)
g)

9. digitální zpracování fotografie a podpisu držitele; v případě, že se o
zobrazení obličeje pořizuje biometrický údaj, vede se digitalizovaná podoba
obličeje držitele cestovního dokladu podle § 21a odst. 2,
10. prodloužení doby platnosti cestovního dokladu,
11. prodloužení doby platnosti cestovního dokladu,
o nosiči dat s biometrickými údaji a o záznamech údajů v nosiči
1. číslo nosiče dat,
2. kód vyjadřující základní charakteristiku částí údajů uložených na nosiči dat v
souladu s tímto zákonem,
3. kód veřejné části uznávaného elektronického podpisu osoby, která vložila
údaje do nosiče dat,
o ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladech: číslo, druh, datum
vydání a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního
dokladu a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení,
o omezení spočívajícím v zákazu vycestování do zahraničí:
1. označení orgánu, který uložil omezení spočívající v zákazu vycestování do
zahraničí,
2. druh a číslo cestovního dokladu, který byl orgánu uvedenému v bodě 1
vydán nebo který tento orgán podle zvláštního právního předpisu14) odňal,
datum vydání nebo odnětí cestovního dokladu,
3. datum odepření vydání cestovního dokladu,
4. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo občana, k němuž se vztahují
údaje o omezení spočívajícím v zákazu vycestování do zahraničí,
den, měsíc a rok poskytnutí údaje a označení oprávněného subjektu, kterému byl údaj
poskytnut z evidence cestovních dokladů prostřednictvím základních registrů,
hodinu, den, měsíc a rok poskytnutí údaje podle tohoto zákona.

(3) V evidenci cestovních dokladů podle § 29 se při poskytování údajů podle § 30
odst. 6 vedou rovněž záznamy o přístupech do tohoto informačního systému, které obsahují
údaje o:
a)
b)
c)

d)

přiděleném uživatelském jménu příjemce údajů,
dni, měsíci, roku a čase poskytnutí údajů,
agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu cestovních dokladů držitele, jehož
údaje jsou poskytovány, nebo o jiném údaji, který je pro vyhledání tohoto držitele
rozhodující, přičemž vyhledání příslušného držitele se uskuteční prostřednictvím
dalších držitelů, pro něž je rozhodující údaj společný,
důvodu přístupu do evidence cestovních dokladů.

(4) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) bodě 2 se po předání cestovního dokladu jeho
držiteli, popřípadě zástupci podle § 17 odst. 3 až 8, převedou do části evidence cestovních
dokladů podle odstavce 2 písm. b). Údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) bodě 3 se vedou
výlučně po dobu od jejich pořízení do uplynutí lhůty 60 dnů ode dne dodání vyrobeného
cestovního dokladu ministerstvu; po uplynutí této lhůty je správce evidence cestovních
dokladů podle § 29 povinen neprodleně pořízené biometrické údaje zlikvidovat.
(5) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. b) a d) a v odstavci 3 se uchovávají ještě po
dobu 15 let od skončení platnosti cestovního dokladu a údaje uvedené v odstavci 2 písm. e) se
uchovávají po dobu trvání omezení spočívajícího v zákazu vycestování do zahraničí.
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§ 29a
(1) Údaje o diplomatických a služebních pasech a jejich držitelích jsou zpracovávány
v informačním systému evidence diplomatických a služebních pasů (dále jen "evidence
diplomatických a služebních pasů"), jehož správcem16) je Ministerstvo zahraničních věcí.
(2) Evidence diplomatických a služebních pasů je vedena na prostředcích výpočetní
techniky a obsahuje údaje:
a)

b)

c)

d)

e)

f)
g)

o žádosti o vydání diplomatického nebo služebního pasu:
1. číslo žádosti o vydání diplomatického nebo služebního pasu se strojově
čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji,
2. údaje obsažené v žádosti o vydání diplomatického nebo služebního pasu
podle bodu 1, včetně digitálního zpracování fotografie a podpisu žadatele,
3. biometrické údaje,
o vydání diplomatického nebo služebního pasu:
1. jméno, popřípadě jména, příjmení a agendový identifikátor fyzické osoby
pro agendu diplomatických a služebních pasů držitele,
2. rodné číslo držitele,
3. místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát
narození,
4. číslo a druh vydaného diplomatického nebo služebního pasu,
5. datum vydání diplomatického nebo služebního pasu,
6. datum převzetí cestovního dokladu,
7. datum skončení platnosti diplomatického nebo služebního pasu,
8. označení orgánu, který diplomatický nebo služební pas vydal,
9. digitální zpracování fotografie a podpisu držitele,
o nosiči dat s biometrickými údaji a o záznamech údajů v nosiči:
1. číslo nosiče dat,
2. kód vyjadřující základní charakteristiku částí údajů uložených na nosiči dat v
souladu s tímto zákonem,
3. kód veřejné části uznávaného elektronického podpisu osoby, která vložila
údaje do nosiče dat,
o ztracených, odcizených nebo neplatných diplomatických nebo služebních pasech:
číslo, druh, datum vydání a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo
neplatného diplomatického nebo služebního pasu a datum a místo ohlášení jeho ztráty
nebo odcizení,
o omezení spočívajícím v zákazu vycestování do zahraničí:
1. označení orgánu, který uložil omezení spočívající v zákazu vycestování do
zahraničí,
2. druh a číslo cestovního dokladu, který byl orgánu uvedenému v bodě 1
vydán nebo který tento orgán podle zvláštního právního předpisu14) odňal,
datum vydání nebo odnětí cestovního dokladu,
3. datum odepření vydání cestovního dokladu,
4. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo občana, k němuž se vztahují
údaje o omezení spočívajícím v zákazu vycestování do zahraničí,
den, měsíc a rok poskytnutí údaje a označení oprávněného subjektu, kterému byl údaj
poskytnut z evidence cestovních dokladů prostřednictvím základních registrů,
hodinu, den, měsíc a rok poskytnutí údaje podle tohoto zákona.
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(3) V evidenci diplomatických a služebních pasů se při poskytování údajů podle § 30
odst. 6 vedou rovněž záznamy o přístupech do tohoto informačního systému, které obsahují
údaje o:
a)
b)
c)

přiděleném uživatelském jménu příjemce údajů,
dni, měsíci, roku a čase poskytnutí údajů,
agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu diplomatických a služebních pasů
držitele, jehož údaje jsou poskytovány, nebo o jiném údaji, který je pro vyhledání
tohoto držitele rozhodující, přičemž vyhledání příslušného držitele se uskuteční
prostřednictvím dalších držitelů, pro něž je rozhodující údaj společný,
d)
důvodu přístupu do evidence diplomatických a služebních pasů.
Údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) bodě 2 se po předání diplomatického nebo
služebního pasu jeho držiteli, popřípadě zástupci podle § 17 odst. 3 až 8, převedou do části
evidence diplomatických a služebních pasů podle odstavce 2 písm. b). Údaje uvedené v
odstavci 2 písm. a) bodě 3 se vedou výlučně po dobu od jejich pořízení do uplynutí lhůty 60
dnů ode dne dodání vyrobeného cestovního dokladu Ministerstvu zahraničních věcí; po
uplynutí této lhůty je správce evidence diplomatických a služebních pasů povinen neprodleně
pořízené biometrické údaje zlikvidovat.
(4) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. b) a d) a v odstavci 3 se uchovávají ještě po
dobu 15 let od skončení platnosti diplomatického nebo služebního pasu a údaje uvedené v
odstavci 2 písm. e) se uchovávají po dobu trvání omezení spočívajícího v zákazu vycestování
do zahraničí.
§ 30
(1) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu, s výjimkou diplomatických nebo
služebních pasů, je pro ministerstvo zpracovatelem16) údajů vedených v evidenci cestovních
dokladů; to neplatí pro údaje podle § 29 odst. 2 písm. b) bodů 4 a 5 a podle § 29 odst. 2 písm.
c), jejichž zpracovatelem je v případě cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem
dat s biometrickými údaji ministerstvo, které tyto údaje získává od jeho výrobce.
(2) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu nebo zastupitelský úřad, s výjimkou
konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, prostřednictvím
informačního systému Ministerstva zahraničních věcí je pro účely výkonu své působnosti
uživatelem údajů z evidence cestovních dokladů a evidence diplomatických a služebních
pasů, s výjimkou údajů podle § 29 odst. 3 a § 29a odst. 3.
(3) Pro výkon státní správy na úseku cestovních dokladů využívají ministerstvo,
Ministerstvo zahraničních věcí a obecní úřady obcí s rozšířenou působností referenční údaje
ze základního registru obyvatel16a), kterými jsou
a)
b)
c)
d)

příjmení,
jméno, popřípadě jména,
adresa místa pobytu,
datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum,
místo a stát, kde se narodil,
322

e)

f)

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České
republiky, vede se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li
vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, vede se den, který je v rozhodnutí
uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a
datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Pro výkon státní správy na úseku cestovních dokladů využívá ministerstvo,
Ministerstvo zahraničních věcí a obecní úřady obcí s rozšířenou působností z evidence
obyvatel tyto údaje o občanech:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změnu, rodné příjmení,
datum narození,
pohlaví a jeho změnu,
místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození,
rodné číslo,
státní občanství,
adresu místa trvalého pobytu, včetně předchozí adresy místa trvalého pobytu,
počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i)
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
i)
omezení svéprávnosti,
j)
rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z
rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě
jména, příjmení a datum narození.
Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z
evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(5) Pro účely výkonu své působnosti mohou údaje uvedené v § 29 odst. 2 písm. e) a v
§ 29a odst. 2 písm. e) využívat orgány, které jsou podle tohoto zákona oprávněny odepřít
vydání cestovního dokladu, anebo orgány, které podle zvláštního právního předpisu14)
mohou uložit omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí.
(6) Ministerstvo, Ministerstvo zahraničních věcí nebo orgány příslušné k vydání
cestovního dokladu poskytují údaje z evidence cestovních dokladů a evidence diplomatických
a služebních pasů, pouze pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní
smlouva, a to v jejich rozsahu a způsobem v nich vymezeným. Údaje podle § 29 odst. 2 písm.
a) bodu 3 a § 29a odst. 2 písm. a) bodu 3 se neposkytují.
(7) Údaje o agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu cestovních dokladů a
agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu diplomatických a služebních pasů se
neposkytují, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis16a) .
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(8) Pokud právnické nebo fyzické osoby nakládají s údaji z evidence cestovních
dokladů na základě zvláštního souhlasu ministerstva, jsou povinny s údaji, které nemají
povahu osobních údajů podle zvláštního právního předpisu,16) nakládat výlučně způsobem a
v rozsahu, které určí ministerstvo.
(9) Údaje vedené podle § 29 odst. 2 písm. d) může ministerstvo zveřejnit způsobem
umožňujícím dálkový přístup. To platí obdobně pro údaje vedené podle § 29a odst. 2 písm. d).
(10) Ministerstvo využívá z evidence diplomatických a služebních pasů veškeré v něm
vedené údaje, a to elektronicky, způsobem umožňujícím dálkový přístup.
____________________
14) Trestní řád.
16) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
16a) § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
§ 30a
(1) Ministerstvo nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi
staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci cestovních dokladů, a to na
základě písemné žádosti.19a) Údaj vedený v § 29 odst. 2 písm. f) se poskytuje za období
posledních 2 let.
(2) V žádosti podle odstavce 1 občan uvede
a)
b)
c)
d)
e)

jméno, popřípadě jména a příjmení,
rodné číslo; v případě, že nemá přiděleno rodné číslo, uvede datum narození,
číslo platného cestovního dokladu,
adresu místa trvalého pobytu,
rozsah požadovaných údajů.

(3) Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana.19c) Úředně ověřený
podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před
orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz.
(4) Za občana mladšího 15 let, za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům
nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena tak, že není způsobilý k
podání žádosti, může žádost o poskytnutí údajů podat jeho zákonný zástupce.
(4) Žádost o poskytnutí údajů za občana staršího 15 let může podat podpůrce na
základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování
občana bylo schváleno soudem28), za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není
způsobilý k podání žádosti, opatrovník27) a za občana mladšího 15 let osoby uvedené v
§ 22 odst. 1 písm. b).
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(5) Za občana může požádat o poskytnutí údajů jiná osoba na základě zvláštní plné
moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
(6) Žádost lze podat v elektronické podobě na formuláři stanoveném ministerstvem;
formulář zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup. Není-li žádost
doručena prostřednictvím datové schránky, je třeba ji podepsat uznávaným elektronickým
podpisem16b).
(7) O poskytnutí údajů podle odstavce 1 se v evidenci cestovních dokladů provede
záznam o datu výdeje a orgánu, který údaje poskytl.
(8) Pro poskytování údajů z evidence diplomatických a služebních pasů se odstavce 1
až 7 použijí obdobně.
____________________
16b) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
19a) § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č. 177/2001 Sb.
19b) Zákon o správních poplatcích.
19c) Notářský řád. Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o
ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními
úřady, ve znění zákona č. 15/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
***
Změna zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000
Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 518/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb.,
zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 381/2005
Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona
č. 176/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb.,
zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009
Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č.
399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb. a zákona č. 505/2012 Sb.:
§2
(1) Pro účely tohoto zákona se dítětem rozumí nezletilá osoba.1) V případě
nezletilých dětí, které nabyly plné svéprávnosti, se sociálně-právní ochrana poskytuje
pouze v rozsahu stanoveném v § 8 odst. 1, § 10 odst. 1 písm. e), § 10 odst. 3 písm. a), b), §
29, § 32 odst. 4, § 33 a 34. Při poskytování sociálně-právní ochrany v těchto případech
je příslušný orgán sociálně-právní ochrany povinen plně respektovat vůli dítěte, které
nabylo plné svéprávnosti.
(2) Sociálně-právní ochrana se poskytuje dítěti, které na území České republiky
a)

má trvalý pobyt,
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b)
c)
d)
e)

má podle zvláštního právního předpisu1a) upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky povolen trvalý pobyt nebo je hlášeno k pobytu na území České republiky po
dobu nejméně 90 dnů,
podalo návrh na zahájení řízení o udělení mezinárodní ochrany, nebo
je oprávněno trvale pobývat,2) nebo
pobývá s rodičem, který podal žádost o udělení oprávnění k pobytu za účelem
poskytnutí dočasné ochrany na území České republiky nebo které pobývá na základě
uděleného oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany na území České republiky
podle zvláštního právního předpisu.2a)

(3) V rozsahu stanoveném tímto zákonem (§ 37 a 42) se sociálně-právní ochrana
poskytuje také dítěti, které nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo není
hlášeno k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 90 dnů podle zvláštního
právního předpisu1a) upravujícího pobyt cizinců na území České republiky ani není
oprávněno podle zvláštního právního předpisu2) trvale pobývat na území České republiky.
§ 4a
Vymezení některých pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)

jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do
výchovy rozhodnutím příslušného orgánu,
b)
osobou pečující o dítě (dále jen „osoba pečující“) jiná fyzická osoba odpovědná za
výchovu dítěte,
1. která je pěstounem,
2. která byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo poručníkem, a to
po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě56) nárok na příspěvek na úhradu
potřeb dítěte,
3. které je před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče
rozhodnutím soudu nebo orgánu sociálně-právní ochrany dočasně svěřeno do
péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, a to po dobu trvání takové péče,
4. která je poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje, nebo
5. která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, a to po
dobu, po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem,
c)
osobou v evidenci fyzická osoba, která je vedena v evidenci osob, které mohou
vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.
__________________________________
56) § 11 až 16 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších
předpisů.
§8
(1) Dítě má právo požádat orgány sociálně-právní ochrany a zařízení sociálně-právní
ochrany, státní orgány, kterým podle zvláštních právních předpisů7) přísluší též ochrana práv
a oprávněných zájmů dítěte, pověřené osoby, školy, školská zařízení a poskytovatele
zdravotních služeb o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv; tyto orgány,
právnické a fyzické osoby a pověřené osoby jsou povinny poskytnout dítěti odpovídající
pomoc. Dítě má právo požádat o pomoc i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných
za výchovu dítěte.
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(2) Dítě, které je schopno formulovat své vlastní názory, má právo pro účely sociálněprávní ochrany tyto názory svobodně vyjadřovat při projednávání všech záležitostí, které se
ho dotýkají, a to i bez přítomnosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte.
Vyjádření dítěte se při projednávání všech záležitostí týkajících se jeho osoby věnuje náležitá
pozornost odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti. Při své činnosti bere orgán sociálněprávní ochrany v úvahu přání a pocity dítěte s přihlédnutím k jeho věku a vývoji tak, aby
nedošlo k ohrožení nebo narušení jeho citového a psychického vývoje.
(3) Dítě, které je schopno s ohledem na svůj věk a rozumovou vyspělost posoudit dosah a
význam rozhodnutí vyplývajících ze soudního nebo správního řízení, kterého je účastníkem,
nebo jde-li o jiné rozhodnutí vztahující se k jeho osobě, obdrží od orgánu sociálně-právní
ochrany informace o všech závažných věcech jeho osoby se týkajících; o dítěti starším 12 let
se má za to, že je schopno informaci přijmout, vytvořit si vlastní názor a tento sdělit.
____________________
7) Například § 178 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
§ 2 a 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
§ 10a
(1) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen neprodleně oznámit obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností, že matka po narození dítěte dítě opustila a zanechala je v jeho
zdravotnickém zařízení.
(2) Každý, kdo se souhlasem rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte a
bez rozhodnutí příslušného orgánu převezme dítě do své péče s úmyslem přijmout dítě do své
trvalé péče, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností.
(3) Při plnění povinností podle odstavců 1 a 2 platí § 10 odst. 4 věta poslední obdobně.
(4) Orgánem sociálně-právní ochrany, který jsou rodiče osvojovaného dítěte
povinni podle občanského zákoníku informovat o tom, že dítě bylo předáno do péče
budoucímu osvojiteli, je obecní úřad obce s rozšířenou působností.
§ 11
Poradenská činnost
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
a)
b)
c)
d)

pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o
dítě,
poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte
a při péči o dítě zdravotně postižené,
pořádá v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení
výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou,
poskytuje osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny poradenskou pomoc
související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče, zejména v
otázkách výchovy dítěte,
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e)

poskytuje pomoc při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání plnění
vyživovací povinnosti k dítěti, včetně pomoci při podávání návrhu soudu; přitom
spolupracuje zejména s orgány pomoci v hmotné nouzi, povinnými osobami, orgány
činnými v trestním řízení a soudy.
(2) Krajský úřad zajišťuje

a)

b)
c)

přípravu fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do
rodiny a poskytuje těmto osobám poradenskou pomoc související s osvojením dítěte
nebo svěřením dítěte do pěstounské péče, včetně speciální přípravy k přijetí dítěte
pěstounem na přechodnou dobu; časový rozsah přípravy k zařazení žadatele do
evidence pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče činí nejméně 48 hodin a
u žadatelů o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na
přechodnou dobu nejméně 72 hodin; časový rozsah přípravy žadatelů, kteří přípravu
již jednou dokončili, může krajský úřad snížit,
přípravu dětí žijících v rodině osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny; příprava
dětí se provádí přiměřeně vzhledem k jejich věku, rozumové vyspělosti a v nezbytném
rozsahu,
osvojitelům nebo pěstounům poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo
svěřením dítěte do pěstounské péče, zejména v otázkách výchovy.

(3) Krajský úřad může zajišťovat přípravu a poradenskou pomoc podle odstavce 2 také
v případech poručenství, jestliže poručník o dítě osobně pečuje, nebo v případech svěření
dítěte do výchovy podle § 45 zákona o rodině svěření dítěte do péče jiné osoby.
(4) Krajský úřad je povinen alespoň jednou v roce zabezpečit konzultace o výkonu
pěstounské péče. Konzultací se kromě odborníků na řešení výchovných a sociálních problémů
zúčastňují také pěstouni, kteří mají trvalý pobyt na území kraje; konzultací se mohou
zúčastnit též děti svěřené těmto pěstounům do pěstounské péče a další fyzické osoby, které
tvoří s pěstounem domácnost.9a)
(5) Preventivní a poradenská činnost podle § 10 odst. 1 písm. b), c) a f) a poradenská
činnost podle odstavce 1 písm. a) a b) se poskytuje i jiným osobám odpovědným za výchovu
dítěte.
____________________
9a) Například § 55 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 548/1991 Sb. a zákona č.
123/2000 Sb.
§ 14
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností podává za podmínek stanovených
zvláštním právním předpisem 11) návrh soudu
a)
a)
b)
c)
d)

na rozhodnutí o splnění podmínky osvojení spočívající v tom, že rodiče neprojevují
zájem o své dítě,
na rozhodnutí, zda je třeba souhlasu rodiče k osvojení dítěte,
na omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo odpovědnosti anebo
omezení nebo pozastavení jejího výkonu,
na nařízení ústavní výchovy,
na prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy,
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na
prodloužení doby trvání tohoto svěření a na zrušení rozhodnutí o svěření dítěte do
tohoto zařízení,
na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu a jeho zrušení,
na nařízení výchovného opatření podle § 13a, na prodloužení doby trvání tohoto
výchovného opatření nebo na jeho zrušení.,
na přemístění dítěte do jiného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy,
na pozastavení výkonu povinnosti a práva péče o dítě u nezletilého rodiče,
na zachování povinnosti a práva péče o dítě a osobního styku s dítětem u rodiče
omezeného ve svéprávnosti,
na zbavení rodiče práva dát souhlas k osvojení nebo dalších povinností a práv
osobní povahy, zbavil-li soud rodiče rodičovské odpovědnosti.

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen před podáním návrhu soudu
podle odstavce 1, nebo byl-li návrh podán rodičem nebo jinou osobou odpovědnou za
výchovu dítěte anebo státním zastupitelstvím podle zvláštního právního předpisu
a)

b)
c)
d)

e)

projednat s rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte důvody, pro
které má dojít nebo došlo k podání návrhu soudu, poučit je srozumitelně a
prokazatelně o jejich právech a povinnostech vyplývajících z rodičovské
zodpovědnosti a důsledcích neplnění těchto povinností; to neplatí v případě, že rodič
nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte je nezvěstná, pro dlouhodobý pobyt v
cizině nedosažitelná nebo pokud onemocněla chorobou, která znemožňuje takové
projednání,
v rámci případové konference předem projednat důvody podání návrhu podle odstavce
1 a zabývat se možnými způsoby jejich řešení; to neplatí, je-li zřejmé, že uspořádání
případové konference by bylo nemožné nebo zjevně neúčelné,
uspořádat případovou konferenci v průběhu řízení soudu o svěření dítěte do náhradní
péče, pokud nebyla uspořádána podle písmene b) již před zahájením tohoto řízení;
ustanovení písmene b) věty za středníkem platí obdobně,
uskutečnit opatření sociálně-právní ochrany vyplývající z vyhodnocení situace dítěte a
individuálního plánu ochrany dítěte, zejména poskytnout nebo zprostředkovat
poradenství a pomoc při výchově rodičům nebo jiným osobám odpovědným za
výchovu dítěte, popřípadě uložit povinnost využít odborné pomoci podle § 12,
zvážit uložení výchovných opatření s hodnocením výsledků jejich využití.
(3)

a)
b)

Součástí

návrhu

obecního

úřadu

obce

s

rozšířenou

působností

podle odstavce 1 je zpráva pro soud o projednání a přijetí opatření podle odstavce 2
písm. a) až d),
podle odstavce 1 písm. c) až g) až i) a k) je vyhodnocení, že důvodem podání návrhu
nejsou pouze nedostatečné bytové poměry nebo majetkové poměry rodičů dítěte nebo
osob, kterým bylo dítě svěřeno do péče, jestliže jsou jinak tyto osoby nebo rodiče
způsobilí zabezpečit řádnou výchovu dítěte a plnění povinností vyplývajících z jejich
rodičovské zodpovědnosti.

(4) Jestliže soud rozhoduje o nařízení ústavní výchovy dítěte nebo o přemístění
dítěte do jiného zařízení pro výkon ústavní výchovy, podává obecní úřad obce
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s rozšířenou působností soudu vyjádření pro potřeby určení zařízení pro výkon ústavní
výchovy, do kterého má být dítě umístěno.
(45) Jestliže opatření učiněná soudem podle zvláštního právního předpisu10) vedla k
nápravě v chování dítěte, v jednání rodičů nebo dalších osob, kteří narušovali řádnou výchovu
dítěte, může podat obecní úřad obce s rozšířenou působností návrh soudu na zrušení těchto
opatření.
(56) Obecní úřad podává soudu podněty k opatřením týkajícím se výchovy dětí podle
zvláštního právního předpisu12). O podání podnětu soudu obecní úřad neprodleně uvědomí
obecní úřad obce s rozšířenou působností.
(67) Obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje součinnost soudu při výkonu
rozhodnutí o výchově nezletilých dětí podle zvláštního právního předpisu12a).
(78) Obecní úřad obce s rozšířenou působností a osoby účastnící se provádění výkonu
rozhodnutí postupují ve vzájemné součinnosti podle odstavce 6 odstavce 7 s cílem
a)
b)

dosažení vynucení povinnosti uložené soudním rozhodnutím a
působit na povinného, aby se soudnímu rozhodnutí podrobil dobrovolně.

(89) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo osoby, které se účastní provádění
výkonu rozhodnutí, jsou povinny dítěti poskytnout potřebné vysvětlení nastalé situace, a to
způsobem odpovídajícím jeho věku a rozumové vyspělosti, nevylučují-li to okolnosti případu.
(910) Za součinnost podle odstavce 6 odstavce 7 se považuje též poskytnutí nebo
zprostředkování odborné pomoci dítěte, popřípadě jeho rodičům nebo jiným osobám
odpovědným za výchovu dítěte.
(1011) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo osoby, které se účastní
provádění výkonu rozhodnutí, jsou povinny při provádění výkonu rozhodnutí postupovat s
maximální možnou rychlostí.
____________________
10) § 43 zákona o rodině.
11) § 44, 46 a § 68 odst. 1 a 3 zákona o rodině.
12) § 178 občanského soudního řádu.
12a) § 272 až 273a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
§ 16
Ocitlo-li se dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně
ohroženy nebo narušeny, je obecní úřad obce s rozšířenou působností povinen podat
neprodleně návrh soudu na vydání předběžného opatření podle zvláštního právního
předpisu.13)
____________________
13) § 76a občanského soudního řádu.
§ 16
(1) Ocitne-li se dítě ve stavu nedostatku řádné péče anebo je-li život dítěte, jeho
normální vývoj nebo jeho jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo narušen, je obecní
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úřad obce s rozšířenou působností povinen podat neprodleně návrh soudu na vydání
předběžného opatření13).
(2) Jestliže je dítě vystaveno tělesnému nebo duševnímu násilí ze strany rodiče
nebo jiné osoby, která žije s dítětem ve společné domácnosti, může obecní úřad obce
s rozšířenou působností podat jménem dítěte soudu návrh na vydání předběžného
opatření na uložení opatření k ochraně dítěte před domácím násilím70).
____________________
13)
§ 924 občanského zákoníku.
70)
§ 379 zákona č. …. /2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.
§ 16a
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen posoudit, zda je nutné učinit
opatření směřující k ochraně dítěte, jestliže dítě je se souhlasem rodiče nebo jiné osoby
odpovědné za výchovu dítěte bez rozhodnutí příslušného orgánu předáno do péče osoby, která
má úmysl přijmout dítě do své trvalé nebo dlouhodobé péče, nebo jestliže je dítě se
souhlasem rodičů a bez rozhodnutí soudu předáno do péče budoucího osvojitele. Obecní
úřad obce s rozšířenou působností je povinen taková opatření učinit zejména v případě, kdy
osoba, která převzala dítě do své péče, bez zbytečného odkladu nepodá příslušnému orgánu
návrh na osvojení dítěte, na svěření dítěte do pěstounské péče nebo do péče fyzické osoby,
která má zájem stát se pěstounem, na svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče
nebo na jinou právní úpravu svého vztahu k dítěti podle zvláštního právního předpisu13a) do
předpěstounské péče, návrh na svěření dítěte do péče jiné osoby nebo návrh na jinou
právní úpravu svého vztahu k dítěti.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje osobě, které bylo dítě předáno
do péče podle odstavce 1 věty první, pomoc při řešení problémů spojených s péčí o dítě, při
podávání návrhů příslušným orgánům na úpravu právního vztahu této osoby k dítěti a při
uplatňování nároků, zejména v sociální oblasti.
____________________
13a) § 45 až 45d, § 63 až 82 zákona o rodině, ve znění pozdějších předpisů.
§ 17
Obecní úřad obce s rozšířenou působností
a)

vykonává funkci opatrovníka a poručníka;14) může být ustanoven opatrovníkem i v
případě zastupování dítěte ve vztahu k cizině,
b)
činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a v jeho zastoupení v době, kdy není dítěti
ustanoven poručník nebo dokud se ustanovený poručník neujme své funkce.15)
b)
vykonává poručenství jako veřejný poručník do doby, kdy soud jmenuje dítěti
poručníka nebo dokud se poručník neujme funkce15).
____________________
14) Například § 37, 37b a 79 zákona o rodině, § 45 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, § 16 zákona č. 71/1967 Sb., o správním
řízení (správní řád).
15) § 79 odst. 4 zákona o rodině § 929 občanského zákoníku.
§ 18
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Vyjádření podle zvláštního právního předpisu16) podává soudu v řízení o svěření
dítěte do pěstounské péče nebo o osvojení dítěte krajský úřad, jestliže zprostředkoval svěření
dítěte do pěstounské péče nebo osvojení dítěte (§ 24), nebo ministerstvo, jestliže
zprostředkovalo svěření dítěte do pěstounské péče nebo osvojení dítěte (§ 24a); v ostatních
případech podává toto vyjádření obecní úřad obce s rozšířenou působností.
____________________
16) § 45b a 70 zákona o rodině.
§ 19
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhoduje o svěření dítěte
a)

do péče budoucích osvojitelů17), je-li dítě v pěstounské péči na přechodnou dobu, v
ústavu nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc z rozhodnutí soudu nebo
z vůle rodičů, nejde-li o případ uvedený v odstavci 2,
b)
do péče fyzické osoby, která má zájem stát se pěstounem18), je-li dítě z rozhodnutí
soudu v ústavu, v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo v pěstounské
péči na přechodnou dobu; obdobně může být do péče budoucích pěstounů svěřeno i
dítě, které není v ústavní výchově, se souhlasem rodičů;
o svěření dítěte zašle informaci příslušnému soudu do 15 dnů ode dne rozhodnutí. Obecní
úřad obce s rozšířenou působností je oprávněn rozhodovat o svěření dítěte do péče budoucího
osvojitele nebo do péče budoucího pěstouna, nejde-li o případ uvedený v § 20 odst. 3, pouze
tomu žadateli, který je uveden v oznámení krajského úřadu podle § 24 odst. 3.
(2) Úřad rozhoduje o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů,19) jde-li o osvojení
dítěte do ciziny nebo z ciziny.
(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností přijímá písemný souhlas rodiče k
osvojení dítěte.20)
(4) Je-li svěřeno dítě do pěstounské péče nebo převzato budoucím pěstounem na
základě rozhodnutí podle odstavce 1 písm. b), podává krajská pobočka Úřadu práce, která
poskytuje příspěvek na úhradu potřeb dítěte návrh soudu na stanovení výživného na toto dítě,
a pokud povinná fyzická osoba neplatí stanovené výživné, podává návrh na výkon rozhodnutí.
(5) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo Úřad mohou kdykoli v době, po
kterou je dítě svěřeno do výchovy jiných fyzických osob než rodičů rozhodnutím podle
odstavců 1 a 2, ověřit, zda nedošlo ke změně skutečností rozhodných pro svěření dítěte do
výchovy jiných fyzických osob než rodičů nebo pro zprostředkování osvojení nebo
pěstounské péče, zejména zda jsou rodiče nebo jiné osoby dítěti blízké schopni a ochotni
převzít dítě do své péče. Zjistí-li takové skutečnosti, provedou nové řízení. V případě, že
došlo ke svěření dítěte po předchozím zprostředkování krajským úřadem, oznámí zahájení
řízení krajskému úřadu.
(6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do
výchovy jiných fyzických osob než rodičů; přitom jsou zaměstnanci obce s rozšířenou
působností zařazení do obecního úřadu povinni navštěvovat rodinu, kde dítě žije, popřípadě
jiné prostředí, kde se dítě zdržuje, nejméně jednou za 3 měsíce v období prvních 6 měsíců
péče nahrazující péči rodičů, a poté v souladu se zájmy dítěte podle potřeby, nejméně však
jednou za 6 měsíců, a to na základě zvláštního oprávnění vydaného obecním úřadem obce s
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rozšířenou působností, v němž je uvedeno jméno a příjmení zaměstnance, jeho další osobní
údaje a vymezena činnost, kterou může tento zaměstnanec vykonávat.
§ 19
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen
a)
b)

c)
d)
e)

poskytovat soudu součinnost při zjišťování místa pobytu rodiče pro potřeby
udělení souhlasu rodiče k osvojení dítěte,
poučit rodiče o možných důsledcích neprojevování opravdového zájmu o dítě, a
to bez zbytečného odkladu po umístění dítěte do zařízení pro výkon ústavní
výchovy nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc anebo po předání
dítěte do náhradní péče fyzické osoby. Poučení musí být poskytnuto ve všech
případech, kdy se dítě nachází mimo péči rodiče; poučení se nevyžaduje, jestliže
rodič opustil místo, kde se dříve zdržoval, aniž sdělil, kde se nyní zdržuje, a
nepodařilo se ani za 3 měsíce zjistit místo, kde se rodič zdržuje,
poskytnout rodiči spolu s poučením o možných důsledcích neprojevování
opravdového zájmu o dítě poradenství a pomoc v rozsahu stanoveném v § 12
odst. 2,
vykonávat na žádost soudu dohled nad úspěšností osvojení a podávat soudu na
jeho žádost nebo i bez této žádosti zprávy o průběhu dohledu,
přijímat oznámení soudu o udělení souhlasu rodiče s osvojením a informovat
bezodkladně o této skutečnosti krajský úřad, pokud je dítě zařazeno v evidenci
dětí pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče.

(2) Je-li svěřeno dítě do pěstounské péče nebo do předpěstounské péče zájemci
o pěstounskou péči, podává krajská pobočka Úřadu práce, která poskytuje příspěvek na
úhradu potřeb dítěte návrh soudu na stanovení výživného na toto dítě, a pokud povinná
fyzická osoba neplatí stanovené výživné, podává návrh na výkon rozhodnutí.
(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností může kdykoli v době, po kterou je
dítě rozhodnutím soudu předáno do péče budoucího osvojitele, do péče před osvojením
nebo do předpěstounské péče, ověřit, zda nedošlo ke změně skutečností rozhodných pro
osvojení dítěte nebo pro svěření dítěte do pěstounské péče, zejména zda jsou rodiče nebo
jiné osoby dítěti blízké schopny a ochotny převzít dítě do své péče. Zjistí-li takové
skutečnosti, podá návrh na zrušení rozhodnutí soudu. V případě, že došlo ke svěření
dítěte po předchozím zprostředkování krajským úřadem, oznámí podání tohoto návrhu
krajskému úřadu.
(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností sleduje vývoj dětí, které byly
svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než rodičů, vývoj dětí v předpěstounské péči.
Zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu jsou přitom
povinni navštěvovat rodinu, kde dítě žije, popřípadě jiné prostředí, kde se dítě zdržuje,
nejméně jednou za 3 měsíce v období prvních 6 měsíců péče nahrazující péči rodičů,
předpěstounské péče, a poté v souladu se zájmy dítěte podle potřeby, nejméně však
jednou za 6 měsíců, a to na základě zvláštního oprávnění vydaného obecním úřadem
obce s rozšířenou působností, v němž je uvedeno jméno a příjmení zaměstnance, jeho
další osobní údaje a vymezena činnost, kterou může tento zaměstnanec vykonávat.
17) § 69 odst. 2 zákona o rodině.
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18) § 45b odst. 2 zákona o rodině.
19) § 69 zákona o rodině.
20) § 68a zákona o rodině.
§ 20
Zprostředkování osvojení a pěstounské péče orgány sociálně-právní ochrany
(1) Osvojení nebo pěstounská péče v České republice a osvojení dětí z ciziny do České
republiky se zprostředkuje jen na žádost fyzické osoby, která má zájem osvojit dítě nebo
přijmout dítě do pěstounské péče (dále jen "žadatel"). Žádost občana České republiky nebo
cizince, kterému vyplývá nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropské
unie57) nebo který má na území České republiky povolen trvalý pobyt anebo který podle
zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky1a) přechodně pobývá na území České republiky nepřetržitě po dobu nejméně 365
dnů, se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
(2) Zprostředkování
a)
b)

osvojení a svěření dítěte do pěstounské péče v České republice zajišťují krajské úřady
a ministerstvo,
osvojení dětí z České republiky do ciziny nebo dětí z ciziny do České republiky
zajišťuje Úřad.
(3) Zprostředkování

a)

a)

b)

osvojení se neprovádí v případě,
1. že rodiče dali souhlas k osvojení dítěte předem ve vztahu k určitým
osvojitelům s určením pro určitou osobu osvojitele, nebo
2. podal-li návrh na osvojení manžel rodiče dítěte nebo pozůstalý manžel po
rodiči nebo osvojiteli dítěte;
osvojení se neprovádí v případě,
1. podal-li návrh na osvojení manžel rodiče dítěte, pozůstalý manžel po
rodiči nebo osvojiteli dítěte, nebo
2. podal-li návrh na osvojení příbuzný dítěte nebo jiná osoba blízká dítěti,
u které není vyloučeno osvojení dítěte;
pěstounské péče se neprovádí, podala-li návrh na svěření dítěte do pěstounské péče
fyzická osoba dítěti příbuzná nebo fyzická osoba blízká dítěti nebo jeho rodině.
§ 21
Postup obecního úřadu obce s rozšířenou působností při zprostředkování osvojení a
pěstounské péče

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vyhledává děti uvedené v § 19a odst. 1 a
fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny; tyto děti a osoby může vyhledávat a
doporučit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností také obec a pověřené osoby. Obecní
úřad obce s rozšířenou působností založí spisovou dokumentaci o dítěti podle odstavce 4 pro
účely zprostředkování náhradní rodinné péče na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho
rodiny a na základě individuálního plánu ochrany dítěte; tuto spisovou dokumentaci založí
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obecní úřad obce s rozšířenou působností vždy po podání návrhu soudu podle § 14 odst. 1
písm. a) až f), i) a k) nebo pokud bylo jinak zahájeno řízení soudu, které může vést k odebrání
dítěte z péče rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte.
(2) V žádosti o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení nebo
pěstounské péče podané obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností žadatel uvede údaje a
připojí doklady uvedené v odstavci 5 potřebné pro vedení spisové dokumentace.
(3) Po obdržení žádosti obecní úřad obce s rozšířenou působností žádost na základě
údajů v ní uvedených a připojených dokladů posoudí a žádost zamítne, pokud
a)
b)

nejsou splněny podmínky uvedené v § 20 odst. 1 a 3, nebo
zjistí, že osoba, která žádá o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče dítěte s
obvyklým bydlištěm v České republice, splňuje podmínku pobytu na území České
republiky podle § 20 odst. 1, avšak její obvyklé bydliště se nachází mimo území České
republiky; zároveň jí sdělí, že žádost musí podat příslušnému orgánu státu, ve kterém
má obvyklé bydliště.

(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vede spisovou dokumentaci o dítěti
uvedeném v § 19a odst. 1; spisová dokumentace obsahuje
a)
b)

c)
d)
e)
f)

osobní údaje,
doklad o státním občanství21), o povolení k trvalému pobytu na území České
republiky nebo o hlášení k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 90 dnů
podle zvláštního právního předpisu1a) upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky nebo doklad o oprávnění trvale pobývat na území České republiky podle
zvláštního právního předpisu2) anebo doklad o podání žádosti na zahájení řízení o
udělení mezinárodní ochrany,
údaje o sociálních poměrech dítěte, jeho rodičů, sourozenců, popřípadě prarodičů,
doklad, že dítě splňuje podmínky pro osvojení podle zvláštního právního předpisu22),
rozhodnutí příslušných orgánů o výchově dítěte, bylo-li vydáno,
zprávu o zdravotním stavu a vývoji dítěte.

(5) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vede spisovou dokumentaci o žadateli;
spisová dokumentace obsahuje
a)
b)

c)

žádost, v níž jsou obsaženy žadatelovy osobní údaje, jimiž jsou jméno, popřípadě
jména, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu;
doklad o státním občanství nebo o povolení k trvalému pobytu na území České
republiky nebo o nepřetržitém přechodném pobytu na území České republiky po dobu
nejméně 365 dnů podle zvláštního právního předpisu1a) upravujícího pobyt cizinců na
území České republiky; jde-li o občana Evropské unie, je možné po žadateli požadovat
rovněž předložení jiného dokladu, na základě kterého lze prokázat, že se tento žadatel
zdržuje nepřetržitě na území České republiky nejméně po dobu 365 dnů, nejde-li o
cizince, kterému vyplývá nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu
Evropské unie57);
opis z evidence Rejstříku trestů23) vyžádaný obecním úřadem obce s rozšířenou
působností; žádost o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence
Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím
dálkový přístup;
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d)
e)
f)
g)

h)

i)
j)
k)

doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů vydaný ve státech, ve kterých se
žadatel zdržoval nepřetržitě déle než 3 měsíce v době od dovršení patnáctého roku
věku do podání žádosti; ustanovení § 27 odst. 3 se použije obdobně;
zprávu o zdravotním stavu předloženou žadatelem;
údaje o ekonomických a sociálních poměrech;
písemné vyjádření žadatele, zda
1. souhlasí s tím, aby po uplynutí lhůty uvedené v § 22 odst. 8 písm. b) byl
zařazen také do evidence Úřadu pro zprostředkování osvojení dětí z ciziny,
2. žádá výlučně o osvojení dítěte z ciziny;
písemný souhlas s tím, že orgán sociálně-právní ochrany zprostředkující osvojení nebo
pěstounskou péči je oprávněn
1. zjišťovat další údaje potřebné pro zprostředkování, zejména o tom, zda
způsobem života bude žadatel zajišťovat pro dítě vhodné výchovné prostředí,
2. kdykoliv zjistit, zda nedošlo ke změně rozhodných skutečností uvedených ve
spisové dokumentaci;
písemný souhlas s účastí na přípravě fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny;
stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností k žádosti o zprostředkování
osvojení nebo pěstounské péče;
vyjádření obecního úřadu, krajského úřadu, pověřené osoby nebo obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, který není příslušný k vedení spisové dokumentace o žadateli,
pokud s nimi žadatel uzavřel dohodu o výkonu pěstounské péče, protože již má
svěřeno dítě do pěstounské péče.

(6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností postupuje kopii spisové dokumentace o
dítěti uvedeném v § 19a odst. 1 a spisové dokumentace o žadateli neprodleně krajskému
úřadu.
(7) Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne o zastavení řízení o zařazení
do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče, jestliže osoba, která o
zprostředkování žádala,
a)

vezme svou žádost zpět před postoupením spisové dokumentace krajskému úřadu,
nebo
b)
ani na výzvu obecního úřadu obce s rozšířenou působností nesdělí údaje a nedoloží
doklady potřebné pro vedení spisové dokumentace.
____________________
1a) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb.
2) § 87 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně
některých zákonů.
21) § 20 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky,
ve znění zákona č. 194/1999 Sb.
22) § 68 a 68a zákona o rodině.
23) § 10 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.
§ 24
Zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče krajským úřadem

336

(1) Pro účely zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče vyhledává krajský úřad
pro děti vedené v evidenci tohoto krajského úřadu žadatele z evidence žadatelů vedené tímto
krajským úřadem a z evidence žadatelů vedené jinými krajskými úřady. Krajský úřad při
zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče přihlíží k výsledkům odborného posouzení
dítěte a žadatelů podle § 27, k vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny a k plnění opatření
vyplývajících z individuálního plánu ochrany dítěte.
(2) Zjistí-li krajský úřad, že v jím vedené evidenci žadatelů, nebo v evidenci žadatelů,
kterou vede jiný krajský úřad, je zařazen žadatel vhodný stát se osvojitelem nebo pěstounem
dítěte, které je v evidenci dětí vedené tímto krajským úřadem, oznámí písemně tuto skutečnost
a)
b)
c)
d)

žadateli,
jinému krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo pověřené
osobě, pokud s nimi žadatel uzavřel dohodu o výkonu pěstounské péče, protože již má
svěřeno dítě do pěstounské péče,
Úřadu, jde-li o dítě, které je i v evidenci dětí vedené Úřadem,
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato povinnost splněna
oznámením podle písmene b).

(3) Na základě písemného oznámení krajského úřadu podle odstavce 2 písm. a) má
žadatel právo seznámit se s dítětem a ten, u něhož se dítě nachází, je povinen toto seznámení
umožnit. Žadatel má možnost seznámit se s dítětem a podat žádost o svěření dítěte do péče
budoucích osvojitelů nebo do péče budoucích pěstounů soudu návrh na předání dítěte do
péče budoucího osvojitele, na svěření dítěte do péče před osvojením nebo na svěření
dítěte do předpěstounské péče nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno
písemné oznámení krajského úřadu podle odstavce 2; tuto lhůtu může krajský úřad v
odůvodněných případech prodloužit, nejvýše však o 30 dnů.
(4) Krajský úřad může dávat podněty ke zprostředkování osvojení nebo pěstounské
péče i v případech, kdy jde o děti, které jsou v evidenci dětí vedené jiným krajským úřadem
nebo Úřadem; tento jiný krajský úřad nebo Úřad jsou povinny se těmito podněty zabývat.
§ 24b
Přerušení zprostředkování osvojení nebo
pěstounské péče krajským úřadem
a)
b)

c)

(1) Zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče se přeruší, jestliže
žadatel písemně o takové přerušení požádá, a to po dobu, kterou v žádosti označí,
nebo
žadateli bylo krajským úřadem podle § 24 odst. 2 písemně oznámeno, že v evidenci
dětí je dítě, pro něž je vhodným osvojitelem nebo pěstounem, a to po dobu ode dne
odeslání uvedeného písemného oznámení do dne, do něhož trvá zprostředkování
krajským úřadem podle § 24 odst. 3, anebo do dne, kdy došlo k rozhodnutí o svěření
dítěte do péče podle písmena c), nebo
na základě rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností bylo dítě svěřeno
do péče budoucího osvojitele nebo do péče fyzické osoby, která má zájem stát se
pěstounem, a to po dobu trvání této péče, nebo
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c)
d)

na základě rozhodnutí soudu bylo dítě předáno do péče budoucího osvojitele,
svěřeno do péče před osvojením nebo do předpěstounské péče, a to po dobu
trvání této péče, nebo
krajský úřad v době, kdy žadateli zprostředkovává osvojení nebo pěstounskou péči
podle § 24, zjistí podle § 22 odst. 10 závažné skutečnosti, které jsou překážkou
zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče.

(2) O přerušení zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče podle odstavce 1 písm.
d) vydá krajský úřad rozhodnutí. Doba přerušení zprostředkování osvojení nebo pěstounské
péče se nezapočítává do lhůt uvedených v § 22 odst. 8.
(3) Žadatel je povinen v žádosti uvedené v odstavci 1 písm. a) uvést důvod, pro který
žádá o přerušení zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče. Žadatel zasílá žádost
krajskému úřadu. V případě přerušení zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče oznámí
krajský úřad tuto skutečnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a Úřadu, jde-li o
žadatele vedené Úřadem, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne podání žádosti, nebo ode dne nabytí
právní moci rozhodnutí o přerušení zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče.
(4) Datum nabytí právní moci rozhodnutí o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů
nebo do péče fyzické osoby, která má zájem stát se pěstounem soudu o předání dítěte do
péče budoucího osvojitele, o svěření dítěte do péče před osvojením nebo o svěření dítěte
do předpěstounské péče, je povinen pro účely přerušení zprostředkování osvojení nebo
pěstounské péče neprodleně oznámit
a)
b)

obecní úřad obce s rozšířenou působností krajskému úřadu,
krajský úřad bezodkladně poté, kdy mu toto datum sdělil obecní úřad obce s
rozšířenou působností, Úřadu, jsou-li děti nebo žadatelé vedeni v evidenci Úřadu.
§ 27
Odborné posuzování pro účely zprostředkování osvojení
a pěstounské péče
(1) Odborné posouzení pro zprostředkování osvojení a pěstounské péče zahrnuje

a)

posouzení dítěte a žadatele podle odstavce 2,

b)

zhodnocení přípravy k přijetí dítěte do rodiny, včetně speciální přípravy k přijetí dítěte
pěstounem na přechodnou dobu (§ 11 odst. 2),

c)

vyjádření dětí žadatele k přijetí osvojovaného dítěte nebo dítěte svěřovaného do
pěstounské péče do rodiny, jsou-li takového vyjádření schopny s ohledem na jejich
věk a rozumovou vyspělost,

d)

posouzení schopnosti dětí žijících v domácnosti žadatele přijmout dítě do rodiny,

e)

zjištění bezúhonnosti žadatele, jeho manžela, druha, dítěte a jiné osoby tvořící s
žadatelem společnou domácnost; za bezúhonného se pro tyto účely nepovažuje ten,
kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, který směřoval proti životu, zdraví,
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svobodě, lidské důstojnosti, mravnímu vývoji nebo jmění dítěte, nebo pro jiný trestný
čin, jehož spáchání může mít vliv na způsobilost žadatele k řádné výchově dítěte,
f)

u žadatelů o zařazení do evidence osob vhodných pro výkon pěstounské péče na
přechodnou dobu posouzení schopnosti pečovat o děti vyžadující speciální péči a
schopnost spolupráce s rodiči těchto dětí.
(2) Pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče se

a)

b)

u dětí
1. posuzuje úroveň tělesného a duševního vývoje dítěte, včetně jeho
specifických potřeb a nároků, sociální prostředí, ze kterého dítě pochází,
jakož i jeho statusová práva, a etnické, náboženské a kulturní prostředí
dítěte,
2. posuzuje vhodnost náhradní rodinné péče a jejích forem;
u žadatelů posuzuje charakteristika osobnosti, psychický stav, zdravotní stav, jenž
zahrnuje posouzení, zda zdravotní stav žadatele z hlediska duševního, tělesného a
smyslového nebrání dlouhodobé péči o dítě, předpoklad vychovávat dítě, motivace,
která vedla k žádosti o osvojení dítěte nebo k jeho svěření do pěstounské péče, stabilita
manželského vztahu a prostředí v rodině, sociální prostředí, zvláště bydlení a
domácnost, etnické, náboženské a kulturní prostředí žadatele, popřípadě další
skutečnosti rozhodné pro osvojení dítěte nebo jeho svěření do pěstounské péče.
Posouzení krajský úřad provede do 30 dnů ode dne zjištění všech potřebných
skutečností.

(3) Za účelem zjištění bezúhonnosti podle odstavce 1 písm. e) si orgán sociálně-právní
ochrany vyžádá podle zvláštního právního předpisu28a) opis z evidence Rejstříků trestů nebo
doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů vydávaný ve státech, ve kterých se žadatel,
jeho manžel, druh, dítě a jiné osoby tvořící s žadatelem společnou domácnost zdržovali
nepřetržitě déle než 3 měsíce v době od dovršení patnáctého roku věku do podání žádosti; tyto
doklady nesmí být starší než 3 měsíce. V případě, že cizí stát opis z evidence trestů nebo
rovnocenný doklad nevydává, odmítá jej žadateli vydat nebo je jeho opatření spojeno s těžko
překonatelnou překážkou, může žadatel doklad takového státu nahradit svým čestným
prohlášením. Žádost o opis z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříků trestů se
předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Odborné posuzování provádí krajský úřad, jde-li o děti nebo žadatele, které zařazuje
do evidence dětí nebo žadatelů krajský úřad, a to před zařazením do takové evidence, nebo
kteří jsou v evidenci dětí nebo v evidenci žadatelů vedené krajským úřadem.
(5) Krajský úřad je oprávněn vyzvat žadatele a fyzické osoby uvedené v § 25 odst. 1
písm. d) k osobnímu jednání za účelem posouzení jejich předpokladů a skutečností
rozhodných pro svěření dítěte. Krajský úřad přitom spolupracuje s obecními úřady obcí s
rozšířenou působností, obcemi, poskytovateli zdravotních služeb a školskými zařízeními i
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dalšími odbornými zařízeními, pověřenými osobami a s odborníky pro otázky výchovy a péče
o dítě.
(6) Zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu mohou za účelem přípravy podkladů
pro odborné posouzení podle odstavce 2 navštívit dítě nebo pozvat dítě k jednání, je-li to
přiměřené jeho věku a schopnostem. Právnické nebo fyzické osoby, u nichž se dítě nachází,
jsou povinny tuto návštěvu, účast dítěte na uvedeném jednání a posouzení dítěte umožnit.
(7) Pro zpracování vyjádření krajského úřadu podle § 18 platí odstavce 2 až 6
přiměřeně.
(8) Pro účely odvolacího řízení je ministerstvo oprávněno provést nové odborné
posouzení žadatele.
§ 27a
(1) Krajský úřad vede pro účely zajištění pěstounské péče pro dítě na přechodnou dobu
podle zvláštní-ho právního předpisu23b) evidenci osob, které mohou pěstounskou péči po
přechodnou dobu vykonávat. Do evidence se osoby zařazují na základě žádosti podané u
obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností je
povinen po doplnění žádosti o údaje a doklady uvedené v odstavci 3 neprodleně žádost
postoupit krajskému úřadu.
(2) Do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu,
se zařazují osoby, které na základě odborného posouzení mají předpoklady pro výkon takové
péče o dítě, a to zejména z hlediska krátkodobosti takové péče a péče o dítě krátce po jeho
narození.
(3) Evidence obsahuje
a)
b)
c)

d)
e)
f)

žadatelovy osobní údaje uvedené v § 21 odst. 5 písm. a),
doklady uvedené v § 21 odst. 5 písm. b) až f) a i),
písemný souhlas s tím, že krajský úřad je oprávněn kdykoliv
1. zjišťovat další údaje potřebné pro zařazení do evidence osob, které mohou
vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu,
2. zjišťovat, zda nedošlo ke změně skutečností uvedených v žádosti,
stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností k žádosti o zařazení žadatele
do evidence,
stejnopis správního rozhodnutí podle § 47b s vyznačením právní moci nebo stejnopis
dohody o výkonu pěstounské péče podle § 47b,
údaje o charakteristice a počtu dětí, kterým je osoba v evidenci schopna poskytovat
pěstounskou péči na přechodnou dobu.
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(4) Odborné posouzení žadatele se provede na základě žádosti podané podle odstavce
3; pro odborné posouzení žadatele platí § 27 obdobně.
(5) Krajský úřad rozhodne o zařazení žadatele do evidence uvedené v odstavci 1 a o
jeho vyřazení z této evidence nebo o tom, že žadatel do této evidence zařazen nebyl. Opis
rozhodnutí uvedeného v předchozí větě zašle krajský úřad obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností. O vedení evidence o zařazení žadatele do evidence a o jeho vyřazení platí § 22 až
24c přiměřeně.
(6) Krajský úřad předá opis seznamu osob zařazených do evidence osob, které mohou
po přechodnou dobu vykonávat pěstounskou péči, a to včetně údajů uvedených v odstavci 3,
obecním úřadům obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu. Krajský úřad je
povinen tento seznam bezodkladně doplňovat na základě změn, ke kterým v evidenci podle
odstavce 1 došlo, a toto doplnění sdělit také uvedeným obecním úřadům obcí s rozšířenou
působností.
(7) Soud může na návrh orgánu sociálně-právní ochrany svěřit dítě do pěstounské péče
na přechodnou dobu osobám v evidenci, a to na
a)
b)
b)
c)

dobu, po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat,
dobu, po jejímž uplynutí lze dát souhlas rodiče s osvojením, nebo
dobu, po jejímž uplynutí může matka dát souhlas k osvojení nebo po kterou může
rodič souhlas k osvojení dítěte odvolat, nebo
dobu do nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že souhlasu rodičů k osvojení
není třeba.

(8) Bylo-li dítě svěřeno do pěstounské péče podle odstavce 7, je soud povinen nejméně
jednou za 3 měsíce přezkoumat, zda důvody, pro které bylo dítě svěřeno do pěstounské péče,
stále trvají. Za tím účelem si vyžaduje zejména zprávy příslušného orgánu sociálně-právní
ochrany. Soud rozhodne o výchově dítěte vždy, odpadnou-li důvody, pro které bylo dítě
svěřeno do pěstounské péče podle odstavce 7.
(9) Pěstounská péče na přechodnou dobu může trvat nejdéle 1 rok. To neplatí, pokud
jsou do pěstounské péče téhož pěstouna svěřeni sourozenci dítěte, kteří byli do této péče
svěřeni později, ne však na dobu delší, než po kterou má trvat pěstounská péče podle věty
první u sourozence, který byl do pěstounské péče na přechodnou dobu témuž pěstounovi
svěřen jako poslední.
____________________
23b) § 45a odst. 2 zákona o rodině.
§ 28
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Po právní moci rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy obecní úřad obce s
rozšířenou působností sjedná dobu a místo přijetí dítěte do příslušného zařízení pro výkon
ústavní výchovy, které je označeno v rozhodnutí soudu; přitom vyzve rodiče nebo jiné
fyzické osoby odpovědné za výchovu dítěte, aby dítě ve stanoveném termínu předali
určenému zařízení, popřípadě s jejich souhlasem může zabezpečit umístění sám. Je-li po
právní moci rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy nezbytné přemístit dítě ze
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, sjedná obecní úřad obce s rozšířenou
působností dobu přijetí dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy, které je označeno
v rozhodnutí soudu. Převoz dítěte zabezpečí příslušné zařízení pro výkon ústavní
výchovy ve spolupráci se zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc, ve kterém se
dítě nachází. Nepodrobí-li se rodiče nebo jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu dítěte
rozhodnutí soudu, podá obecní úřad obce s rozšířenou působností soudu návrh na výkon
rozhodnutí.24)
____________________
24) § 272 až 273a občanského soudního řádu.
§ 42
(1) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují ochranu a pomoc dítěti,
které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy
anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku (§ 15), jde-li o dítě tělesně nebo duševně
týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou
závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá
v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb
a v psychologické a jiné obdobné nutné péči.
(2) Dítě se umísťuje v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
a)
b)
c)
d)

na základě rozhodnutí soudu,
na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, nebo
požádá-li o to dítě.

(3) Počet dětí umístěných v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nesmí
přesáhnout 28 dětí, a to i v případě, že toto zařízení je umístěno ve více budovách; tento počet
dětí může být překročen jen v případě, že do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc budou svěřeni sourozenci. Ministerstvo práce a sociálních věcí může v odůvodněných
případech na žádost zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc udělit výjimku
z nejvýše povoleného počtu dětí umístěných v jednom zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc na nezbytnou dobu, jejíž délku zároveň určí.
(4) Jeden zaměstnanec zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc může současně
zajišťovat osobní péči nejvýše o 4 děti svěřené do péče zařízení.
(5) Délka pobytu dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc může trvat
nejdéle po dobu
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a)

b)

c)

3 měsíců od jeho umístění do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě
žádosti zákonného zástupce dítěte; v případě opakované žádosti zákonného zástupce o
umístění dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc může být dítě přijato
do péče zařízení v délce dalších 3 měsíců jen s předchozím písemným souhlasem
obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
6 měsíců, je-li dítě umístěno v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na
základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na základě žádosti
dítěte, jestliže s pobytem dítěte vyslovil souhlas rodič nebo jiná osoba odpovědná za
výchovu dítěte; výjimečně lze tuto dobu prodloužit v případě, že si rodiče nebo jiné
osoby odpovědné za výchovu dítěte prokazatelně upravují své poměry tak, aby mohli
převzít dítě do osobní péče; celková doba nepřetržitého pobytu dítěte v zařízení nesmí
přesáhnout dobu 12 měsíců,
stanovenou v rozhodnutí soudu o výchovném opatření podle § 13a, kterým byl nařízen
pobyt dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nebo po dobu, po kterou
trvá rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc podle § 46 zákona o rodině § 971 odst. 2 občanského zákoníku.

(6) Jde-li o dítě, které se umisťuje do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na
základě skutečnosti uvedené v odstavci 2 písm. b) a d), je obecní úřad obce s rozšířenou
působností povinen neprodleně podat návrh soudu na nařízení předběžného opatření, pokud
nelze do doby, do níž musí o předběžném opatření rozhodnout soud39b), zajistit souhlas
rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte s pobytem dítěte v zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc.

(7) Je-li dítě umístěno v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě
rozhodnutí soudu,
a)

je zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu povinen
navštívit dítě podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce,

b)

může být povolen pobyt dítěte mimo toto zařízení u rodičů nebo jiných fyzických osob
obdobně podle § 30,
platí pro plnění povinností zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc § 29
obdobně.

c)

(8) Dítě může být umístěno v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě
žádosti zákonného zástupce dítěte, jen jestliže byla mezi uvedeným zařízením a zákonným
zástupcem dítěte uzavřena písemná dohoda, která obsahuje
a)
b)

název zařízení, jeho adresu a adresu sídla jeho zřizovatele,
jméno a příjmení dítěte, datum jeho narození, adresu místa trvalého pobytu dítěte,
případně též jeho obvyklého bydliště,
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c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)

j)

jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, případně též
obvyklého bydliště zákonných zástupců dítěte,
údaje o zdravotním stavu dítěte a způsob zajištění zdravotních služeb,
důvody pro umístění dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
datum a čas dohodnutého přijetí dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc,
souhlas zákonného zástupce s tím, že při pobytu v zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc budou se na pobyt dítěte vztahovat pravidla stanovená ve vnitřním
řádu tohoto zařízení,
podmínky a způsob osobního, telefonického a písemného styku dítěte s dalšími
osobami a vymezení okruhu těchto osob,
způsob a výše úhrady příspěvku za pobyt dítěte v zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc s tím, že výše příspěvku může být sjednána nejvýše v částce
uvedené v § 42c odst. 1 podle věku dítěte,
podpis dohody zástupcem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zákonným
zástupcem dítěte.

(9) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je povinno poskytovat služby a
zajistit jeho provoz nepřetržitě.
(10) V zařízení se poskytuje ochrana a pomoc dítěti v případech uvedených též v § 37
odst. 1, a to po dobu, než rozhodne soud o návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou
působností na nařízení předběžného opatření13).
(11) Zřizovatel zařízení je povinen vést evidenci dětí, které byly přijaty do zařízení, v
níž musí být uvedeny
a)
b)
c)
d)
e)

datum přijetí dítěte do zařízení,
jméno a příjmení dítěte, pokud je známo,
datum narození dítěte, pokud je známo; není-li známo datum narození dítěte, uvede se
přibližný věk dítěte,
záznam o splnění povinnosti stanovené v § 10 odst. 4 větě třetí,
datum a čas propuštění dítěte ze zařízení.

(12) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je při přijetí dítěte do tohoto
zařízení povinno tuto skutečnost neprodleně ohlásit zřizovateli a příslušnému orgánu sociálněprávní ochrany.
§ 47c
(1) Dohoda o výkonu pěstounské péče trvá po dobu, po kterou
a)

trvá pěstounská péče,
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b)

trvá péče fyzické osoby, které bylo před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do
pěstounské péče dítě rozhodnutím soudu nebo orgánu sociálně-právní ochrany dočasně
svěřeno do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem,

c)

je osoba rozhodnutím krajského úřadu vedena v evidenci osob, které mohou
vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu,

d)

je fyzická osoba poručníkem, jestliže o dítě osobně pečuje, nebo

e)

probíhá soudní řízení o ustanovení fyzické osoby poručníkem dítěte, k němuž nemá
vyživovací povinnost.

(2) Obecní úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo pověřená
osoba mohou vypovědět dohodu o výkonu pěstounské péče
a)

pro závažné nebo opakované porušování povinností, ke kterým se osoba pečující nebo
osoba v evidenci zavázala v dohodě o výkonu pěstounské péče,

b)

pro opakované maření sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče nad
výkonem pěstounské péče,

c)

pro odmítnutí přijetí dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu bez vážného
důvodu na straně osoby v evidenci.

(3) Osoba pečující nebo osoba v evidenci mohou vypovědět dohodu o výkonu
pěstounské péče bez udání důvodu.
(4) Smluvní strana, která dohodu o výkonu pěstounské péče s osobou pečující nebo s
osobou v evidenci vypověděla, o tom bez zbytečného odkladu informuje obecní úřad obce s
rozšířenou působností, v jehož obvodu má osoba pečující nebo osoba v evidenci trvalý pobyt.
To neplatí, pokud je smluvní stranou vypovězené dohody o výkonu pěstounské péče obecní
úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má osoba pečující nebo osoba v evidenci
trvalý pobyt.
(5) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má osoba pečující nebo
osoba v evidenci trvalý pobyt, je povinen poté, co se dozví o vypovězení dohody o výkonu
pěstounské péče podle odstavce 2, do 30 dnů vydat rozhodnutí, které upraví podrobnosti
ohledně výkonu práv a povinností založených v § 47a.
(6) Pokud bude dohoda o výkonu pěstounské péče vypovězena osobou pečující nebo
osobou v evidenci a nebude nahrazena novou dohodou o výkonu pěstounské péče do 30 dnů
ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně, upraví podrobnosti ohledně výkonu práv a
povinností založených v § 47a příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností svým
rozhodnutím podle § 47b odst. 2.
(7) Výpovědní lhůta skončí nejpozději uplynutím 30 dnů ode dne, kdy byla výpověď
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doručena druhé smluvní straně, ne však dříve, než bude uzavřena nová dohoda o výkonu
pěstounské péče. V případě, kdy obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá rozhodnutí
podle § 47b odst. 2, končí výpovědní lhůta dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Odměna pěstouna
§ 47i
(1) Nárok na odměnu pěstouna má osoba pečující a osoba v evidenci. Nárok na odměnu
pěstouna má i osoba pečující nebo osoba v evidenci, jestliže nezaopatřené dítě56), které jí bylo
svěřeno do péče, nemá po dosažení zletilosti nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte jen
proto, že požívá důchod z důchodového pojištění, jehož výše je stejná nebo vyšší než uvedený
příspěvek.
(2) Pokud jsou oba manželé osobou pečující nebo osobou v evidenci, náleží odměna
pěstouna pouze jednomu z nich. Ustanovení § 47n věty druhé platí obdobně.
(2) Pokud jsou osobou pečující nebo osobou v evidenci oba manželé nebo dva
poručníci, náleží odměna pěstouna pouze jednomu z nich.
§ 47n
Společná pěstounská péče manželů
Při společné pěstounské péči manželů náleží dávka pěstounské péče jen jednomu z
manželů určenému na základě dohody manželů. Nedohodnou-li se manželé, určí příslušná
krajská pobočka Úřadu práce, kterému z manželů se dávka pěstounské péče přizná. Totéž
platí i v případě, kdy jsou do funkce poručníka soudem společně jmenováni manželé
nebo jiné dvě osoby, které o dítě osobně pečují.
§ 47p
Vznik nároku na dávku pěstounské péče a na její výplatu
(1) Nárok na dávku pěstounské péče vzniká dnem splnění všech podmínek stanovených
tímto zákonem.
(2) Nárok na výplatu dávky pěstounské péče vzniká na základě vykonatelnosti
rozhodnutí orgánu sociálně-právní ochrany nebo soudu o svěření dítěte do péče osoby, která
má zájem stát se pěstounem, splněním podmínek stanovených tímto zákonem pro vznik
nároku na dávku pěstounské péče a na její výplatu a podáním žádosti o přiznání dávky
pěstounské péče.
(3) Splňuje-li oprávněná osoba podmínky vzniku nároku na dávku pěstounské péče
uvedenou v § 47e písm. a) a b)
a)

jen po část kalendářního měsíce, náleží uvedené dávky ve výši, v jaké náleží za
kalendářní měsíc, nebo
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b)

po část kalendářního měsíce v nižší výměře a po část tohoto kalendářního měsíce ve
vyšší výměře, náleží za kalendářní měsíc dávka pěstounské péče ve vyšší výměře.

(4) Podmínkou vzniku nároku na výplatu dávky pěstounské péče je písemný souhlas
oprávněné osoby s tím, aby státní orgány a další právnické osoby a fyzické osoby sdělily
orgánům sociálně-právní ochrany, pokud o dávce pěstounské péče rozhodují, vyplácí ji nebo
kontrolují, skutečnosti prokazující nezaopatřenost dítěte56), stupeň závislosti osoby na pomoci
jiné fyzické osoby podle zákona o sociální službách, údaje o přihlášení se k trvalému pobytu a
další údaje, které tvoří náležitosti žádosti podle § 47w, a to v rozsahu potřebném pro
rozhodování o dávce pěstounské péče, její výši a výplatě. Mělo-li nezaopatřené dítě56) nárok
na dávku pěstounské péče před dovršením zletilosti, náleží mu výplata dávky pěstounské péče
po dovršení zletilosti, udělí-li takové dítě písemný souhlas podle věty první.
§ 49
Vydávání pověření
(1) O pověření rozhoduje krajský úřad, pokud není k rozhodování o pověření příslušná
komise podle § 38 odst. 2 písm. a).
(2) Podmínkou pro vydání pověření je
a)
b)

c)

d)
e)
f)
g)

podání písemné žádosti,
prokázání odborné způsobilosti u všech osob, které budou sociálně-právní ochranu
přímo poskytovat, předložení dokladu o ukončení jejich vzdělání a předložení
seznamu jejich dřívějších zaměstnání a dalších pracovních činností; prokazování
odborné způsobilosti a předložení uvedeného seznamu se nevztahuje na pěstouny v
zařízeních pro výkon pěstounské péče a osoby uvedené v § 49a odst. 6,
bezúhonnost
1. všech fyzických osob, které budou přímo sociálně-právní ochranu
poskytovat,
2. právnické osoby, která bude sociálně-právní ochranu poskytovat,
zajištění odpovídajících hygienických podmínek pro výkon sociálně-právní ochrany
prokázané posudkem příslušného orgánu hygienické služby,
vlastnické nebo užívací právo k objektu nebo prostorám, v nichž bude poskytována
sociálně-právní ochrana, prokázané příslušným dokladem,
potřebné materiální a technické podmínky pro poskytování sociálně-právní ochrany a
provozování zařízení sociálně-právní ochrany,
předložení výroční zprávy o činnosti a hospodaření, a pokud pověřená osoba nevydává
výroční zprávu, předložení jiného dokladu, který obsahuje popis její činnosti a
pravidla hospodaření.

(3) Pro účely rozhodování o vydání pověření si krajský úřad nebo komise vyžádá
vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má žadatel trvalý
pobyt nebo bydliště, sídlo nebo sídlo organizační složky, a v případě, že žadatel vyvíjí činnost
ve správním obvodu jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, než má trvalý pobyt
nebo sídlo, vyžádá si také vyjádření tohoto obecního úřadu. Obecní úřad obce s rozšířenou
působností se vyjádří zejména k dosavadní činnosti žadatele.
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(4) Žádost o vydání pověření musí obsahovat
a)

b)
c)
d)
e)
f)

u právnické osoby název, sídlo nebo sídlo organizační složky, identifikační číslo,
doklad o registraci, popřípadě zápisu do příslušného veřejného rejstříku podle
zvláštních právních předpisů45) a jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem
právnické osoby, pokud je ve veřejném rejstříku zapsána,
u fyzické osoby jméno, příjmení, místo trvalého pobytu nebo bydliště, identifikační
číslo, bylo-li přiděleno, a rodné číslo,
rozsah poskytování sociálně-právní ochrany a podrobný popis činností, na které se
žádá o vydání pověření,
místo výkonu sociálně-právní ochrany,
jméno, příjmení a rodné číslo všech fyzických osob, které budou přímo sociálněprávní ochranu poskytovat,
výpis z evidence obdobné Rejstříku trestů vedené ve státech, ve kterých
1. se v posledních 3 letech fyzická osoba zdržovala nepřetržitě déle než 3
měsíce,
2. má právnická osoba sídlo nebo v posledních 3 letech alespoň po dobu 3
měsíců vykonávala činnost nebo měla sídlo;
tento doklad nesmí být starší než 3 měsíce.

(5) Pověření se vydá, prokáže-li žadatel, že splňuje podmínky uvedené v odstavci 2. V
rozhodnutí o pověření se uvede rozsah poskytované sociálně-právní ochrany. Krajský úřad
nebo komise rozhoduje také o rozšíření nebo změně pověření k poskytování sociálně-právní
ochrany, jestliže pověřená osoba chce vykonávat jinou činnost, než je činnost, na kterou jí
bylo vydáno pověření. Na vydání pověření o rozšíření nebo změně vykonávání sociálněprávní ochrany se vztahují odstavce 2 až 4 obdobně.
(6) Za bezúhonné se pro účely vydání pověření považují fyzická osoba a právnická
osoba, které nebyly pravomocně odsouzeny pro úmyslný trestný čin ani nebyly pravomocně
odsouzeny pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činností
srovnatelných s činnostmi vykonávanými při poskytování sociálně-právní ochrany; je-li proti
žadateli nebo fyzickým osobám, které jsou v žádosti o vydání pověření uvedeny jako fyzické
osoby, které budou přímo sociálně-právní ochranu poskytovat, vedeno trestní stíhání pro
trestný čin uvedený v části věty před středníkem, řízení o vydání pověření se přeruší, a to až
do doby vydání konečného rozhodnutí v tomto trestním řízení. Za účelem doložení
bezúhonnosti si krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, pokud je k
rozhodování o pověření příslušná komise podle § 38 odst. 2 písm. a), vyžádá výpis z evidence
Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu. Žádost o vydání výpisu a výpis z
evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
(7) Pověřená osoba může vykonávat sociálně-právní ochranu, pokud před započetím
jejího výkonu uzavřela pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou
výkonem sociálně-právní ochrany. Pojištění musí být sjednáno po celou dobu, po kterou
pověřená osoba sociálně-právní ochranu podle tohoto zákona poskytuje. Pověřená osoba je
povinna do 15 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy zaslat její kopii orgánu, který pověření
vydal.
(8) Pověřená osoba je povinna
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a)
b)
c)
d)

e)

oznámit orgánu, který rozhodl o pověření, změny skutečností rozhodných pro vydání
pověření nebo pozastavení činností uvedených v pověření, a to do 15 dnů od jejich
vzniku,
poskytnout orgánu, který rozhodl o pověření, potřebné podklady a umožnit mu vstup
do prostor, v nichž se sociálně-právní ochrana vykonává, k prověření splnění
podmínek uvedených v odstavci 2,
vést záznamy o své činnosti související s poskytováním sociálně-právní ochrany v
rozsahu odpovídajícímu udělenému pověření a předložit je na požádání orgánu, který
rozhodl o vydání pověření,
vypracovat za kalendářní rok výroční zprávu o své činnosti v sociálně-právní ochraně
nebo jiný doklad, který obsahuje popis této činnosti a pravidla hospodaření, pokud
výroční zprávu nevydává, a zaslat jej nejpozději do 30. června následujícího
kalendářního roku orgánu, který rozhodl o vydání pověření; výroční zpráva může být
zveřejněna v rozsahu a za podmínek stanovených v § 57 odst. 2,
oznámit termín a místo konání výchovně rekreačního tábora pro děti příslušnému
orgánu sociálně-právní ochrany nejpozději 1 měsíc před započetím jeho konání.

(9) Orgány, které vydaly pověření, jsou povinny sdělovat ministerstvu údaje o tom,
kterým fyzickým nebo právnickým osobám bylo pověření vydáno, popřípadě kterým
fyzickým nebo právnickým osobám bylo pověření odňato a z jakých důvodů. Tuto povinnost
jsou orgány, které vydaly pověření, povinny splnit do 8 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o
vydání pověření nebo jeho odnětí. Ministerstvo vede na základě těchto údajů evidenci
pověřených osob. Ministerstvo poskytuje pro účely rozhodování o pověření orgánům, které
pověření vydávají, údaje z této evidence, a to i v elektronické podobě způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
(10) Orgán, který rozhodl o vydání pověření, je oprávněn kontrolovat výkon sociálněprávní ochrany pověřenými osobami. Pověřená osoba je povinna zajistit orgánům, které
vydávají pověření, podmínky pro výkon kontroly a při kontrole spolupracovat. Oprávnění
kontrolovat výkon sociálně-právní ochrany podle věty první má i krajský úřad, v jehož
obvodu je místo sídla zařízení sociálně-právní ochrany; pověřená osoba plní povinnosti
uvedené ve větě druhé vůči tomuto krajskému úřadu. Tento krajský úřad je povinen sdělit
skutečnosti zjištěné při kontrole krajskému úřadu, který je příslušný k vydání pověření.
___________________
28a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
45) Například zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a
doplnění některých zákonů, zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a
postavení církví a náboženských společností, zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,
ve znění pozdějších předpisů.
45a) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních
příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání
odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
§ 51
Povinnosti orgánů sociálně-právní ochrany při sdělování údajů
(1) Orgány sociálně-právní ochrany, komise a poradní sbory jsou povinny sdělovat si
navzájem údaje z evidence a spisové dokumentace, které vedou, a to v rozsahu nezbytném pro
potřeby těchto orgánů.
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(2) Orgán sociálně-právní ochrany, který zprostředkovává osvojení nebo pěstounskou
péči, vede evidenci dětí a evidenci žadatelů i v elektronické podobě způsobem umožňujícím
dálkový přístup ostatním orgánům sociálně-právní ochrany zprostředkujícím osvojení nebo
pěstounskou péči podle tohoto zákona.
(3) Obecní úřad na vyžádání
a)
b)
c)
d)

podává soudu zprávy o poměrech dítěte, u něhož rozhodl soud o výchovném opatření,
doporučuje soudu osobu vhodnou stát se poručníkem a toto své doporučení oznamuje
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,
podává obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností zprávy o poměrech dítěte,
podává státnímu zastupitelství zprávy o poměrech dítěte, u něhož soud na návrh
státního zastupitelství v občanskoprávním řízení uložil ochrannou výchovu podle
zvláštního právního předpisu29).
(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností na vyžádání

a)
b)
c)
d)
e)

podává soudu zprávy o poměrech dítěte, u něhož rozhodl soud o výchovném opatření,
podává státnímu zastupitelství zprávy o poměrech dítěte, pokud státní zastupitelství
vede podle zvláštního právního předpisu29) řízení týkající se dítěte,
poskytuje krajskému úřadu a ministerstvu spisovou dokumentaci vedenou o dětech a
zobecněné informace a souhrnné údaje, které získá při své činnosti, s výjimkou
jmenných údajů,
poskytuje pověřené osobě údaje potřebné pro poskytování sociálně-právní ochrany
těmito osobami a poskytovateli sociálních služeb údaje potřebné pro poskytnutí
sociální služby,
může poskytovat potřebné údaje poskytovateli zdravotních služeb.
(5) Orgán sociálně-právní ochrany je povinen

a)

na žádost poskytnout
1. soudu a správnímu úřadu údaje potřebné pro občanské soudní řízení a
správní řízení,
2. orgánu činnému v trestním řízení údaje potřebné pro trestní řízení,
3. orgánu sociálního zabezpečení, orgánu pomoci v hmotné nouzi a orgánu
státní sociální podpory údaje potřebné pro rozhodování o sociálních dávkách, a
to v rozsahu odpovídajícím potřebám řízení před těmito orgány,
4. rajské pobočce Úřadu práce údaje potřebné pro řízení a povolování výkonu
činnosti dítěte podle zvláštního právního předpisu47a),
5. krajské pobočce Úřadu práce údaje potřebné pro podání návrhu soudu na
stanovení výživného a návrhu na výkon rozhodnutí, jde-li o výživné na děti
uvedené v § 19 odst. 4 svěřené do pěstounské péče nebo předpěstounské
péče,
6. zařízení uvedenému v § 29 odst. 1 informace o poměrech v rodině dítěte,
které bylo do tohoto zařízení umístěno na základě rozhodnutí soudu, a je-li
tomuto dítěti zprostředkovávána pěstounská péče nebo osvojení, též informace
o postupu při tomto zprostředkování,
7. věznici, ve které mladistvý vykonává trest odnětí svobody, informace
potřebné pro dosažení účelu trestu,
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b)

c)
d)

e)

8. intervenčnímu centru údaje, které má orgán sociálně-právní ochrany o osobě
ohrožené násilným chováním pro účely poskytování pomoci této osobě
intervenčním centrem podle zákona o sociálních službách65),
9. obecní policii údaje v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů obecní policie;
orgánu činnému v trestním řízení oznamovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl
spáchán na dítěti trestný čin48), nebo že dítě bylo použito ke spáchání trestného činu,
nebo že dochází k násilí mezi rodiči, jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte
a dalšími fyzickými osobami v domácnosti obývané dítětem, nebo že není plněna
vyživovací povinnost k dítěti;
poskytnout Probační a mediační službě na její žádost informace v rozsahu potřebném
pro trestní řízení;
oznámit krajské pobočce Úřadu práce, která povolila výkon umělecké, kulturní,
sportovní nebo reklamní činnosti dítěte podle zvláštního právního předpisu47a),
skutečnosti, které odůvodňují zahájení řízení o zákazu činnosti dítěte; orgán sociálněprávní ochrany je také povinen sledovat, zda došlo k nápravě;
poskytnout Veřejnému ochránci práv informace, které si vyžádá při šetření podle
zvláštního zákona.

(6) Evidence vedené podle tohoto zákona jsou informačními systémy veřejné
správy47b).".
§ 53a
(1) Ministerstvo je správcem informačního systému sociálně-právní ochrany dětí,
který obsahuje údaje
a)
b)
c)

o dávkách pěstounské péče a jejich výši, o žadatelích o tyto dávky a o příjemcích
těchto dávek,
o žadatelích o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a o dětech zařazených v
evidenci dětí pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče,
o osobách v evidenci.

Veškeré údaje, které jsou vedeny v informačním systému sociálně-právní ochrany dětí,
jsou součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí66).
(2) Ministerstvo sděluje z informačního systému sociálně-právní ochrany dětí údaje
uvedené v odstavci 1 písm. a) krajským pobočkám Úřadu práce v souvislosti s řízením o
dávkách pěstounské péče, a to v rozsahu nezbytném pro rozhodování a poskytování dávek
pěstounské péče.
(3) Ministerstvo sděluje z informačního systému sociálně-právní ochrany dětí údaje
uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) krajským úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou
působností, a to v rozsahu nezbytném k plnění jejich úkolů podle tohoto zákona v oblasti
náhradní rodinné péče, zprostředkování osvojení a pěstounské péče, pěstounské péče na
přechodnou dobu a pěstounské péče.
(4) Krajské pobočky Úřadu práce, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou
působností jsou oprávněny zpracovávat údaje potřebné pro plnění jejich úkolů podle tohoto
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zákona, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zároveň
zajišťujícím ochranu osobních údajů. Krajské pobočky Úřadu práce, krajské úřady a obecní
úřady obcí s rozšířenou působností jsou povinny zajistit uložení všech údajů z informačního
systému, které byly získány na základě zpracování údajů podle odstavce 1, a všech písemností
a spisů týkajících se pravomocně ukončených správních řízení o dávkách pěstounské péče po
dobu 15 kalendářních let následujících po kalendářním roce, v němž došlo k pravomocnému
ukončení takového správního řízení nebo k poslednímu uložení údajů do informačního
systému.
(5) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu a
orgánům sociálně-právní ochrany pro výkon státní správy na úseku sociálně právní ochrany
a)
b)
c)
d)

referenční údaje ze základního registru obyvatel,
údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
údaje z agendového informačního systému cizinců,
údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo,
avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c).
(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)
b)
c)
d)
e)

f)

příjmení,
jméno, popřípadě jména,
adresa místa pobytu,
datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum,
místo a stát, kde se narodil,
datum, místo a okres 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 den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí,
státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(7) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
i)
j)

jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
datum narození,
pohlaví a jeho změna,
místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území
k narození došlo,
rodné číslo a jeho změny,
státní občanství,
adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
omezení svéprávnosti,
rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z
rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména,
příjmení a datum narození,
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k)
l)
m)
n)
o)
p)

rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,
rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho
jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
rodné číslo dítěte,
u osvojení dítěte původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, původní a
nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum
nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky,
datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo
den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.
(8) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

r)

jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
datum narození,
pohlaví a jeho změna,
místo a stát narození,
rodné číslo a jeho změny,
státní občanství,
druh a adresa místa pobytu,
číslo a platnost oprávnění k pobytu,
počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
omezení svéprávnosti,
správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České
republiky,
rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela,
rodné číslo nebo datum narození,
jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a jeho rodné číslo; v
případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce,
pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný
zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo
den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
u osvojení dítěte, které je cizincem, původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení
dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození dítěte, rodná čísla
osvojitelů a datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení
osvojení dítěte,
jméno, popřípadě jména, a příjmení
1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince,
2. nezletilého cizince, který byl cizinci, nebo jeho manželu rozhodnutím
příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem,
nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho
poručníka je cizinec,
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3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o
sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s
rodičem nebo dítětem, kteří jsou cizinci,
4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo
sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
5. rodiče nezletilého cizince a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození.
(9) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou
a)
b)
c)
d)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
den, měsíc a rok narození,
místo narození; u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát narození,
rodné číslo a jeho změny.

(10) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(11) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
_________________________
66) § 4a zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících
zákonů, ve znění zákona č. 366/2011 Sb."
§ 55
(1) O dětech zařazených v evidenci podle § 54 vede obecní úřad obce s rozšířenou
působností spisovou dokumentaci.
(2) Spisová dokumentace obsahuje zejména osobní údaje dětí, jejich rodičů, údaje o
výchovných poměrech těchto dětí, záznamy o výsledcích šetření v rodině, záznamy o jednání
s rodiči nebo jinými osobami, kopie podání soudům a jiným státním orgánům, písemná
vyhotovení rozhodnutí soudů, orgánů činných v trestním řízení a správních orgánů.
(3) Spisovou dokumentaci mohou tvořit záznamy na technických nosičích dat,
mikrografické záznamy, tištěné produkty optického archivačního systému a tištěné nebo
fotografické produkty jiné výpočetní techniky místo originálu listiny, podle jehož obsahu byly
pořízeny, pokud z povahy věci nevyplývá, že je třeba uchovat originál nebo úředně ověřenou
kopii listiny.
(4) Kromě spisové dokumentace vede obecní úřad obce s rozšířenou působností i další
písemnosti tvořící podklad pro zpracování spisové dokumentace. Tyto písemnosti se
nevydávají žádnému orgánu, fyzické nebo právnické osobě. Lze je předložit jen soudu a
státnímu zastupitelství v případě, že se údaje v nich obsažené týkají trestního stíhání.
(5) Nahlížet do spisové dokumentace vedené o dítěti, nejde-li o část týkající se
správního řízení, je oprávněn na základě písemné žádosti pouze rodič dítěte, kterému náleží
rodičovská zodpovědnost, nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte nebo jejich zástupce
na základě písemně udělené plné moci. Nevidomé osobě bude obsah spisové dokumentace
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přečten a obecní úřad obce s rozšířenou působností umožní na požádání této osoby, aby do
spisu nahlížel její doprovod. Rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte nebo jejich
zástupce na základě písemně udělené plné moci mají právo při nahlížení do spisové
dokumentace činit si z ní výpisy a pořizovat za úhradu kopie spisové dokumentace nebo její
části; pro stanovení úhrady za pořízení kopie ze spisové dokumentace platí zvláštní právní
předpis50a). Na nahlížení do spisové dokumentace se nevztahuje zákon o svobodném
přístupu k informacím50b). Do spisové dokumentace týkající se osvojení dítěte je
oprávněn nahlížet na základě písemné žádosti osvojenec, jakmile nabude svéprávnosti.
(6) Údaje obsažené ve spisové dokumentaci týkající se dítěte je obecní úřad obce s
rozšířenou působností oprávněn využít pouze v zájmu dítěte při zajišťování sociálně-právní
ochrany. Obecní úřad obce s rozšířenou působností do 15 dnů ode dne, kdy rodič osvojence
nebo osoba odpovědná za výchovu dítěte požádali o nahlédnutí do uvedené spisové
dokumentace,
a)
b)

sdělí, že se rodiči nebo osobě odpovědné za výchovu dítěte umožní nahlédnout do
spisové dokumentace, a určí termín k nahlédnutí, v tomto případě se nevydává
rozhodnutí, nebo
rozhodne o odmítnutí písemné žádosti, pokud by to bylo v rozporu se zájmem dítěte,
v rozporu s rozhodnutím soudu o utajení osvojení nebo pokud lze ze spisové
dokumentace zjistit, která fyzická osoba upozornila na skutečnosti uvedené v § 7.

(7) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen zajistit uložení všech údajů
obsažených ve spisové dokumentaci, týkající se
a)
b)
c)

dítěte, po dobu 15 let následujících po kalendářním roce, v němž došlo k vyřazení
dítěte z evidence,
dítěte, které bylo osvojeno nebo svěřeno do pěstounské péče, po dobu 15 let
následujících po kalendářním roce, v němž dítě nabylo zletilosti,
žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče, po dobu 15 let
následujících po kalendářním roce, v němž došlo k vyřazení žadatelů z evidence.

(8) Pro vedení evidence krajským úřadem podle § 22 a 27a platí ustanovení odstavce 7
obdobně.
____________________
50a) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
50b) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
§ 57
(1) Zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany, zaměstnanci obce s rozšířenou
působností zařazení do obecního úřadu a zaměstnanci zařízení sociálně-právní ochrany jsou
povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při provádění sociálně-právní
ochrany nebo v přímé souvislosti s tím seznámili, pokud se v tomto zákoně (§ 51) nestanoví
jinak. Zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany a zaměstnanci obce s rozšířenou
působností zařazení do obecního úřadu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobě, která
upozornila orgán sociálně-právní ochrany na skutečnosti uvedené v § 7, jsou povinni
zachovávat mlčenlivost o místu pobytu rodiče, který se stal obětí domácího násilí v rodině s
dítětem, a jsou rovněž povinni zachovávat mlčenlivost o údajích o osobách, jímž bylo dítě
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svěřeno do péče budoucích osvojitelů před osvojením, jakož i o místě pobytu takového
dítěte. Zaměstnanci uvedení ve větě první jsou povinni zachovávat mlčenlivost podle věty
první a druhé i po skončení pracovního vztahu. Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být
zaměstnanci uvedení ve větě první zproštěni pouze tím, v jehož zájmu tuto povinnost mají, a
to písemně s uvedením rozsahu a účelu.
(2) Povinnost stanovená v odstavci 1 platí obdobně i pro pověřené osoby a jiné fyzické
osoby, které se při spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany a zařízeními sociálně-právní
ochrany seznámily s údaji, o nichž jsou zaměstnanci uvedení v odstavci 1 povinni zachovávat
mlčenlivost.
(3) Orgány sociálně-právní ochrany jsou oprávněny zpracovávat vyžádané osobní
údaje v rozsahu, který je nezbytný k plnění úkolů podle tohoto zákona, a to i tehdy, jestliže se
jedná o osobní údaje označené podle zvláštního právního předpisu50a) jako citlivé.
____________________
50a) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
§ 59
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
h)
i)
j)

jako osoba, u níž se dítě nachází, neumožní seznámení dítěte se žadatelem podle § 24
odst. 3,
vykonává bez pověření činnost uvedenou v § 48 odst. 2,
neoprávněně, v rozporu s § 19a odst. 2, zprostředkuje osvojení nebo pěstounskou péči
podle § 19a odst. 1 písm. d),
nesplní povinnost podle § 10a odst. 2 oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností, že převzala do své péče dítě s úmyslem přijmout je do péče trvalé,
ztíží péči osvojitele nebo výchovu osvojence prozrazením nebo rozšířením údajů o
osvojení v rozporu s rozhodnutím soudu o utajení osvojení,
maří výkon ochranné výchovy dítěte anebo narušuje výchovu dítěte svěřeného do
výchovy jiného občana než rodiče nebo do pěstounské péče,
jako osoba odpovědná za dítě ponechá dítě bez náležitého dozoru přiměřeného jeho
věku, rozumové vyspělosti, popřípadě zdravotnímu stavu, a tím je vystaví nebezpečí
vážné újmy na zdraví, nebo v důsledku toho dítě způsobí újmu na zdraví jiné osobě
nebo škodu na cizím majetku nikoli nepatrnou,
v úmyslu ponížit lidskou důstojnost dítěte použije vůči němu nepřiměřeného opatření,
nebo
použije vůči dítěti nepřiměřený výchovný prostředek nebo omezení,
úmyslně ztěžuje nebo maří výkon rozhodnutí obecního úřadu s rozšířenou působností
o výchovném opatření podle § 13 odst. 1,
zneužívá nezletilého dítěte k fyzickým pracím nepřiměřeným jeho věku a stupni
tělesného a rozumového vývoje.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d) až j) lze uložit pokutu do 50 000 Kč
a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 200 000 Kč.
§ 59a
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(1) Rodič nebo jiná fyzická osoba odpovědná za výchovu dítěte se dopustí přestupku
tím, že
a)
b)
c)

nesplní povinnost využít pomoc odborného poradenského zařízení, o jejímž uložení
rozhodl orgán sociálně-právní ochrany podle § 12, nebo
nepřevezme dítě při jeho návratu z ciziny podle § 36 odst. 3, ačkoliv mu v tom nebrání
závažná překážka.,
neoznámí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností předání dítěte do péče
budoucímu osvojiteli podle § 823 odst. 1 občanského zákoníku.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 20 000 Kč.
§ 59c

(1) Fyzická osoba se jako osoba odpovědná za ústavní zařízení nebo zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc, které není právnickou osobou ani podnikem obchodním
závodem podnikající fyzické osoby, dopustí přestupku tím, že nezajistí, aby takové zařízení
plnilo povinnosti podle § 29 odst. 6.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
§ 59e
(1) Fyzická osoba se jako pověřená osoba nebo jako osoba odpovědná za školu,
školské zařízení nebo jiné zařízení určené pro děti, které není právnickou osobou nebo
podnikem obchodním závodem podnikající fyzické osoby, dopustí správního deliktu tím, že
nesplní povinnost podle § 10 odst. 4 bez zbytečného odkladu oznámit obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností, že se dověděla o dítěti uvedeném v § 6 odst. 1, na které se zaměřuje
sociálně-právní ochrana, nebo nezajistí, aby tuto povinnost splnila škola, školské zařízení
nebo jiné zařízení určené pro děti, za které je odpovědná.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
§ 61
Místní příslušnost
(1) Místní příslušnost krajského úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností a
obecního úřadu se řídí místem trvalého pobytu dítěte, není-li dále stanoveno jinak.
(2) Místní příslušnost krajského úřadu se řídí
a)

b)

místem trvalého pobytu fyzické osoby, která má zájem stát se osvojitelem nebo
přijmout dítě do pěstounské péče, jde-li o případy uvedené v § 11 odst. 2 písm. a),
§ 22, § 24 odst. 2 a 3, § 24b odst. 1 a 3, § 24c odst. 1 písm. b) a c), § 24c odst. 3 a §
27,
místem trvalého pobytu fyzické osoby vhodné stát se osvojitelem nebo pěstounem a
místem trvalého pobytu osvojitele nebo pěstouna, jde-li o případy uvedené v § 11 odst.
2 písm. b),
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c)
d)
e)
f)

místem, kde se nachází adresa sídla zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
jde-li o státní příspěvek pro zřizovatele tohoto zařízení,
místem trvalého pobytu nebo sídla pověřené osoby, jde-li o vydání, rozšíření nebo
změnu pověření podle § 49 nebo odnětí pověření podle § 50,
místem, kde se nachází objekt nebo prostory, v nichž má být poskytována sociálněprávní ochrana a provozováno zařízení sociálně-právní ochrany, jde-li o vydání
stanoviska podle § 49,
místem trvalého pobytu osoby zařazené do evidence pěstounů na přechodnou dobu.
(3) Místní příslušnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností se řídí

a)
b)
c)
d)
ed)

místem, kde se dítě nachází, jde-li o dítě uvedené v § 10a odst. 1, § 15 odst. 2, § 16 a
§ 37 odst. 2,
místem trvalého pobytu fyzické osoby, která má zájem stát se osvojitelem nebo
přijmout dítě do pěstounské péče, jde-li o případy uvedené v § 11 odst. 1 písm. d),
§ 20 odst. 1, § 21 odst. 1 a § 27a odst. 2,
místem trvalého pobytu fyzické osoby, jde-li o případy uvedené v § 30 odst. 5,
místem, kde se zdržuje rodič, jde-li o přijetí souhlasu rodiče s osvojením dítěte předem
bez vztahu k určitým osvojitelům (§ 19 odst. 3),
místem trvalého pobytu fyzické osoby, která uzavírá dohodu o výkonu pěstounské
péče nebo vůči níž směřuje správní rozhodnutí.

(4) Místní příslušnost obecního úřadu se řídí místem, kde se dítě nachází, jde-li o dítě
uvedené v § 10 odst. 1 písm. a), § 15 odst. 1 a § 37 odst. 1.
(5) Místní příslušnost komise se řídí místem trvalého pobytu nebo sídla pověřené
osoby, jde-li o vydání pověření podle § 38 odst. 2 písm. a) nebo odnětí pověření podle § 50.
(6) Místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce, jde-li o rozhodování o dávkách
pěstounské péče, se řídí místem trvalého pobytu osoby pečující a osoby v evidenci a v případě
osoby, která má od zletilosti nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte nebo na příspěvek při
ukončení pěstounské péče se místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce řídí místem
trvalého pobytu této osoby; jde-li o fyzickou osobu uvedenou v § 47o odst. 1 písm. h) řídí se
místní příslušnost místem jejího pobytu na území České republiky, a nelze-li místní
příslušnost takto určit, řídí se místní příslušnost místem sídla zaměstnavatele nebo místem
podnikání této osoby na území České republiky.
§ 64
(1) V řízení o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů nejsou rodiče dítěte
účastníky řízení, jestliže jimi nejsou v řízení o osvojení podle zvláštního právního
předpisu.53) Účastníkem řízení v řízení o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování
osvojení nebo pěstounské péče je pouze žadatel.
(2) Pro vydání rozhodnutí o zařazení do evidence žadatelů (§ 22 odst. 5 a 6, § 25 odst.
3) neplatí ustanovení správního řádu o lhůtách pro vydání rozhodnutí.54) V řízení o vydání
souhlasu s osvojením dítěte do ciziny [§ 35 odst. 2 písm. i)] nejsou rodiče dítěte účastníky
řízení, pokud by jimi nebyli ani v řízení o osvojení.
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(3) Odvolání proti rozhodnutí o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů a o svěření
dítěte do péče budoucích pěstounů a odvolání proti rozhodnutí o výši příspěvku na úhradu
pobytu a péče podle § 42b až 42f nemá odkladný účinek.
____________________
53) § 181 občanského soudního řádu.
54) § 71 odst. 1 a 3 správního řádu.
***
Změna zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 120/2001 Sb., zákona
č. 517/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 181/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb.,
zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007
Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 458/2011 Sb.:
§ 16a
Elektronické dražby
(1) Dražbu lze uskutečnit i elektronicky.
(2) Elektronická dražba probíhá na adrese ve veřejné datové síti, kde se
prostřednictvím technického zařízení nebo programového vybavení realizuje přechod
vlastnického nebo jiného práva, přičemž dražebník je povinen zajistit jednoznačně
identifikovatelný přenos datových zpráv od účastníků dražby.
(3) Na úkonech učiněných při elektronické dražbě je možné úředně ověřený podpis
nahradit zaručeným elektronickým podpisem vydaným akreditovaným poskytovatelem
certifikačních služeb (uznávaný elektronický podpis)18).
(4) Při elektronické dražbě dražebník v dražební vyhlášce stanoví rovněž
a)
b)
c)
d)
e)

způsob registrace dražitelů,
způsob elektronické dražby,
čas zahájení a ukončení elektronické dražby, během kterého lze zvyšovat podání,
způsob určení vydražitele v případě podle § 23 odst. 10, § 47 odst. 10 a § 47 odst. 11
věty třetí,
termín uplatnění předkupního práva a způsob sdělení rozhodnutí, zda je předkupní
právo prokázáno.

(5) Elektronickou dražbu smí provádět pouze dražebník, který splňuje podmínky podle
§ 6 odst. 3.
(5) Podmínky postupu při elektronické dražbě stanoví ministerstvo vyhláškou.
(6) Ostatní ustanovení tohoto zákona se na elektronickou dražbu použijí přiměřeně.
____________________
18) § 11 odst. 1 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 46
Upuštění od dražby
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(1) Dražebník upustí od dražby nejpozději do jejího zahájení
a)

na základě písemné žádosti zástavce, dlužníka nebo vlastníka, bude-li dražebníkovi
současně doloženo, že byl splněn závazek zajištěný zástavním právem nebo zástavní
právo zaniklo jiným způsobem,

b)

na základě písemné žádosti navrhovatele,

c)

je-li dražebníkovi doloženo, že navrhovatel není oprávněn navrhnout provedení
dražby,

d)

je-li smlouva o provedení dražby nebo zástavní smlouva neplatná, dojde-li k
odstoupení od smlouvy o provedení dražby nebo nelze-li podle podmínek sjednaných
ve smlouvě o provedení dražby dražbu provést,

e)

nebyly-li splněny podmínky stanovené v § 15, § 40 odst. 1 a 2 a § 44,

f)

bylo-li zahájeno insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek
vlastníka, nebo byl-li předmět dražby nebo jeho část zahrnut do majetkové podstaty
podle zvláštního právního předpisu14a), není-li navrhovatelem insolvenční správce,

g)

byl-li nařízen výkon rozhodnutí soudem nebo orgánem veřejné správy prodejem
předmětu dražby nebo jeho části nebo vydán soudním exekutorem exekuční příkaz
prodejem předmětu dražby nebo jeho části; to neplatí v případech, kdy byl podkladem
pro nařízení výkonu rozhodnutí vykonatelný notářský zápis nebo vykonatelný
exekutorský zápis, který byl sepsán v posledních 3 měsících před konáním dražby,

h)

došlo-li ke střetu dražeb a má-li být provedena dříve navržená dražba (§ 42),

i)

došlo-li ke střetu dražeb a nelze zjistit, která ze smluv o provedení dražby byla dříve
účinná, a nedojde-li k dohodě mezi navrhovateli dražeb,

j)

došlo-li po uzavření smlouvy o provedení dražby k zániku předmětu dražby nebo
takovému poškození, v jehož důsledku hodnota předmětu dražby nepokryje náklady
dražby,

k)

bylo-li vykonatelným rozhodnutím soudu nebo orgánu státní správy zakázáno s
předmětem dražby nakládat,

l)

zanikne-li živnostenské oprávnění dražebníka.

(2) O upuštění od dražby vyrozumí dražebník písemně bez zbytečného odkladu osoby
uvedené v § 43 odst. 5. Jestliže byla dražební vyhláška uveřejněna na centrální adrese,
uveřejní tam dražebník i oznámení o upuštění od dražby.
(3) Neupustí-li dražebník v souladu s odstavcem 1 písm. g) od dražby, nelze výkon
rozhodnutí provést do konce lhůty, v níž je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou
vydražením, nejdéle však do dne, kdy dražebník od dražby případně upustí z jiného důvodu,
nebo do dne konání dražby, nebude-li při ní učiněno ani nejnižší podání. Dojde-li k vydražení
předmětu dražby, je přechod vlastnictví k předmětu dražby na vydražitele důvodem pro
zastavení výkonu rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu17a).
____________________
14a) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
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17a) § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu.
§ 46a
(1) Pokud byla proti zástavnímu věřiteli a dražebníkovi podána u soudu žaloba
na určení nepřípustnosti prodeje zástavy nebo pokud bylo soudem vydáno předběžné
opatření o nepřípustnosti prodeje zástavy, veřejná dražba se ve stanoveném termínu
nekoná.
(2) V případech podle odstavce 1 je dražebník povinen ve lhůtě nejméně 30 dnů
před konáním dražby uveřejnit stejným způsobem, jakým byla uveřejněna dražební
vyhláška, dodatek k této dražební vyhlášce, v němž budou uvedeny místo, datum a čas
konání dražby, nové termíny prohlídek předmětu dražby, jakož i další rozhodné
skutečnosti týkající se dražby, které v období od uveřejnění dražební vyhlášky nastaly
nebo k jejichž změně v tomto období došlo. Lhůta pro složení dražební jistoty v tomto
případě nesmí být kratší než polovina lhůty stanovené pro uveřejnění dodatku k
dražební vyhlášce.
(3) Žalobu na určení nepřípustnosti prodeje zástavy lze podat do 1 měsíce ode
dne doručení oznámení o veřejné dražbě zákonem určeným osobám, nejpozději však 7
dnů přede dnem zahájení veřejné dražby.
(4) Veřejnou dražbu lze vykonat až po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 3; je-li v
této lhůtě podána žaloba na určení nepřípustnosti prodeje zástavy, lze veřejnou dražbu
vykonat až poté, kdy bylo o této žalobě pravomocně rozhodnuto.
(5) Ten, kdo podal bezdůvodně žalobu na určení nepřípustnosti prodeje zástavy,
je povinen nahradit zástavnímu věřiteli škodu, která mu vznikla oddálením prodeje
zástavy za dobu od podání žaloby do dne rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci,
jestliže zástavní věřitel uplatnil právo na náhradu této škody v průběhu řízení o žalobě
před soudem prvního stupně; na návrh zástavního věřitele může soud již v průběhu
řízení rozhodnout o tom, že je povinen složit do úschovy u soudu zálohu až do výše
možné náhrady škody. Ustanovení věty první o zástavním věřiteli se použije obdobně též
pro dražebníka.
_______________________
17b) § 166 občanského zákoníku.
***
Změna zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o měně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb.,
zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 168/2008
Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č.
424/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb.
a zákona č. 496/2012 Sb.,:
§ 25
Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní
potřebu
(1) U zveřejněných děl, která lze rozmnožovat
361

a)
b)

pro osobní potřebu fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby či
podnikající fyzické osoby (§ 30 a 30a) pomocí přístroje k zhotovování tiskových
rozmnoženin na papír nebo podobný podklad, anebo
pro osobní potřebu fyzické osoby (§ 30) na podkladě zvukového, zvukově obrazového
nebo jiného záznamu či rozhlasového nebo televizního vysílání jejich přenesením
pomocí přístroje na nenahrané nosiče záznamu,
má autor právo na odměnu v souvislosti s takovým rozmnožováním díla.
(2) Osobou povinnou platit příslušnému kolektivnímu správci odměnu podle odstavce

1 je
a)
b)
c)
d)
e)

výrobce přístrojů k zhotovování rozmnoženin záznamů, dovozce těchto přístrojů ze
třetích zemí (dále jen "dovozce") nebo příjemce těchto přístrojů z členských států
Evropských společenství (dále jen "příjemce"),
výrobce, dovozce nebo příjemce přístrojů k zhotovování tiskových rozmnoženin,
výrobce, dovozce nebo příjemce nenahraných nosičů záznamů,
dopravce nebo zasílatel namísto osoby povinné podle písmen a) až c), pokud na
písemnou výzvu příslušného kolektivního správce bez zbytečného odkladu nesdělí
údaje potřebné pro určení totožnosti dovozce, příjemce nebo výrobce,
poskytovatel rozmnožovacích služeb za úplatu, pokud jde o tiskové rozmnoženiny (§
30a); poskytovatelem rozmnožovacích služeb za úplatu je i ten, kdo za úplatu
zpřístupní přístroj k zhotovování tiskových rozmnoženin.

(3) Odměna, kterou jsou povinny platit osoby podle odstavce 2 písm. a) až d) v
souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu, přísluší autorovi při dovozu, přijetí
nebo při prvním prodeji
a)
b)
c)

přístroje k zhotovování rozmnoženin záznamů,
přístroje k zhotovování tiskových rozmnoženin,
nenahraných nosičů záznamů.

(4) Odměna, kterou je povinna platit osoba podle odstavce 2 písm. b), přísluší v
závislosti na pravděpodobném počtu přístrojů určených k zhotovování tiskových rozmnoženin
děl podle § 30a. Pro výpočet výše odměny z přístrojů určených k zhotovování tiskových
rozmnoženin děl se pravděpodobný počet těchto přístrojů stanoví na 20 %. Odměna se stanoví
z průměrné ceny přístroje bez daně z přidané hodnoty.
(5) Odměna, kterou je povinna platit osoba podle odstavce 2 písm. e), přísluší v
závislosti na pravděpodobném počtu zhotovených tiskových rozmnoženin děl podle § 30a.
Pro výpočet výše odměny ze zhotovených tiskových rozmnoženin děl se použijí pravidla
stanovená v bodech 6 a 7 přílohy k tomuto zákonu.
(6) Osoby uvedené v odstavci 2 jsou povinny předkládat příslušnému kolektivnímu
správci, vždy souhrnně za kalendářní pololetí, nejpozději však do konce následujícího
kalendářního měsíce, informace o skutečnostech rozhodných pro výši odměny, zejména o
druhu a počtu prodaných, dovezených nebo přijatých přístrojů k zhotovování rozmnoženin
záznamů, přístrojů k zhotovování tiskových rozmnoženin a nenahraných nosičů záznamů,
jakož i o celkovém počtu tiskových rozmnoženin zhotovených na přístrojích pro poskytování
rozmnožovacích služeb za úplatu.
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(7) Ministerstvo kultury (dále jen "ministerstvo") stanoví vyhláškou typy přístrojů k
zhotovování tiskových rozmnoženin a typy nenahraných nosičů záznamů, z nichž se platí
odměna podle odstavce 1, a výši paušální odměny podle typu přístroje k zhotovování
tiskových rozmnoženin a typu nenahraného nosiče záznamů. Vyhláškou dále stanoví typy
přístrojů k zhotovování rozmnoženin záznamů, z nichž se platí odměna podle odstavce 1;
výše této odměny je stanovena v příloze k tomuto zákonu.
(8) Odměna se neplatí v případě vývozu nebo odeslání přístrojů uvedených v odstavci
3 písm. a) a b) za účelem jejich dalšího prodeje a vývozu nebo odeslání nenahraných nosičů
záznamů za účelem jejich dalšího prodeje. Odměna se dále neplatí z přístrojů a nenahraných
nosičů, budou-li v tuzemsku použity jen k rozmnožování děl na základě licenčních smluv
osobami při jejich vlastní činnosti.
§25a
Právo na odměnu v souvislosti s pronájmem originálu nebo rozmnoženiny díla
Pokud autor poskytne licenci k pronájmu originálu nebo rozmnoženiny díla
zaznamenaného na zvukový nebo zvukově obrazový záznam výrobci takového záznamu,
vzniká mu vůči osobě, která bude originál nebo rozmnoženinu takto zaznamenaného
díla pronajímat, právo na přiměřenou odměnu; tohoto práva se nemůže vzdát.
DÍL 6
Úprava smluvních typů
ODDÍL 1
Licenční smlouva
§ 46
Základní ustanovení
(1) Licenční smlouvou autor poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít
(licenci) k jednotlivým způsobům nebo ke všem způsobům užití, v rozsahu omezeném nebo
neomezeném, a nabyvatel se zavazuje, není-li podle § 49 odst. 2 písm. b) sjednáno jinak,
poskytnout autorovi odměnu.
(2) Autor nemůže poskytnout oprávnění k výkonu práva dílo užít způsobem, který v
době uzavření smlouvy ještě není znám.
(3) Nabyvatel je povinen licenci využít, ledaže je ve smlouvě sjednáno jinak.
Ustanovení § 53 tím není dotčeno.
(4) Smlouva vyžaduje písemnou formu, poskytuje-li se licence jako výhradní.
(5) O podání návrhu na uzavření smlouvy jde i tehdy, směřuje-li projev vůle i vůči
neurčitému okruhu osob.
(6) S přihlédnutím k obsahu návrhu nebo k praxi, kterou strany mezi sebou zavedly,
nebo zvyklostem může osoba, které je návrh určen, vyjádřit souhlas s návrhem na uzavření
smlouvy provedením určitého úkonu bez vyrozumění navrhovatele tím, že se podle ní
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zachová, zejména že poskytne nebo přijme plnění. V tomto případě je přijetí návrhu účinné v
okamžiku, kdy byl tento úkon učiněn.
§ 47
Výhradní nebo nevýhradní licence
(1) Licence může být poskytnuta jako licence výhradní nebo licence nevýhradní,
nestanoví-li zvláštní právní předpis4a) jinak. Nevyplývá-li ze smlouvy jinak, má se za to, že
jde o licenci nevýhradní.
(2) V případě výhradní licence autor nesmí poskytnout licenci třetí osobě a je povinen,
není-li sjednáno jinak, se i sám zdržet výkonu práva užít dílo způsobem, ke kterému licenci
udělil.
(3) V případě nevýhradní licence je autor nadále oprávněn k výkonu práva užít dílo
způsobem, ke kterému licenci udělil, jakož i k poskytnutí licence třetím osobám.
(4) Nevýhradní licence získaná nabyvatelem před následným poskytnutím výhradní
licence třetí osobě zůstává zachována, pokud není mezi autorem a nabyvatelem takové
nevýhradní licence sjednáno jinak.
(5) Smlouva, kterou autor poskytne třetí osobě licenci v době, kdy trvá výhradní
licence nabyvatele k témuž způsobu užití, je neplatná, ledaže nabyvatel výhradní licence k
uzavření takové smlouvy udělí písemný souhlas.
§ 48
Poskytnutí oprávnění třetí osobě
(1) Je-li tak sjednáno ve smlouvě, může nabyvatel oprávnění tvořící součást licence
zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence). Ustanovení § 46 odst. 3 se použije
obdobně.
(2) Nabyvatel může licenci postoupit pouze s písemným souhlasem autora; o
postoupení licence a o osobě postupníka je povinen autora informovat bez zbytečného
odkladu.
(3) Při prodeji podniku či jeho části, která tvoří jeho samostatnou organizační složku,
se k přechodu licence souhlas autora nevyžaduje, není-li sjednáno jinak.
§ 49
Odměna
(1) Není-li dále stanoveno jinak, musí být ve smlouvě dohodnuta výše odměny nebo v
ní musí být alespoň stanoven způsob jejího určení.
(2) Není-li ve smlouvě dohodnuta výše odměny nebo alespoň způsob jejího určení,
smlouva je neplatná, s výjimkou případů, kdy
a)

z jednání stran o uzavření smlouvy vyplývá jejich vůle uzavřít smlouvu úplatně i bez
určení výše odměny; v takovém případě je nabyvatel povinen poskytnout autorovi
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b)

odměnu ve výši, která je obvyklá v době uzavření smlouvy za smluvních podmínek
obdobných obsahu této smlouvy pro takový druh díla, nebo
strany ve smlouvě sjednají, že licence se poskytuje bezúplatně.

(3) Pokud autor poskytne licenci k pronájmu originálu nebo rozmnoženiny díla
zaznamenaného na zvukový nebo zvukově obrazový záznam výrobci takového záznamu,
vzniká mu vůči osobě, která bude originál nebo rozmnoženinu takto zaznamenaného díla
pronajímat, právo na přiměřenou odměnu; tohoto práva se nemůže vzdát.
(4) Je-li výše odměny dohodnuta v závislosti na výnosech z využití licence, je
nabyvatel povinen umožnit autorovi kontrolu příslušné účetní nebo jiné dokumentace ke
zjištění skutečné výše odměny. Poskytne-li nabyvatel takto autorovi informace označené
nabyvatelem jako důvěrné, nesmí je autor prozradit třetí osobě ani je použít pro své potřeby v
rozporu s účelem, ke kterému mu byly poskytnuty.
(5) Nabyvatel je povinen poskytovat autorovi pravidelná vyúčtování odměny podle
odstavce 4 ve sjednaných časových obdobích; není-li sjednáno jinak, je povinen tak učinit
alespoň jednou ročně.
(6) Není-li odměna stanovena v závislosti na výnosech z využití licence a je-li tak
nízká, že je ve zřejmém nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro dosažení
takového zisku, má autor právo na přiměřenou dodatečnou odměnu.
(7) Při sjednání odměny se přihlédne k účelu licence a způsobu a okolnostem užití díla
a k územnímu, časovému a množstevnímu rozsahu licence.
§ 50
Omezení licence
(1) Licence může být omezena na jednotlivé způsoby užití díla; způsoby užití díla
mohou být omezeny rozsahem, zejména co do množství, místa nebo času.
(2) Nestanoví-li smlouva, ke kterým jednotlivým způsobům užití díla nebo k jakému
rozsahu užití se licence poskytuje, má se za to, že licence byla poskytnuta k takovým
způsobům užití a v takovém rozsahu, jak to je nutné k dosažení účelu smlouvy.
(3) Nestanoví-li smlouva nebo nevyplývá-li z jejího účelu jinak, má se za to, že
a)
b)
c)

územní rozsah licence je omezen na území České republiky,
časový rozsah licence je omezen na dobu obvyklou u daného druhu díla a způsobu
užití, nikoli však na dobu delší než jeden rok od poskytnutí licence, a má-li být dílo
odevzdáno až po poskytnutí licence, tak od takového odevzdání,
množstevní rozsah licence je omezen na množství, které je obvyklé u daného druhu
díla a způsobu užití.

(4) Nestanoví-li smlouva jinak, licence k rozmnožování díla zahrnuje oprávnění k
pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti,
jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě, a pokud jde o rozmnoženiny v elektronické formě,
jak ve spojení on-line, tak i off-line.
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(5) Nestanoví-li smlouva jinak, licence k rozmnožování díla zahrnuje i licenci k
rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin.
§ 51
Omezení nabyvatele licence
Nabyvatel nesmí upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo označení autora, ledaže
bylo sjednáno jinak, nebo jde-li o takovou úpravu či jinou změnu díla nebo jeho názvu, u
které lze spravedlivě očekávat, že by k ní autor vzhledem k okolnostem užití svolil; ani v
takovém případě nabyvatel nesmí dílo nebo jeho název změnit, pokud si autor svolení
vyhradil i pro tyto změny a nabyvateli je taková výhrada známa. To platí obdobně i při
spojení díla s jiným dílem, jakož i při zařazení díla do díla souborného.
§ 52
Rozmnoženina pro autora
Lze-li to na nabyvateli licence k rozmnožování díla spravedlivě požadovat a je-li to
obvyklé, je nabyvatel povinen poskytnout autorovi na své náklady alespoň jednu
rozmnoženinu autorova díla z rozmnoženin jím pořízených na základě příslušné licence.
§ 53
Odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele
(1) Nevyužívá-li nabyvatel výhradní licenci vůbec nebo využívá-li ji nedostatečně a
jsou-li tím značně nepříznivě dotčeny oprávněné zájmy autora, může autor od smlouvy
odstoupit. To neplatí v případě, že nevyužívání nebo nedostatečné využívání licence je
způsobeno okolnostmi převážně spočívajícími na straně autora.
(2) Autor může z důvodů uvedených v odstavci 1 od smlouvy odstoupit teprve poté,
kdy nabyvatele vyzve, aby v přiměřené lhůtě od dojití výzvy licenci dostatečně využil, a
nabyvatel oprávnění dostatečně nevyužije ani přes tuto výzvu. Na možnost odstoupení jako
následek marného uplynutí přiměřené lhůty musí autor nabyvatele ve výzvě upozornit. Výzvy
není třeba, jestliže využití oprávnění nabyvatelem není možné anebo jestliže nabyvatel
prohlásí, že licenci nevyužije.
(3) Nestanoví-li smlouva jinak, autor nemůže právo na odstoupení od smlouvy podle
odstavce 1 uplatnit před uplynutím dvou let od poskytnutí licence, a má-li být dílo odevzdáno
až po poskytnutí licence, od takového odevzdání; u příspěvků do periodického tisku s denní
periodicitou činí tato lhůta tři měsíce a u ostatního periodického tisku jeden rok. Je-li třeba
před odstoupením od smlouvy učinit výzvu podle odstavce 2, nelze před uvedenou lhůtou
učinit ani takovou výzvu.
(4) Smlouva se ruší dnem doručení odstoupení nabyvateli.
(5) Autor je povinen nahradit nabyvateli škodu odstoupením od smlouvy mu vzniklou,
jestliže k tomu existují důvody zvláštního zřetele hodné. V úvahu se přitom vezmou zejména
důvody, pro něž nabyvatel licenci dostatečně nevyužil.
(6) Nedošlo-li k využití licence vůbec, je autor povinen vrátit nabyvateli odměnu,
kterou od něj přijal na základě smlouvy, od které odstoupil; došlo-li k využití licence pouze
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nedostatečně, je povinen vrátit odměnu sníženou o část, která s ohledem na poměr
uskutečněného a smlouvou nebo zákonem stanoveného rozsahu využití licence připadá na
uskutečněné využití.
(7) Byl-li nabyvatel povinen licenci využít a porušil-li tuto povinnost, zůstává autorův
nárok na odměnu odstoupením od smlouvy podle odstavce 1 nedotčen; pokud byla výše
odměny dohodnuta v závislosti na výnosech z užití díla, má se za to, že autorovi vznikl nárok
na odměnu ve výši, v jaké by mu vznikl, kdyby nabyvatel v době před odstoupením od
smlouvy licenci dostatečně využil.
§ 54
Odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora
(1) Autor může písemně odstoupit od smlouvy, jestliže jeho dosud nezveřejněné dílo
již neodpovídá jeho přesvědčení a zveřejněním díla by byly značně nepříznivě dotčeny jeho
oprávněné osobní zájmy. Smlouva se ruší dnem doručení písemného odstoupení od smlouvy
nabyvateli.
(2) Autor je povinen nahradit nabyvateli škodu, která mu odstoupením od smlouvy
podle odstavce 1 vznikla.
(3) Projeví-li autor po odstoupení od smlouvy podle odstavce 1 opětovný zájem o užití
díla, je povinen přednostně nabídnout licenci nabyvateli, a to za podmínek srovnatelných s
podmínkami původně sjednanými.
(4) Ustanovení § 53 odst. 7 se použije obdobně.
§ 55
Zánik licence
Smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby, které byla udělena licence,
přechází práva a povinnosti z licenční smlouvy na jejího právního nástupce. Licenční smlouva
může takový přechod práv a povinností na právního nástupce vyloučit.
ODDÍL 2
Zvláštní ustanovení pro licenční smlouvu nakladatelskou
§ 56
(1) Licenční smlouva, kterou autor poskytuje nabyvateli licenci k rozmnožování a
rozšiřování díla slovesného, hudebně dramatického nebo hudebního, výtvarného, fotografie či
díla vyjádřeného způsobem podobným fotografii, pokud nejde o užití díla v provedení
výkonnými umělci, je licenční smlouvou nakladatelskou.
(2) Nevyplývá-li ze smlouvy jinak, má se za to, že licence je poskytnuta výhradně; to
neplatí, jde-li o rozmnožování a rozšiřování díla v periodické publikaci.
(3) Nestanoví-li smlouva jinak, autor je oprávněn před vydáním díla v přiměřené lhůtě
poskytnuté nabyvatelem provést drobné tvůrčí změny díla, pokud nevyvolají na straně
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nabyvatele potřebu vynaložení nepřiměřených nákladů nebo nezmění-li se jimi povaha díla,
(autorská korektura).
(4) Neumožní-li nabyvatel autorovi provedení autorské korektury, může autor od
smlouvy odstoupit, došlo-li by v důsledku toho k užití díla způsobem snižujícím jeho
hodnotu.
(5) Je-li množstevní rozsah licence omezen na určitý počet rozmnoženin a tyto
rozmnoženiny byly rozebrány před uplynutím doby, na kterou byla licence udělena a smluvní
strany se nedohodnou na zvýšení množstevního rozsahu licence do 6 měsíců ode dne, kdy
autor vyzval nabyvatele k takové změně smlouvy, zaniká licence, pokud ještě trvá, marným
uplynutím této lhůty.
ODDÍL 3
Podlicenční smlouva
§ 57
Pro podlicenční smlouvu platí ustanovení § 46 až 56 obdobně.
____________________
4a) § 14a odst. 3 a 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
zákona č. 61/2006 Sb.
§ 63
Autor audiovizuálního díla
(1) Autorem audiovizuálního díla je jeho režisér. Tím nejsou dotčena práva autorů děl
audiovizuálně užitých.
(2) Má se za to, že prohlášení o audiovizuálním díle a o právech k takovému dílu,
včetně práv týkajících se jeho užití, zapsané v rejstříku audiovizuálních děl vedeném podle
mezinárodní smlouvy, je pravdivé, není-li prokázán opak; to neplatí v případech, kdy
prohlášení nemůže být platné podle tohoto zákona nebo kdy je v rozporu s jiným prohlášením
v takovém rejstříku.
(3) Není-li sjednáno jinak, platí pro případ, že autor audiovizuálního díla udělil
výrobci prvotního záznamu audiovizuálního díla písemnou smlouvou oprávnění zaznamenat
je na prvotní záznam, že
a)

b)

tomuto výrobci poskytl i výhradní a neomezenou licenci k užití audiovizuálního díla
ve znění původním, dabovaném i opatřeném titulky, jakož i k užití fotografií
vytvořených v souvislosti s pořízením prvotního záznamu, a to s možností poskytnout
oprávnění tvořící součást takové licence zcela nebo zčásti třetí osobě, a že
se s tímto výrobcem dohodl na odměně ve výši, která je ve smyslu ustanovení § 49
odst. 2 písm. a) v době uzavření smlouvy za smluvních podmínek obdobných
obsahu této smlouvy pro takový druh díla obvyklá.

(4) Pro vztah mezi autorem audiovizuálního díla a výrobcem prvotního záznamu
audiovizuálního díla se ustanovení § 54 o odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení
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autora podle občanského zákoníku 13) nepoužije, ledaže je sjednáno jinak; ustanovení § 58
odst. 4 se použije přiměřeně a ustanovení § 58 odst. 5 platí obdobně.
_______________________
13) § 2382 občanského zákoníku.
§ 64
Díla audiovizuálně užitá
(1) Není-li sjednáno jinak, platí pro případ, že autor díla audiovizuálně užitého, s
výjimkou díla hudebního, udělil výrobci prvotního záznamu audiovizuálního díla písemnou
smlouvou oprávnění k zařazení díla do díla audiovizuálního, že tomuto výrobci
a)
b)

c)

udělil svolení dílo beze změny nebo po zpracování či jiné změně zařadit do díla
audiovizuálního, zaznamenat je pro prvotní záznam takového audiovizuálního díla,
jakož i dabovat je a opatřit je titulky, že
mu poskytl i výhradní a neomezenou licenci k užití svého díla při užití
audiovizuálního díla, jakož i fotografií vytvořených v souvislosti s pořízením
prvotního záznamu, a to s možností oprávnění tvořící součást takové licence zcela
nebo zčásti poskytnout třetí osobě, a že
se s ním dohodl na odměně ve výši, která je ve smyslu ustanovení § 49 odst. 2 písm. a)
v době uzavření smlouvy za smluvních podmínek obdobných obsahu této
smlouvy pro takový druh díla obvyklá.

(2) Není-li sjednáno jinak, může autor díla audiovizuálně užitého podle odstavce 1
udělit svolení k zařazení takového díla do jiného díla audiovizuálního či zařadit je do
takového díla sám až po uplynutí deseti let od udělení svolení podle odstavce 1.
(3) Ustanovení § 63 odst. 4 platí obdobně.
§ 66
Omezení rozsahu práv autora k počítačovému programu
(1) Do práva autorského nezasahuje oprávněný uživatel rozmnoženiny počítačového
programu, jestliže
a)

b)
c)
d)

e)

rozmnožuje, překládá, zpracovává, upravuje či jinak mění počítačový program, je-li to
nezbytné k využití oprávněně nabyté rozmnoženiny počítačového programu, činí-li tak
při zavedení a provozu počítačového programu nebo opravuje-li chyby počítačového
programu,
jinak rozmnožuje, překládá, zpracovává, upravuje či jinak mění počítačový program,
je-li to nezbytné k využití oprávněně nabyté rozmnoženiny počítačového programu v
souladu s jeho určením, není-li dohodnuto jinak,
zhotoví si záložní rozmnoženinu počítačového programu, je-li nezbytná pro jeho
užívání,
zkoumá, studuje nebo zkouší sám nebo jím pověřená osoba funkčnost počítačového
programu za účelem zjištění myšlenek a principů, na nichž je založen kterýkoli prvek
počítačového programu, činí-li tak při takovém zavedení, uložení počítačového
programu do paměti počítače nebo při jeho zobrazení, provozu či přenosu, k němuž je
oprávněn,
rozmnožuje kód nebo překládá jeho formu při rozmnožování počítačového programu
nebo při jeho překladu či jiném zpracování, úpravě či jiné změně, je-li k ní oprávněn, a
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to samostatně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby, jsou-li takové rozmnožování
nebo překlad nezbytné k získání informací potřebných k dosažení vzájemného
funkčního propojení nezávisle vytvořeného počítačového programu s jinými
počítačovými programy, jestliže informace potřebné k dosažení vzájemného funkčního
propojení nejsou pro takové osoby dříve jinak snadno a rychle dostupné a tato činnost
se omezuje na ty části počítačového programu, které jsou potřebné k dosažení
vzájemného funkčního propojení.
(2) Za rozmnožování počítačového programu podle tohoto zákona se považuje i
zhotovení rozmnoženiny, je-li nezbytná k zavedení a uložení počítačového programu do
paměti počítače, jakož i pro jeho zobrazení, provoz a přenos.
(3) Za pronájem či půjčování podle tohoto zákona se nepovažuje pronájem nebo
půjčování rozmnoženiny počítačového programu, kde samotný program není podstatným
předmětem pronájmu nebo půjčování.
(4) Informace získané při činnosti podle odstavce 1 písm. e) nesmějí být poskytnuty
jiným osobám, ledaže je to nezbytné k dosažení vzájemného funkčního propojení nezávisle
vytvořeného počítačového programu, ani využity k jiným účelům než k dosažení vzájemného
funkčního propojení nezávisle vytvořeného počítačového programu. Dále nesmějí být tyto
informace využity ani k vývoji, zhotovení nebo k obchodnímu využití počítačového programu
podobného tomuto počítačovému programu v jeho vyjádření nebo k jinému jednání
ohrožujícímu nebo porušujícímu právo autorské.
(5) Pro omezení autorských práv k počítačovému programu podle odstavce 1 platí
ustanovení § 29 odst. 1.
(6) Oprávněným uživatelem rozmnoženiny počítačového programu je oprávněný
nabyvatel rozmnoženiny počítačového programu, který má vlastnické či jiné právo k
rozmnoženině počítačového programu, a to za účelem jejího využití, nikoli za účelem jejího
dalšího převodu, dále oprávněný nabyvatel licence nebo jiná osoba oprávněná užívat
rozmnoženinu počítačového programu. Takový uživatel může užít oprávněně nabytou
rozmnoženinu počítačového programu v rozsahu stanoveném v odstavci 1 (minimální rozsah),
pokud není smlouvou dohodnut rozsah širší; minimální rozsah nelze s výjimkou oprávnění
uvedeného v odstavci 1 písm. b) dohodou zúžit.
(7) Ustanovení § 30a až 33, § 34 písm. b) až d), § 35 až 38, § 38a odst. 1 písm. b), §
38a odst. 2, § 38b až 39, § 43 odst. 1 a 4 až 6 a § 54 ustanovení občanského zákoníku o
odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora13) se na počítačový program
nevztahují.
(8) Právní ochranou technických prostředků podle § 43 nejsou dotčena ustanovení
odstavce 1 písm. d) a e) v rozsahu nezbytném k využití těchto omezení. Autor, který pro své
dílo použil technické prostředky podle § 43 odst. 3, je povinen zpřístupnit počítačový program
oprávněnému uživateli v rozsahu podle odstavce 1 a je povinen označit počítačový program
chráněný technickými prostředky uvedením jména a adresy osoby, na kterou se má oprávněný
uživatel za tím účelem obrátit.
§ 74
Použití úpravy hlavy I
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Ustanovení § 2 odst. 3, § 4, 6, 7 a 9, § 11 odst. 4 a 5, § 12 odst. 2 a 3, § 13 až 16, § 18
až 23, § 25 a 26 § 25, § 25a, § 26, § 27 odst. 7, § 28 odst. 1, § 29, § 30 odst. 1, 2, 5 a 6, § 30b,
§ 31, § 34 písm. a) až c), § 35, § 37 až 38a, § 38c, § 38e, 38f, § 40 až 44, § 46 až 48, § 49 až
51, § 53 až 55, § 57 a 58, § 62 odst. 2 a § 64 odst. 1 a 3 platí obdobně i pro výkonného umělce
a jeho výkony.
§ 78
Použití úpravy hlavy I
Ustanovení § 2 odst. 3, § 4, § 6, § 9 odst. 2 až 4, § 12 odst. 2 a 3, § 13 až 16, § 18 až
23, § 25, § 25a, § 27 odst. 7, § 28 odst. 1, § 29, § 30 odst. 1, 2, 5 a 6, § 30b, § 31, § 34 písm.
a) až c), § 35, § 37 až 38a, § 38c, § 38e, 38 f, § 40 až 44, § 46 až 48, § 49 odst. 1 až 5, § 50,
51, 55, 57 a § 62 odst. 2 platí obdobně i pro výrobce zvukového záznamu a jeho záznam.
§ 82
Použití úpravy hlavy I
Ustanovení § 2 odst. 3, § 4, § 6, § 9 odst. 2 až 4, § 12 odst. 2 a 3, § 13 až 16, § 18 až
23, § 25, § 25a, § 27 odst. 7, § 28 odst. 1, § 29, § 30 odst. 1, 2, 5 a 6, § 30b, § 31, § 34 písm.
a) až c), § 35, § 37 až 38a, § 38c, § 38e, 38f, § 40 až 44, § 46 až 48, § 49 odst. 1 až 5, § 50,
51, 55, 57 a § 62 odst. 2 platí obdobně i pro výrobce zvukově obrazového záznamu a jeho
záznam.
§ 86
Použití úpravy hlavy I
Ustanovení § 2 odst. 3, § 4, § 6, § 9 odst. 2 až 4, § 12 odst. 2 a 3, § 13 až 16, § 18 až
23, § 25, § 27 odst. 7, § 28 odst. 1, § 29, § 30 odst. 1, 2, 5 a 6, § 30b, § 31, § 34 písm. a) až c),
§ 35 odst. 1, 2 a 4, § 37 odst. 1 a 4, § 38 odst. 1 písm. a), § 38a, § 38c, § 38e, § 38f, § 40 až
44, § 46 až 48, § 49 odst. 1 až 5, § 50, 51, 55, 57 a § 62 odst. 2 platí obdobně i pro vysílatele a
jeho vysílání.
§ 94
Použití úpravy hlavy I
(1) Ustanovení § 4, § 6, § 9 odst. 2 až 4, § 12 odst. 2, § 13 až 15, § 18 odst. 2 a 4, § 27
odst. 7, § 28 odst. 1, § 29, § 30 odst. 1 a 3, § 40 až 44, § 46 až 48, § 49 odst. 1 až 5, § 50, 51,
55 a 57 a § 40 až 44 platí přiměřeně i pro pořizovatele databáze.
(2) Ustanovení § 3 písm. a) platí přiměřeně i pro pořizovatele databáze, která je
součástí právního předpisu.
§ 98
Oprávnění k výkonu kolektivní správy
(1) O udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy (dále jen "oprávnění") rozhoduje
ministerstvo na základě písemné žádosti.
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(2) Žádost musí obsahovat
a)

název, sídlo, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a označení statutárního
orgánu žadatele, jméno, příjmení a trvalý pobyt osoby, která je statutárním orgánem,
nebo osob, které jsou jeho členy, a způsob jednání jménem žadatele; je-li členem
statutárního orgánu tohoto žadatele právnická osoba, rozumí se členem
statutárního orgánu žadatele fyzická osoba, která jménem právnické osoby
funkci člena statutárního orgánu žadatele vykonává,

b)

vymezení práv, která mají být kolektivně spravována,

c)

vymezení předmětů práv podle písmene b), a pokud jde o díla, tak i vymezení jejich
druhu.
(3) K žádosti podle odstavce 2 musí žadatel přiložit

a)

doklad osvědčující skutečnosti podle odstavce 2 písm. a) a podle § 97 odst. 2,

b)

vzorový návrh smlouvy s nositeli práv při zastupování při výkonu kolektivní správy,

c)

návrh rozúčtovacího řádu obsahující způsob rozdělování a pravidla pro výplatu
vybraných odměn, vylučující svévolný postup při jejich rozdělování a přihlížející k
uplatnění zásady podpory kulturně významných děl a výkonů,

d)

jmenný seznam nositelů práv, kteří projevili zájem o kolektivní správu svých práv
žadatelem, s uvedením jejich místa trvalého pobytu nebo, jde-li o cizince, místa jejich
pobytu, státního občanství, jejich zveřejněných předmětů ochrany v rozsahu
odpovídajícím účelu řízení a s podpisy těchto nositelů práv,

e)

jmenný seznam členů žadatele, kteří jsou nositeli práv, která mají být kolektivně
spravována, s uvedením jejich místa trvalého pobytu nebo, jde-li o cizince, místa jejich
pobytu, státního občanství, jejich zveřejněných předmětů ochrany v rozsahu
odpovídajícím účelu řízení a s podpisy těchto nositelů práv,

f)

odhad předpokládané výnosnosti kolektivně spravovaných práv a odhad nákladů na
výkon kolektivní správy,

g)

návrh výše odměn pro jednotlivé způsoby užití předmětů ochrany,

h)

v případě, že nemá sídlo na území České republiky, výpis z evidence Rejstříku trestů
nebo odpovídající doklad vydaný příslušným orgánem státu, ve kterém má sídlo.
(4) Účastníkem řízení o udělení oprávnění je ten, kdo o oprávnění žádá.

(5) O žádosti o udělení oprávnění rozhodne ministerstvo do 90 dnů ode dne podání
žádosti. Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout v této lhůtě, může ji ministr přiměřeně
prodloužit. O tomto prodloužení ministerstvo účastníka bez zbytečného odkladu vyrozumí.
Ministerstvo v řízení o udělení oprávnění přihlíží zejména k tomu, zda lze předpokládat, že
žadatel je způsobilý k řádnému a účelnému výkonu kolektivní správy.
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(6) Ministerstvo udělí oprávnění žadateli,
a)

jehož žádost o udělení oprávnění splňuje náležitosti podle odstavců 2 a 3,

b)

který žádá o oprávnění k zastupování při výkonu takových práv, kdy kolektivní výkon
je účelný,

c)

jestliže pro výkon téhož práva ve vztahu k témuž předmětu ochrany, a pokud jde o
díla, pro výkon téhož práva k témuž druhu díla, nemá oprávnění již jiná osoba, a

d)

který splňuje předpoklady pro zajištění řádného výkonu kolektivní správy.

(7) Ministerstvo může udělit oprávnění k vybírání odměn pro všechny autory anebo
pro všechny nositele práv souvisejících s právem autorským podle § 25 a § 37 odst. 2 jen
jednomu žadateli; v takovém případě oprávnění jiného kolektivního správce zahrnuje jen
rozdělování takto vybraných odměn autorům anebo nositelům práv souvisejících s právem
autorským jím zastupovaným.
(8) Výrokovou část rozhodnutí, kterým bylo uděleno oprávnění, spolu s údajem o dni
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový
přístup bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne nabytí právní moci.
(9) Rozhodování o udělení oprávnění se řídí obecnými předpisy o správním
řízení,6) pokud tento zákon nestanoví jinak.
(10) Za účelem doložení bezúhonnosti právnické osoby si ministerstvo vyžádá podle
zvláštního právního předpisu12) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z
evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické
podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
________________________________
6) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb.
12) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 102
Zprostředkovatelé kolektivních a hromadných smluv
(1) K usnadnění sjednávání kolektivních smluv, popřípadě smluv hromadných [§ 100
odst. 1 písm. h)] mohou smluvní strany využít jednoho nebo více zprostředkovatelů
jmenovaných k tomu účelu ministerstvem z nezávislých odborníků. Zprostředkovatelem pro
účely tohoto zákona může být zletilá fyzická osoba způsobilá k právním úkonům plně
svéprávná fyzická osoba, která souhlasí s výkonem této činnosti. Seznam zprostředkovatelů
je veřejně přístupný; vede jej ministerstvo s přihlédnutím k návrhům kolektivních správců a
uživatelů, popř. jejich sdružení.
(2) Nedohodnou-li se smluvní strany na zprostředkovateli do 30 dnů od předložení
návrhu kteroukoli smluvní stranou na sjednání smlouvy podle odstavce 1 zprostředkovatelem,
určí zprostředkovatele ministerstvo do 14 dnů od předložení žádosti.
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(3) Žádost předkládá zprostředkovateli kterákoli smluvní strana písemně. V žádosti
uvede dosavadní stav jednání a připojí svůj návrh a stanovisko druhé smluvní strany. Smluvní
strany jsou povinny si poskytovat při zprostředkování potřebnou součinnost.
(4) Zprostředkovatelé jsou povinni být nápomocni při jednání smluvních stran,
popřípadě i předkládat stranám vlastní návrhy do 30 dnů od předložení žádosti.
(5) Nevyjádří-li žádná ze stran do 30 dnů od předložení návrhu zprostředkovatele
podle odstavce 1 námitky k tomuto návrhu, má se za to, že jej strany přijaly.
(6) Zprostředkovatel má nárok na odměnu, na které se dohodnou smluvní strany, a na
náhradu nutně vynaložených nákladů. Nedohodnou-li se smluvní strany se
zprostředkovatelem na odměně za jeho činnost při sjednávání kolektivní či hromadné
smlouvy, činí odměna zprostředkovatele dvojnásobek minimální mzdy platné pro
zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou.7) Odměnu zprostředkovatele a náklady spojené
s jeho činností nesou rovným dílem smluvní strany.
____________________
7) § 2 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších
předpisů.
***
Změna zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších
zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 483/2004 Sb., zákona č. 203/2006 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 142/2012 Sb.:
§1
Předmět úpravy
Tímto zákonem se stanoví podmínky ochrany sbírek, uchovávaných zejména v
muzeích a galeriích, stanoví se podmínky a způsob vedení evidence sbírek muzejní povahy,
práva a povinnosti vlastníků sbírek muzejní povahy, upravují se veřejné služby veřejně
prospěšné služby, vybrané veřejné služby veřejně prospěšné služby a standardizované
veřejné služby veřejně prospěšné služby poskytované muzei a galeriemi a stanoví se
podmínky jejich poskytování a sankce za porušení stanovených povinností.
§2
Vymezení základních pojmů
(1) Sbírkou muzejní povahy je sbírka, která je ve své celistvosti významná pro
prehistorii, historii, umění, literaturu, techniku, přírodní nebo společenské vědy; tvoří ji
soubor sbírkových předmětů shromážděných lidskou činností (dále jen "sbírka"). Má se za to,
že sbírka je věcí hromadnou.
(2) Sbírka, jejímž vlastníkem je Česká republika nebo územní samosprávný
celek, je veřejným statkem podle zvláštního právního předpisu5).
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(23) Sbírkovým předmětem podle odstavce 1 je věc movitá nebo nemovitost nebo
soubor těchto věcí, a to přírodnina nebo lidský výtvor. Sbírkovým předmětem podle
odstavce 1 jsou také preparáty lidských a zvířecích těl nebo jejich částí a kosterní
pozůstatky lidské a zvířecí.
(34) Muzeem je instituce, která získává a shromažďuje přírodniny a lidské výtvory pro
vědecké a studijní účely, zkoumá prostředí, z něhož jsou přírodniny a lidské výtvory
získávány, z vybraných přírodnin a lidských výtvorů vytváří sbírky, které trvale uchovává,
eviduje a odborně zpracovává, umožňuje způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez
rozdílu jejich využívání a zpřístupňování poskytováním vybraných veřejných služeb veřejně
prospěšných služeb, přičemž účelem těchto činností není zpravidla dosažení zisku. Galerií je
muzeum specializované na sbírky výtvarného umění.
(45) Veřejnými službami Veřejně prospěšnými službami poskytovanými muzeem
nebo galerií jsou služby, které slouží k uspokojování kulturních, výchovných, vzdělávacích a
informačních potřeb veřejnosti (dále jen "veřejná služba"). Veřejné služby jsou zčásti nebo
zcela financovány z veřejných rozpočtů.
(56) Vybranými veřejnými službami jsou veřejné služby podle odstavce 45 spočívající
ve zpřístupňování a využívání sbírek nebo jednotlivých sbírkových předmětů a poznatků o
přírodě a historii z nich získaných prostřednictvím muzejních výstav, muzejních programů,
muzejních publikací a poskytování informací o přírodě nebo společnosti, získaných studiem
přírodnin nebo lidských výtvorů, sbírek a sbírkových předmětů nebo prostředí, z něhož jsou
sbírkové předměty získávány.
(67) Standardizovanými veřejnými službami jsou vybrané veřejné služby podle
odstavce 56, pro něž jsou stanoveny standardy tímto zákonem v rozsahu a struktuře
zaručujícími jejich územní, časovou, ekonomickou a fyzickou dostupnost.
(78) Poskytovateli standardizovaných veřejných služeb jsou muzea a galerie, které
spravují sbírky zapsané v centrální evidenci sbírek(dále jen "centrální evidence"), jejichž
vlastníkem je Česká republika nebo územní samosprávný celek, (dále jen "poskytovatel"). Síť
poskytovatelů zveřejní Ministerstvo kultury (dále jen "ministerstvo") v informačním systému
s dálkovým přístupem.1)
(89) Garanty poskytování standardizovaných veřejných služeb jsou zřizovatelé
poskytovatelů, nebo ti, kdo vůči poskytovatelům plní funkci zřizovatele (dále jen "garanti").
____________________
1) § 2 písm. o) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně
některých dalších zákonů.
5
) § 490 občanského zákoníku.
§ 10a
(1) Standardem územní dostupnosti je síť poskytovatelů, zveřejněná ministerstvem
podle § 2 odst. 78.
(2) Standardem časové dostupnosti je zajišťování standardizovaných veřejných služeb
poskytovateli v tomto stanoveném rozsahu a struktuře:
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a)

b)

c)

d)

e)

zpřístupnění sbírky, kterou poskytovatel spravuje, nebo vybraných sbírkových
předmětů této sbírky, popřípadě sbírkových předmětů zapůjčených z jiných
tuzemských či zahraničních muzeí nebo galerií, prostřednictvím muzejních výstav, se
stanovenou návštěvní dobou v každém kalendářním roce,
každoroční pořádání muzejních programů, čerpajících ze sbírkových předmětů ze
sbírky, kterou poskytovatel spravuje, nebo ze sbírkových předmětů zapůjčených, nebo
z poznatků o přírodě nebo historii, získaných zkoumáním sbírkových předmětů nebo
předmětů obdobných, nebo výzkumem prostředí, z nějž jsou tyto předměty získávány,
pro širokou veřejnost včetně specifických skupin návštěvníků, například dětí a
mládeže, osob se zdravotním postižením, seniorů, národnostních menšin,
každoroční zpracování informací o činnosti poskytovatele ve výroční zprávě
zveřejněné prostřednictvím tisku nebo v informačním systému s dálkovým
přístupem1) a dále každoroční zpracování zpráv nebo informací o muzejních
programech nebo muzejních publikací o poznatcích o přírodě nebo historii získaných
zkoumáním sbírkových předmětů nebo předmětů obdobných nebo výzkumem
prostředí, z nějž jsou sbírkové předměty získávány,
zajištění průběžného poskytování informací o sbírce, kterou poskytovatel spravuje, o
připravovaných expozicích, výstavách, muzejních programech, vlastní ediční činnosti,
o přírodě nebo historii území, na němž poskytovatel působí, nebo informací o
ostatních poskytovatelích,
zpracování odborných posudků, expertíz, stanovisek a pojednání v oborech své
působnosti s využitím sbírky, kterou poskytovatel spravuje, poznatků o přírodě nebo
historii území, v němž působí, a poznatků z výzkumu prostředí, z nějž získává
sbírkové předměty, na základě žádosti a za úplatu.

(3) Standardem ekonomické dostupnosti je poskytování zlevněného, skupinového
nebo volného vstupného, a to pro děti do 6 let, žáky základních škol, studenty středních a
vysokých škol, seniory a pro skupiny žáků nebo studentů čítající alespoň 5 osob včetně
pedagogického doprovodu a pro osoby a skupiny osob se zdravotním postižením.
(4) Standardem fyzické dostupnosti je odstraňování, pokud to stavební podstata
příslušné nemovitosti dovolí nebo to není z jiných závažných důvodů vyloučeno,
architektonických a jiných bariér znemožňujících osobám s omezenou schopností pohybu a
orientace užívání standardizovaných veřejných služeb.
(5) Zajišťování standardizovaných veřejných služeb podle stanovených standardů
může být omezeno nebo pozastaveno pouze dočasně a na dobu nezbytně nutnou
a)
b)
c)
d)
e)

při rekonstrukci nebo nezbytné údržbě budovy poskytovatele, v níž jsou služby
poskytovány, kdy nelze umožnit vstup návštěvníků,
při přípravě instalace nové expozice nebo její nezbytné změně,
provádí-li poskytovatel dlouhodobé práce nezbytné pro záchranu sbírky, kterou
spravuje,
probíhá-li stěhování poskytovatele do jiných prostor, nebo
při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech po předchozím
souhlasu garanta.

(6) Zajišťování standardizovaných veřejných služeb podle odstavců 2 a 3 a omezení
nebo pozastavení zajišťování standardizovaných veřejných služeb podle odstavce 5, včetně
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jejich způsobu a rozsahu, poskytovatel veřejně oznámí. Za veřejné oznámení se považuje
oznámení prostřednictvím tisku nebo v informačním systému s dálkovým přístupem1) nebo
vývěskou na budově poskytovatele.
§ 15a
Využívání údajů z informačních systémů
(1) Ministerstvo využívá pro výkon působnosti podle tohoto zákona ze základního
registru obyvatel tyto referenční údaje:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

příjmení,
jméno, popřípadě jména,
adresa místa pobytu,
datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum,
místo a stát, kde se narodil,
datum, místo a okres 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 den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2) Ministerstvo využívá pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního
systému evidence obyvatel tyto údaje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
datum narození,
pohlaví,
místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
rodné číslo,
státní občanství, popřípadě více státních občanství,
adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního
právního předpisu,
počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům omezení svéprávnosti, jméno,
popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li mu přiděleno, datum,
místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde
se narodil,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.

(3) Ministerstvo využívá pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního
systému cizinců tyto údaje:
a)

jméno, popřípadě jména, příjmení,
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
i)
j)
k)

datum narození,
rodné číslo,
pohlaví,
místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
státní občanství, popřípadě více státních občanství,
druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
omezení svéprávnosti,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.

(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel
nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
***
Změna zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů, ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb.,
zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 68/2006 Sb., zákona č. 115/2006
Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č.
239/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb.,
zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 494/2012 Sb.:
§3
(1) Evidence obyvatel je vedena v informačním systému evidence obyvatel (dále jen
"informační systém"), jehož správcem5) je ministerstvo. Tento informační systém je
agendovým informačním systémem veřejné správy podle zvláštního zákona.5a)
(2) Pro účely tohoto zákona se ve vztahu k území České republiky rozumí
a)
b)
c)

místem narození obec nebo vojenský újezd, v hlavním městě Praze obvod Praha 1 až
10,5b) na jehož území se obyvatel narodil, popřípadě které byly jako takové zapsány
do knihy narození,5c)
místem uzavření manželství nebo vzniku registrovaného partnerství (dále jen
„partnerství“)5d) obec nebo vojenský újezd, v hlavním městě Praze obvod Praha 1 až
105b), na jehož území došlo k uzavření manželství nebo partnerství obyvatele,
místem úmrtí obec nebo vojenský újezd, v hlavním městě Praze obvod Praha 1 až
10,5b) na jehož území došlo k úmrtí obyvatele, popřípadě na jehož území bylo tělo
obyvatele nalezeno, anebo u obyvatele prohlášeného za mrtvého, na jehož území
naposledy pobýval živý.
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(3) V informačním systému se o občanech vedou tyto údaje:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

h)
i)

i)

j)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
datum narození,
pohlaví,
místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan
narodil; uvedené místo a okres narození na území České republiky jsou vedeny ve
formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v základním
registru územní identifikace, adres a nemovitostí,
rodné číslo,
státní občanství, popřípadě více státních občanství,
adresa místa trvalého pobytu (§ 10 odst. 1), včetně předchozích adres místa trvalého
pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle
zvláštního právního předpisu; uvedené adresy jsou vedeny ve formě referenční vazby
(kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní
identifikace, adres a nemovitostí; v případě předchozích trvalých pobytů a adresy, na
kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, kterou je
údaj o identifikaci poštovní přihrádky nebo dodávací schránky nebo adresa mimo
území České republiky, se vede i adresa, které kód adresního místa v základním
registru územní identifikace, adres a nemovitostí přidělen nebyl,
počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky; datum podle § 10b odst. 3,
jeho změna nebo zrušení,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě jména,
příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li mu přiděleno, vede se datum, místo a
okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se
narodil, a agendový identifikátor fyzické osoby, pokud opatrovníkovi byl přidělen;
uvedené místo a okres narození na území České republiky jsou vedeny ve formě
referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v základním registru
územní identifikace, adres a nemovitostí; je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní
správy5e), vede se název a adresa sídla; tyto údaje jsou vedeny ve formě referenčních
vazeb na referenční údaje ze základního registru osob,
datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o schválení smlouvy o nápomoci
nebo zastoupení členem domácnosti5e) včetně uvedení soudu, který smlouvu nebo
zastoupení schválil, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení
svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka,
datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení omezení svéprávnosti,
datum odvolání podpůrce soudem a datum zániku zastoupení členem
domácnosti; nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, vede se datum, místo a
okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se
narodil, a agendový identifikátor fyzické osoby, pokud opatrovníkovi byl
přidělen; uvedené místo a okres narození na území České republiky jsou vedeny
ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj
v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí; je-li opatrovníkem
ustanovena právnická osoba, vede se název a adresa sídla; tyto údaje jsou vedeny
ve formě referenčních vazeb na referenční údaje ze základního registru
právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci,
zákaz pobytu25), místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,
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k)

l)

m)

n)

o)
p)

jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného
zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá
přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, a
agendový identifikátor fyzické osoby, pokud mu byl přidělen; je-li jiným zákonným
zástupcem dítěte právnická osoba, vede se název a adresa sídla; tyto údaje jsou vedeny
ve formě referenčních vazeb na referenční údaje v základním registru osob,
rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství
mimo území České republiky, vede se místo a stát, datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné5f), datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o neexistenci manželství5g), datum zániku manželství smrtí jednoho
z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z
manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil5h), anebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství5i); uvedené místo a okres
uzavření manželství na území České republiky jsou vedeny ve formě referenční vazby
(kódu územního prvku) na referenční údaj v základním registru územní identifikace,
adres a nemovitostí,
datum, místo a okres vzniku partnerství5l), došlo-li ke vzniku partnerství mimo území
České republiky, vede se místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o
neplatnosti nebo o neexistenci partnerství5m), datum zániku partnerství smrtí jednoho
z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z
partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství5n); uvedené místo a okres
vzniku partnerství na území České republiky je vedeno ve formě referenční vazby
(kódu územního prvku) na referenční údaj v základním registru územní identifikace,
adres a nemovitostí,
jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo partnera; je-li manželem
nebo partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno,
popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a datum jeho narození a agendový
identifikátor fyzické osoby, pokud mu byl přidělen,
jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá
přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho
narození a agendový identifikátor fyzické osoby, pokud mu byl přidělen,
o osvojeném dítěti osvojenci údaje v rozsahu
1. stupeň osvojení,
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte osvojence,
3. původní a nové rodné číslo dítěte osvojence a jeho agendový identifikátor
fyzické osoby, pokud mu byl přidělen,
4. datum, místo a okres narození a u dítěte, které se narodilo v cizině, místo a
stát, kde se narodilo osvojence, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se
narodil; místo a okres narození na území České republiky jsou vedeny ve
formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v základním
registru územní identifikace, adres a nemovitostí,
5. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodná čísla osvojitelů, v případě, že
osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, vedou se údaje o jménu, popřípadě
jménech, příjmení a datu narození osvojitele; agendový identifikátor fyzické
osoby, pokud jim byl přidělen,
6. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodná čísla otce a matky7a); pokud jim
nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození;
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q)
r)

s)
st)
tu)
uv)

agendový identifikátor fyzické osoby, pokud jim byl přidělen; tyto údaje se
nevedou, pokud se jedná o dítě narozené o osvojence narozeného ženě s
trvalým pobytem v České republice, která porodila dítě jej porodila a písemně
požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení
osvojení dítěte,
záznam o poskytnutí údajů (§ 8 odst. 10),
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, vede
se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; uvedené místo a okres
úmrtí na území České republiky jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu
územního prvku) na referenční údaj v základním registru územní identifikace, adres a
nemovitostí,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den,
kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o
prohlášení za mrtvého.
agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel,
poznámky k údajům uvedeným v písmenech a) až t) až u).

(4) V informačním systému se o cizincích uvedených v § 1 odst. 1 písm. c) vedou
údaje v rozsahu
a)
b)
c)
d)

jméno, popřípadě jména,
příjmení,
rodné číslo, nemá-li přidělené rodné číslo, vede se datum narození,
agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel, pokud mu byl
přidělen.

(5) Ministerstvo je uživatelem5)veškerých údajů vedených v informačním systému,
pokud je to nezbytné pro výkon jeho působnosti.
(6) Ministerstvo v informačním systému zpracovává5p) údaje potřebné k plnění úkolů
stanovených zvláštním právním předpisem6) v rozsahu údajů podle odstavců 3 a 4.
(7) V informačním systému se o všech v něm vedených údajích zpracovávají a vedou
rovněž jejich změny, a to včetně dat, ke kterým tyto změny nastaly, jsou-li správci
informačního systému známa.
(8) V informačním systému se při zpracování údajů podle § 3 odst. 5 a 6, § 3a až 6 a §
8 vedou rovněž záznamy o přístupech do informačního systému, které obsahují:
a)
b)
c)

kód agendy, uživatelské jméno oprávněné osoby vykonávající agendu a označení
subjektu, pro jehož účel se údaje poskytují,
den, měsíc, rok a čas zpracování,
agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel, obyvatele, jehož
údaje jsou poskytovány, nebo jiný údaj, který je pro vyhledání tohoto obyvatele
rozhodující, přičemž vyhledání příslušného obyvatele se uskuteční prostřednictvím
dalších obyvatel, pro něž je rozhodující údaj společný,
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d)

důvod a konkrétní účel přístupu do informačního systému.

____________________
5) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
Zákon č. 365/2000 Sb. , o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění
zákona č. 517/2002 Sb.
5a) § 3 odst. 1 zákona č. 365/2000 Sb.
5b) Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů.
5c) § 14 a 15 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
5d) § 57a trestního zákona.
5e) § 27 občanského zákoníku. § 45 až 54 občanského zákoníku.
5f) § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. § 680 až 686 občanského zákoníku.
5f) § 11 a násl. zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.
5g) § 17a zákona č. 94/1963 Sb. § 677 až 679 občanského zákoníku.
5h) § 22 zákona č. 94/1963 Sb. § 26 a 76 občanského zákoníku.
5i) § 24 zákona č. 94/1963 Sb. § 755 až 758 občanského zákoníku.
5l) § 1 zákona č. 301/2000 Sb.
§ 2 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.
5m) § 5 zákona č. 115/2006 Sb.
5n) § 14 zákona č. 115/2006 Sb.
5p) § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.
6) Například zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1993
Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění
pozdějších předpisů.
7a) Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. Občanský zákoník.
14a) § 87a odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění zákona č. 428/2005 Sb. a zákona č. 161/2006 Sb.
25) § 75 trestního zákoníku.
§ 15a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 494/2012 Sb.

§ 4a
Matriční úřad zapisuje údaje vedené v informačním systému, a to v rozsahu § 3 odst. 3
písm. a) až f), písm. k) až p) a písm. r) a s) t), pokud nejsou tyto údaje zapsány podle § 6, a §
3 odst. 4.
Zdroje informačního systému
§6
Soud prvního stupně zapisuje do informačního systému údaje, a to v rozsahu § 3
odst. 3 písm. i), l), m), s), jde-li o rozhodnutí o rozvodu manželství nebo zrušení partnerství,
anebo o rozhodnutí o neplatnosti či neexistenci manželství nebo partnerství a m), jde-li o
rozhodnutí o rozvodu manželství nebo zrušení partnerství, anebo o rozhodnutí o
neplatnosti či neexistenci manželství nebo partnerství, a v rozsahu § 3 odst. 3 písm. s) a
t), jde-li o rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého nebo nezvěstného.
§8
Poskytnutí údajů z informačního systému
(1) Ministerstvo poskytuje údaje z informačního systému v rozsahu nezbytně nutném a
za podmínek stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem. Údaje z
informačního systému se poskytují způsobem umožňujícím dálkový přístup, pokud nestanoví
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zvláštní právní předpis jinak. Údaj o agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu
evidence obyvatel se poskytuje pouze, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis23).
(2) Subjekty, které získávají údaje z informačního systému podle zvláštního právního
předpisu,
a)
b)

nejsou oprávněny k jejich shromažďování, předávání a využívání mimo působnost
stanovenou v tomto předpisu,
jsou povinny zajistit ochranu dat před náhodným nebo neoprávněným přístupem nebo
zpracováváním.

(3) Obyvateli staršímu 15 let na základě žádosti poskytuje ministerstvo,
krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a ohlašovna písemně údaje vedené v
informačním systému k jeho osobě a k osobě blízké s výjimkou údajů uvedených v § 3
odst. 3 písm. q), nelze-li záznam o poskytnutí údajů podle tohoto zákona zpřístupnit, a v § 3
odst. 3 písm. p), které poskytuje pouze ministerstvo obyvateli staršímu 18 let do vlastních
rukou. K osobě blízké se poskytují údaje uvedené v § 3 odst. 3 písm. r) a s), s) a t). Osobou
blízkou se pro účely tohoto zákona rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk,
manžel nebo partner.
(4) Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel podat
ministerstvu, krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
elektronicky na formuláři, zpřístupněném ministerstvem dálkovým přístupem, který žadatel
po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem8), nebo podá prostřednictvím
zpřístupněné datové schránky provozované podle zvláštního právního předpisu8a) a čísla
elektronicky čitelného identifikačního dokladu.
(5) Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel podat také
osobně ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo
ministerstvu a prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy 8b). V tomto případě musí
od 1. ledna 2012 provést svoji identifikaci pomocí bezpečnostního osobního kódu8c) a čísla
elektronicky čitelného identifikačního dokladu. Údaje poskytuje subjekt, u kterého byla
žádost osobně podána; kontaktní místo veřejné správy žádost postoupí obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností příslušnému podle místa podání žádosti.
(6) Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel podat také v
listinné podobě ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu
nebo ministerstvu; žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem9). Úředně ověřený
podpis se nevyžaduje, jestliže obyvatel žádost podepíše před orgánem příslušným k převzetí
žádosti podle věty první.
(7) V žádosti podle odstavců 3 až 6 se uvedou údaje obyvatele, o kterém mají být
údaje poskytnuty, v rozsahu nezbytném pro jeho jednoznačnou identifikaci, jimiž jsou
a)
b)
c)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
rodné číslo; nemá-li přiděleno rodné číslo, datum narození,
číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu umožňujícího elektronickou
autentizaci pro informační systémy veřejné správy; v případě, že žadatel není
držitelem takového dokladu, uvede číslo svého jiného dokladu vydaného podle
zvláštního právního předpisu,
383

d)

adresa místa pobytu.

(8) Za obyvatele mladšího 15 let a za občana zbaveného způsobilosti k právním
úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu
omezena tak, že není způsobilý k jednání podle odstavců 3 až 6, žádá o poskytnutí údajů
jeho zákonný zástupce nebo opatrovník. Pokud za obyvatele požádá osoba uvedená ve větě
první nebo jiná osoba, musí prokázat svoji totožnost a její identifikační údaje se zapisují na
žádost o poskytnutí údajů.
(8) Za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena
tak, že není způsobilý k jednání podle odstavců 3 až 6, žádá o poskytnutí údajů jeho
zákonný zástupce nebo opatrovník. O poskytnutí údajů může rovněž požádat podpůrce
na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování
občana bylo schváleno soudem5e). Pokud za obyvatele požádá osoba uvedená ve větě
první nebo druhé, musí prokázat svoji totožnost a její identifikační údaje se zapisují na
žádost o poskytnutí údajů..
(9) Osobní údaje z informačního systému poskytuje ministerstvo na dožádání osoby ze
zahraničí nebo zastupitelského úřadu cizího státu, jen stanoví-li tak mezinárodní smlouva,
kterou je Česká republika vázána.
(10) O poskytnutí údajů podle odstavců 1, 3 až 6 a odstavců 8 a 9 se provede v
informačním systému záznam o datu a hodině výdeje a komu byly údaje poskytnuty podle
odstavce 1. Záznam o poskytnutí údajů podle věty první lze na žádost obyvatele poskytnout
za období 2 let zpětně od data podání žádosti obyvatele.
(11) V případech, kdy byly podle odstavce 1 na základě zvláštního právního
předpisu9a) poskytnuty z informačního systému údaje nezbytné pro zajišťování
a)
b)
c)
d)
e)
f)

bezpečnosti státu,
obrany,
veřejné bezpečnosti,
předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů,
významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské
unie včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo
ochrany subjektu údajů9b) nebo práv a svobod druhých, a subjekt, kterému byly tyto
údaje poskytnuty, písemně prohlásí, že zpřístupnění záznamu o poskytnutí údajů
osobám podle odstavců 3 až 7 a 8 a krajským úřadům, obecním úřadům obce s
rozšířenou působností a ohlašovnám nebo jiným orgánům veřejné moci by mohlo
ohrozit zajištění některého účelu uvedeného v písmenech a) až f), nelze po dobu trvání
tohoto ohrožení záznam o poskytnutí údajů zpřístupnit, s výjimkou zpřístupnění tohoto
záznamu orgánu činnému v trestním řízení, jde-li o trestný čin související s účelem
poskytnutí údajů, nebo orgánu vykonávajícímu dozor nad zpracováním osobních údajů
podle zvláštního právního předpisu9c). Správce informačního systému má k tomuto
záznamu o poskytnutí údajů přístup pouze v rozsahu nezbytně nutném pro účely
výkonu činnosti správce podle zvláštního právního předpisu5).

(12) Subjekt, kterému mají být údaje z informačního systému poskytnuty podle
odstavce 11, je povinen správci informačního systému oznámit údaje umožňující identifikaci
subjektu a identifikaci fyzické osoby požadující poskytnutí údajů jeho jménem a dále
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oznámit, kdy byla ukončena doba trvání ohrožení zajištění účelu uvedeného v odstavci 7
písm. a) až f).
(13) Prohlášení a oznámení podle odstavců 11 a 12 mohou být zaslána i
elektronickými prostředky.
(14) Ministerstvo k zajištění práv občana, který se v zahraničí ocitl v ohrožení života
nebo zdraví nebo v situaci, která vinou přírodní katastrofy, hromadného neštěstí nebo
nepříznivé politické anebo humanitární situace brání v jeho návratu do vlasti, kontaktování s
rodinou nebo jeho vyhledání, popřípadě identifikaci v dané oblasti v zahraničí9d) poskytuje
Ministerstvu zahraničních věcí na žádost údaje z informačního systému o občanech, a to
a)
b)
c)
d)
e)

jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
datum narození,
adresa místa trvalého pobytu,
státní občanství,
jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu dítěte, rodičů,
popřípadě jiného zákonného zástupce, sourozenců a manžela, popřípadě partnera,
pokud jsou v době poskytnutí údajů naživu.

(15) Ministerstvo poskytuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový
přístup Ministerstvu zahraničních věcí ČR pro potřeby Česko-německého fondu budoucnosti
k zajištění odškodnění osob oprávněných jako oběti nucené a otrocké práce v průběhu druhé
světové války, údaje z informačního systému evidence obyvatel o občanech České republiky
v rozsahu
a)
b)
c)
d)
e)

jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
datum narození,
adresa místa trvalého pobytu,
datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky datum
úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
jméno, popřípadě jména a příjmení a adresa místa trvalého pobytu manžela a dítěte,
pokud jsou tito v době poskytnutí údajů naživu.

(16) Ministerstvo poskytuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový
přístup notářům jako soudním komisařům pověřeným podle zvláštního právního předpisu9e)
pro potřeby řízení o dědictví údaje z informačního systému evidence obyvatel o obyvatelích v
rozsahu
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
datum narození,
rodné číslo, pokud bylo přiděleno,
adresa místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány
písemnosti podle zvláštního právního předpisu, jde-li o občana,
druh a adresa místa pobytu, počátek pobytu a případně datum ukončení pobytu, jde-li
o cizince podle § 1 odst. 1 písm. b) nebo c),
rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z
rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména,
příjmení a datum narození,
rodinný stav,
385

h)
i)

partnerství,
rodné číslo a adresa místa trvalého pobytu nebo adresa pobytu manžela nebo partnera;
je-li manželem nebo partnerem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno,
popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a datum jeho narození,

j)

jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, rodné číslo a adresa místa trvalého pobytu
nebo adresa místa pobytu, pokud je dítě obyvatelem; v případě, že rodné číslo nebylo
přiděleno, datum narození,
k)
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum úmrtí a
stát, na jehož území k úmrtí došlo,
l)
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.
Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které
jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
(17) Pro účely ověření totožnosti fyzické osoby, která činí podání na kontaktním místě
veřejné správy, a k elektronickému zpracování jejího podání je oprávněno kontaktní místo
veřejné správy využívat referenční údaje ze základního registru obyvatel.
____________________
5) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
Zákon č. 365/2000 Sb. , o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.
8) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
8a) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
8c) § 8a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 227/2009 Sb.
9) Například zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti
(notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu
nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o
ověřování), ve znění pozdějších předpisů.
9a) Například zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 283/1991 Sb., zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 13/1993 Sb., zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 153/1994 Sb.
9b) § 4 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb.
9c) § 29 zákona č. 101/2000 Sb.
9d) Čl. 5 písm. a) a e) Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích, vyhlášené pod č. 32/1969 Sb.
9e) § 38 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
23) § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
TRVALÝ POBYT OBČANŮ
§ 10
(1) Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, která
je vedena v registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční
údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou si občan
zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen
jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu11)
označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen
pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci (dále jen „objekt“).
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(2) Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu
uvedenému v odstavci 1 ani k vlastníkovi nemovitosti.
(3) Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo trvalého pobytu jeho
matky. Není-li matka občanem, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození místo
trvalého pobytu otce.
(4) V případě, že nelze zjistit místo trvalého pobytu občana podle odstavce 3, rozumí
se místem trvalého pobytu tohoto občana sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se občan
narodil, nebo sídlo zvláštní matriky12a) v případě, že se narodil v cizině; obdobně se
postupuje také v případech, kdy žena s trvalým pobytem na území České republiky, která
porodila dítě, jež je občanem České republiky, písemně požádá o utajení své osoby v
souvislosti s porodem12b)
(5) Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého
pobytu. Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen (§ 12), je místem trvalého pobytu
sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen. V
případě osvojení občana do zahraničí se adresou místa trvalého pobytu osvojeného dítěte
stává sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu mělo osvojené dítě poslední místo trvalého
pobytu, a současně se trvalý pobyt ukončí.
(6) Při ohlášení změny místa trvalého pobytu podle odstavce 5 je občan povinen
a)

vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (dále jen "přihlašovací
tiskopis"), který obsahuje údaje o
1. jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese
místa trvalého pobytu občana,
2. vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa trvalého
pobytu u fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby;
b)
předložit občanský průkaz, u něhož není oddělena jeho vyznačená část24) v důsledku
změny místa trvalého pobytu; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní
pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí
státního občanství;
c)
doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo
předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením
změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná
osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před
zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let,
způsobilá k právním úkonům svéprávná, která je oprávněna užívat objekt uvedený v
odstavci 1 nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je
provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.
Za přihlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan poplatek podle zvláštního
zákona.14) Platby poplatků podle předchozí věty jsou příjmem obce.
(7) Při změně místa trvalého pobytu oddělí ohlašovna vyznačenou část24) občanského
průkazu. Současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu. Ohlašovna je
povinna bezodkladně nahlásit číslo potvrzení o změně místa trvalého pobytu spolu s údaji o
jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození občana, obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností, který občanský průkaz vydal. Ohlašovna je povinna oznámit vlastníku
387

objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu u oprávněné osoby podle
odstavce 6 písm. c) ve lhůtě 15 dnů od zaevidování změny; ohlašovna uvede jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození oprávněné osoby.
(8) Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě
jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu,
odpovídající adrese objektu. Sdělení ohlašovny podle věty první musí být vlastníkovi objektu
doručeno do vlastních rukou.
(9) Zjistí-li se při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech
nebo rozpory uváděných údajů s údaji v základním registru obyvatel nebo v informačním
systému, vyzve ohlašovna občana k jejich odstranění. Ve výzvě stanoví lhůtu k jejich
odstranění, nejméně však 15 dnů. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní,
rozhodne ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována.
(10) Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný
zástupce, popřípadě pěstoun. Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo za
občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, jehož
svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání podle odstavců 5 a 6, ohlásí
změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce.
(11) Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit jeho podpůrce na základě
smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo
schváleno soudem5e), nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.9)
(12) Občan v případě, že se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky,
sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu. Sdělení v listinné
podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana9); to neplatí v případě, kdy občan
podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má sdělení podle věty první formu
datové zprávy, občan ho po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným
na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních
služeb8) nebo dodá prostřednictvím datové schránky8a).
§ 17a
(1) V případech přidělení rodného čísla podle § 16 písm. a), b), c) a d) a § 17 odst. 2
výdejové místo fyzické osobě rodné číslo přidělí z moci úřední.
(2) V případech přidělení rodného čísla podle § 16 písm. e) výdejové místo fyzické
osobě rodné číslo přidělí na základě písemné, odůvodněné žádosti, která obsahuje její
a)
b)
c)
d)
e)
f)

jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich případné změny,
rodné příjmení,
den, měsíc a rok narození,
místo a okres narození; pokud se fyzická osoba narodila v cizině, místo narození a stát,
na jehož území se narodila,
pohlaví,
státní občanství.
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(3) Podává-li za fyzickou osobu v případech přidělení rodného čísla podle § 16
písm. e) žádost její zákonný zástupce, opatrovník, zmocněnec na základě zvláštní plné
moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele anebo podpůrce na základě smlouvy o
nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno
soudem5e), uvede se v žádosti též jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa
trvalého nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině tohoto zákonného zástupce,
opatrovníka, zmocněnce, podpůrce nebo člena domácnosti.“.
(34) Žádost o přidělení rodného čísla musí být sepsána v českém jazyce nebo opatřena
úředně ověřeným překladem, 9) musí obsahovat úředně ověřený podpis žadatele,9) pokud ji
žadatel nepodepisuje před zaměstnancem výdejového místa. Úředně ověřený podpis žadatele
se nevyžaduje, podala-li žádost o přidělení rodného čísla Česká správa sociálního zabezpečení
nebo okresní správa sociálního zabezpečení podle § 16 písm. e).
(45) K žádosti o přidělení rodného čísla podle odstavce 2 připojí žadatel kopii dokladu
o datu a místě narození a státním občanství; je-li tento doklad vyhotoven v jiném než českém
jazyce, přiloží k němu jeho úřední překlad do jazyka českého9). Je-li žadatelem o přidělení
rodného čísla Česká správa sociálního zabezpečení nebo okresní správa sociálního
zabezpečení podle zvláštního právního předpisu14c), nahrazuje úřední překlad dokladu podle
věty první překlad provedený Českou správou sociálního zabezpečení nebo okresní správou
sociálního zabezpečení. Česká správa sociálního zabezpečení nebo okresní správa sociálního
zabezpečení připojí k žádosti o přidělení rodného čísla adresu pro doručování fyzické osoby,
pro niž o rodné číslo žádá podle § 16 písm. e).
(6) O přiděleném rodném čísle vydá ministerstvo doklad o rodném čísle, který
doručí do vlastních rukou fyzické osoby, jež je nositelem rodného čísla, nebo jejímu
zákonnému zástupci, opatrovníkovi, zmocněnci na základě zvláštní plné moci s úředně
ověřeným podpisem zmocnitele anebo podpůrci na základě smlouvy o nápomoci nebo
členu domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem5e).
(67) Je-li žadatelem o přidělení rodného čísla Česká správa sociálního zabezpečení
nebo okresní správa sociálního zabezpečení podle zvláštního právního předpisu14c), doručí
ministerstvo doklad o přiděleném rodném čísle fyzické osobě, pro niž bylo žádáno, a současně
sdělí toto rodné číslo České správě sociálního zabezpečení nebo okresní správě sociálního
zabezpečení.
§ 17b
Ověřování rodného čísla
(1) V případě, že nositel rodného čísla nebo jeho zákonný zástupce zjistí jakékoliv
nesrovnalosti v přiděleném rodném čísle nositele rodného čísla anebo získá pochybnosti o
jeho jedinečnosti, písemně požádá ministerstvo o ověření rodného čísla v registru. Žádost o
ověření rodného čísla musí obsahovat
a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, místo a okres narození nositele
rodného čísla, o ověření jehož rodného čísla je žádáno; u nositele rodného čísla
narozeného v cizině místo narození a stát, na jehož území se narodil,
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b)
c)
d)

e)
f)

označení výdejového místa, které nositeli rodného čísla rodné číslo, o jehož ověření je
žádáno, přidělilo, pokud je výdejové místo žadateli známo,
charakteristiku skutečností, pro něž je podávána žádost o ověření rodného čísla,
adresu místa trvalého nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině nositele rodného
čísla, o ověření jehož rodného čísla je žádáno; podává-li za nositele rodného čísla
žádost jeho zákonný zástupce, opatrovník, zmocněnec na základě zvláštní plné
moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele anebo podpůrce na základě
smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování
občana bylo schváleno soudem5e), uvede se též jméno, popřípadě jména, příjmení a
adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině zákonného
zástupce, opatrovníka, zmocněnce, podpůrce na základě smlouvy o nápomoci
nebo člena domácnosti nositele rodného čísla,
datum sepsání žádosti,
podpis nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce, který žádost o ověření
rodného čísla podává (dále jen "žadatel o ověření").

(2) K žádosti podle odstavce 1 připojí žadatel o ověření kopii rodného listu nositele
rodného čísla, o jehož ověření je žádáno, popřípadě jiný doklad o datu a místě jeho narození;
je-li tento doklad vyhotoven v jiném než českém jazyce, přiloží se k němu jeho úřední překlad
do jazyka českého. K žádosti se rovněž přikládá kopie občanského průkazu nebo cestovního
dokladu nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce, který je žadatelem o ověření.
(3) Ministerstvo na základě údajů vedených v registru ověří správnost uvedeného
výdejového místa, které nositeli rodného čísla rodné číslo vydalo, a ve spolupráci se zjištěným
skutečným výdejovým místem pak ověří, zda rodné číslo uvedené v žádosti je správné a je
přiděleno nositeli rodného čísla, který je uveden v žádosti. Na základě zjištěných skutečností
ministerstvo žadateli o ověření sdělí, že rodné číslo je správné, anebo že nositeli rodného čísla
podle odstavce 1 písm. a) bylo přiděleno rodné číslo chybné anebo rodné číslo, které bylo
současně přiděleno jinému nositeli rodného čísla. V případě zjištěné chyby v rodném čísle
anebo jeho nejedinečnosti ministerstvo provede změnu rodného čísla podle ustanovení § 17
odst. 2 písm. a) nebo b) a oznámí tuto skutečnost žadateli o ověření a zjištěnému nositeli
duplicitního rodného čísla.
(4) Sdělení o ověření rodného čísla podle odstavce 3 musí být žadateli o ověření
nebo jeho zákonnému zástupci, opatrovníkovi, zmocněnci na základě zvláštní plné moci
s úředně ověřeným podpisem zmocnitele anebo podpůrci na základě smlouvy o
nápomoci nebo členu domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo
schváleno soudem5e), doručeno do vlastních rukou.
(5) Ministerstvo o ověření rodného čísla podle odstavce 3 provede v registru
záznam s uvedením data jeho provedení.
§ 17c
Osvědčování rodného čísla
(1) V případě, že nositel rodného čísla nemůže prokázat, že mu bylo přiděleno rodné
číslo žádným z dokladů uvedených v § 15, požádá ministerstvo o osvědčení rodného čísla.
(2) Žádost o osvědčení rodného čísla musí obsahovat
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a)
b)
c)
d)

e)
f)

jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, místo a okres narození nositele
rodného čísla, o osvědčení jehož rodného čísla je žádáno; u nositele rodného čísla
narozeného v cizině místo narození a stát, na jehož území se narodil,
označení výdejového místa, které nositeli rodného čísla rodné číslo, o jehož osvědčení
je žádáno, přidělilo, pokud je výdejové místo žadateli známo,
charakteristiku skutečností, pro něž je podávána žádost o osvědčení rodného čísla,
adresu místa trvalého nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině nositele rodného
čísla, o osvědčení jehož rodného čísla je žádáno; podává-li za nositele rodného čísla
žádost jeho zákonný zástupce, opatrovník, zmocněnec na základě zvláštní plné
moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele anebo podpůrce na základě
smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování
občana bylo schváleno soudem5e), uvede se též jméno, popřípadě jména, příjmení a
adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině zákonného
zástupce, opatrovníka, zmocněnce, podpůrce na základě smlouvy o nápomoci
nebo člena domácnosti nositele rodného čísla,
datum sepsání žádosti,
podpis nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce, který žádost o osvědčení
rodného čísla podává (dále jen "žadatel o osvědčení").

(3) K žádosti podle odstavce 2 připojí žadatel o osvědčení kopii rodného listu
nositele rodného čísla, o jehož osvědčení je žádáno, popřípadě jiný doklad o datu a místě jeho
narození; je-li tento doklad vyhotoven v jiném než českém jazyce, přiloží se k němu jeho
úřední překlad do jazyka českého. K žádosti se rovněž přikládá doklad o státním občanství
nositele rodného čísla.
(4) Ministerstvo na základě údajů vedených v registru prověří správnost postupu
výdejového místa, které nositeli rodného čísla rodné číslo vydalo, a ve spolupráci se zjištěným
skutečným výdejovým místem pak ověří, zda nositeli rodného čísla uvedenému v odstavci 1
a)
b)
c)

bylo přiděleno rodné číslo uvedené v žádosti o osvědčení rodného čísla,
bylo přiděleno jiné rodné číslo než uvedené v žádosti o osvědčení, nebo
rodné číslo přiděleno nebylo.
V případech uvedených v písmenech a) a b) pak ministerstvo vydá doklad o rodném
čísle, ve kterém kromě nositele rodného čísla a jemu přiděleného správného čísla současně
osvědčí, kým bylo rodné číslo přiděleno, a datum jeho přidělení.
(5) Doklad o rodném čísle podle odstavce 4 musí být žadateli o osvědčení nebo
jeho zákonnému zástupci, opatrovníkovi, zmocněnci na základě zvláštní plné moci
s úředně ověřeným podpisem zmocnitele anebo podpůrci na základě smlouvy o
nápomoci nebo členu domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo
schváleno soudem5e), doručen do vlastních rukou.
(6) Ministerstvo o vydání dokladu o rodném čísle podle odstavce 4 provede v
registru záznam s uvedením data jeho vydání.
§ 17ca
Potvrzení změny rodného čísla
(1) V případě, že nositel rodného čísla nemůže doložit, že byla provedena změna
jemu přiděleného rodného čísla, písemně požádá ministerstvo o potvrzení této změny.
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(2) Žádost o potvrzení změny rodného čísla obsahuje
a)
b)
c)
d)

e)

jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, místo a okres narození nositele
rodného čísla, o jehož potvrzení změny je žádáno; u nositele rodného čísla narozeného
v cizině místo narození a stát, na jehož území se narodil,
adresu místa trvalého nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině nositele rodného
čísla, o jehož potvrzení rodného čísla je žádáno,
důvod, pro který je podávána žádost o potvrzení změny rodného čísla,
podává-li za nositele rodného čísla žádost jeho zákonný zástupce, opatrovník,
zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem
zmocnitele anebo podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen
domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem5e),
uvede se též jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého pobytu nebo
jiného pobytu anebo bydliště v cizině zákonného zástupce, opatrovníka, zmocněnce,
podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člena domácnosti nositele rodného
čísla,
podpis nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce.

(3) K žádosti podle odstavce 2 se připojí kopie rodného listu nositele rodného čísla,
popřípadě kopie jiného dokladu o datu a místě jeho narození; je-li tento doklad vyhotoven v
jiném než českém jazyce, přiloží se k němu jeho úřední překlad do českého jazyka. K žádosti
se rovněž přikládá kopie občanského průkazu nebo cestovního dokladu nositele rodného čísla
nebo jeho zákonného zástupce, který je žadatelem o potvrzení změny rodného čísla.
(4) Ministerstvo na základě údajů vedených v registru prověří, zda byla nositeli
rodného čísla provedena změna rodného čísla, a ve spolupráci se zjištěným skutečným
výdejovým místem pak nositeli rodného čísla potvrdí, že
a)
b)

byla provedena změna jeho rodného čísla, a sdělí mu datum a důvod provedení této
změny a původní rodné číslo, pokud lze tyto údaje zjistit z archivních materiálů, nebo
nebyla provedena změna jeho rodného čísla.

(5) Potvrzení o změně rodného čísla podle odstavce 4 musí být žadateli o potvrzení
změny rodného čísla nebo jeho zákonnému zástupci, opatrovníkovi, zmocněnci na
základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele anebo podpůrci na
základě smlouvy o nápomoci nebo členu domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování
občana bylo schváleno soudem5e), doručeno do vlastních rukou.
____________________
9) Například zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti
(notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu
nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o
ověřování), ve znění pozdějších předpisů.
14a) § 87a odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 428/2005 Sb. a zákona č. 161/2006
Sb.
14b) Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
14c) § 4 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb.
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14d) Například zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o
organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
14e) § 11a odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění zákona č. 265/2002 Sb., zákona č.
53/2004 Sb. a zákona č. 165/2006 Sb.
14f) § 29 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
14f) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.
***
Změna zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990
Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších
předpisů:
§ 39
Rejstřík a údaje o průmyslových vzorech zveřejňované ve Věstníku
(1) Úřad vede rejstřík průmyslových vzorů, do něhož zaznamenává rozhodné údaje o
zapsaných průmyslových vzorech.
(2) Do rejstříku se u každého průmyslového vzoru zapisuje zejména
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

číslo zápisu (osvědčení),
datum zápisu,
datum zveřejnění průmyslového vzoru,
název průmyslového vzoru a v případě hromadné přihlášky průmyslových vzorů jejich
počet,
datum podání přihlášky a její spisová značka,
určení výrobku, v němž je průmyslový vzor ztělesněn nebo na němž je aplikován,
včetně jeho zatřídění podle příslušných tříd mezinárodního třídění průmyslových
vzorů,4) a u průmyslového vzoru zapsaného na základě hromadné přihlášky
průmyslových vzorů jejich seznam,
přihlašovatel průmyslového vzoru (jméno a příjmení, obchodní firma nebo název),
jeho bydliště (sídlo), popřípadě jeho zástupce,
vlastník průmyslového vzoru (jméno a příjmení, obchodní firma nebo název), bydliště
(sídlo), popřípadě jeho zástupce,
původce průmyslového vzoru,
převod průmyslového vzoru,
licence,
výmaz průmyslového vzoru z rejstříku,
odnětí ochrany, popřípadě její přepis,
vznik a zánik zástavního práva k průmyslovému vzoru,
obnova doby ochrany průmyslového vzoru,
zánik ochrany.

(3) Poznámka spornosti podle občanského zákoníku4a) se může týkat jen záznamu
v rejstříku, jímž se vyznačuje nakládání s průmyslovým vzorem jako předmětem
vlastnictví.
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(34) Ve Věstníku zveřejňuje Úřad skutečnosti týkající se zapsaných průmyslových
vzorů a další údaje týkající se ochrany průmyslových vzorů, jakož i úřední sdělení a
rozhodnutí zásadní povahy.
____________________
4) Locarnská dohoda o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů,
podepsaná v Locarnu dne 8. října 1968, uveřejněná pod č. 28/1981 Sb., ve znění vyhlášky č.
85/1985 Sb.
4a) § 986 občanského zákoníku.
***
Změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb.,
zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č.
257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona
č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb.,
zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006
Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č.
218/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 109/2009 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 214/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 139/2010
Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona 30/2011 Sb., zákona č. 73/2011
Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona
č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 171/2012 Sb.,
zákona č. 407/2012 Sb. a zákona č. 501/2012 Sb.:
§7
Výdaje státního rozpočtu
(1) Ze státního rozpočtu se hradí
a)

b)

c)
d)

výdaje na činnost organizačních složek státu a výdaje na činnost příspěvkových
organizací v jejich působnosti, kterými jsou příspěvky na provoz, dotace na
financování programů a akcí (§ 12 a 13), dotace na úhradu provozních výdajů, které
jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního
rozpočtu na financování těchto výdajů, a dotace na úhradu provozních výdajů podle
mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní
prostředky z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, finančního
mechanismu Norska a z programu švýcarsko-české spolupráce (dále jen „finanční
mechanismus“),
výdaje na dávky důchodového pojištění, dávky nemocenského pojištění, dávky
úrazového pojištění, dávky státní sociální podpory, ostatní sociální dávky, výdaje na
podporu v nezaměstnanosti, podporu při rekvalifikaci a na aktivní politiku
zaměstnanosti,
dotace a návratné finanční výpomoci územním samosprávným celkům na jinou než
podnikatelskou činnost,
dotace a návratné finanční výpomoci právnickým a fyzickým osobám na
podnikatelskou činnost,7)
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e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)

dotace občanským sdružením8) a příspěvky politickým stranám,9)
dotace právnickým osobám, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování
zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálněprávní ochrany dětí,10) a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně-právní
ochranu dětí poskytují, a to výhradně na tyto účely,
dotace státním fondům a návratné finanční výpomoci,
dotace fyzickým osobám, které nevyvíjejí podnikatelskou činnost a zabývají se
chovem včel, drží plemeníky za účelem zajištění přirozené plemenitby hospodářských
zvířat11) nebo jsou vlastníky nebo nájemci lesa,
dotace nadacím, nadačním fondům a obecně prospěšným společnostem, ústavům a
obecně prospěšným společnostem,
dotace a návratné finanční výpomoci Regionálním radám regionů soudržnosti 11a),
dotace dobrovolným svazkům obcí,
peněžité vklady státu do akciových společností,11b)
nákup cenných papírů,
peněžní dary poskytnuté do zahraničí,
vklady, příspěvky mezinárodním organizacím a dotace,
výdaje na realizaci státních záruk,
výdaje související s plněním závazků k Evropským společenstvím,
příspěvky fyzickým osobám podle zvláštního zákona,
výdaje související s dluhovou službou,
další výdaje stanovené zvláštním zákonem,
výdaje na vládní úvěry,
dotace fyzickým a právnickým osobám, které nevyvíjejí podnikatelskou činnost, na
výstavbu, opravy, modernizace a rekonstrukce bytového fondu a na výstavbu
technické infrastruktury,
dotace Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu a. s., na financování
hlavních činností vymezených jeho zakladatelem,
dotace a návratné finanční výpomoci evropským seskupením pro územní spolupráci
11a).

(2) Výdaje podle odstavce 1 písm. l) až n) mohou být uskutečněny pouze s
předchozím souhlasem vlády.
(3) Ze státního rozpočtu se poskytují Národnímu fondu prostředky určené jako zálohy
na úhradu realizovaných kursových rozdílů vzniklých na bankovních účtech Národního
fondu. Záloha je čerpána v případě, že kursové ztráty převyšují kursové zisky za běžný
rozpočtový rok. V případě, že kursové zisky převyšují kursové ztráty za běžný rozpočtový
rok, tento rozdíl zvyšuje výši poskytnuté zálohy. Ke konci běžného rozpočtového roku se tyto
prostředky vyúčtovávají. Zůstatek zálohy po vyúčtování se do státního rozpočtu nepřevádí a
použije se v následujících letech.
(4) Ze státního rozpočtu se převádějí do Národního fondu prostředky ve výši výdajů,
které byly z Národního fondu vynaloženy na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské
unie, o kterých správce kapitoly dodatečně rozhodl, že budou financovány pouze ze státního
rozpočtu; na základě tohoto rozhodnutí správce kapitoly nelze zvýšit rozpočet výdajů
příslušné kapitoly.
____________________
1) § 3, 7 a 51 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
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7) § 2 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
8) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
9) Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve
znění pozdějších předpisů.
10) Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
11) Zákon č. 240/1991 Sb., o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat, ve znění zákona č.
166/1999 Sb.
11a) Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.
11b) § 28 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění zákona č. 202/2002 Sb. a zákona č. 88/2003 Sb.
§ 72
Sdružování prostředků
(1) Smlouvy o sdružení podle zvláštního právního předpisu32) může organizační
složka státu nebo příspěvková organizace uzavřít pouze za účelem zabezpečení provozní
činnosti, k níž je oprávněna organizační složka státu nebo příspěvková organizace a pro
kterou má v rozpočtu určeny potřebné prostředky.
(2) Ve smlouvě o sdružení je třeba zabezpečit, aby organizační složka státu nebo
příspěvková organizace využila zařízení, výkonů, případně jiného prospěchu přiměřeně
svému podílu vložených prostředků.
(3) Organizační složka státu vede přijaté sdružené prostředky do doby jejich použití na
zvláštním účtu, jehož nepoužité zůstatky se koncem roku převádějí do dalších let.
____________________
32) § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.
***
Změna zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb.,
zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb., nálezu Ústavního
soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb.,
zákona č. 480/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona
č. 217/2005 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 22/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb.,
zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 139/2008 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 153/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 457/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 407/2012
Sb. a zákona č. 503/2012 Sb.:
§2
(1) Hospodaření s majetkem státu se řídí tímto zákonem a působnost tohoto zákona
nelze omezit nebo vyloučit dohodou stran,1) pokud zvláštní právní předpis,2) vyhlášená
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nebo všeobecně uznávaná pravidla
mezinárodního práva nestanoví jinak.
(2) Ustanovení odstavce 1 a dále ustanovení § 14 odst. 1, 2, 3 a 4, § 17, 25, § 26 odst.
2 a § 55 odst. 1 věta druhá a třetí platí obdobně i pro správu majetku státu,3) kterou v rámci
stanoveného předmětu činnosti vykonává Pozemkový fond České republiky.4) Podrobnější
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pravidla pro plnění povinností podle ustanovení § 14 odst. 1 a 3 Pozemkovým fondem České
republiky upraví prováděcí právní předpis.
(3) Tento zákon se nevztahuje na úkony a postupy příslušných orgánů, pokud vedou
trestní, občanskoprávní, správní nebo jiné obdobné řízení anebo navrhují a schvalují právní
předpisy.
____________________
1) § 262 obchodního zákoníku.
2) Například zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 199/1994
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují
některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a
doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1993 Sb., o
působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, § 17 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
3) § 17 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve
znění zákona č. 183/1993 Sb.
4) Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

§7
(1) Jménem státu činí právní úkony právně jedná vedoucí organizační složky, jíž se
tyto právní úkony týkají toto právní jednání týká, pokud zvláštní právní předpis nebo tento
zákon (§ 28 odst. 2) nestanoví jinak. Vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny a vedoucí
Kanceláře Senátu mohou činit právní úkony právně jednat jménem státu se souhlasem
příslušného orgánu Poslanecké sněmovny nebo příslušného orgánu Senátu.
(2) Vedoucí organizační složky může pro určité právní úkony právní jednání písemně
pověřit jednáním jiného vedoucího zaměstnance této organizační složky. Další zaměstnanci
organizační složky mohou jménem státu činit právní úkony právně jednat pouze v rozsahu
stanoveném vnitřním předpisem organizační složky. Obdobně postupuje vedoucí Kanceláře
Poslanecké sněmovny a vedoucí Kanceláře Senátu.
§8
Majetek státu
(1) Majetek státu (dále jen "majetek") využívá stát zejména
a)
b)

k plnění svých funkcí anebo v souvislosti s plněním těchto funkcí,
k zajišťování veřejně prospěšných činností anebo pro účely podnikání.6)

(2) Zvláštní zákon stanoví, které věci a jiné hodnoty nezbytné k zabezpečování potřeb
celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a veřejného zájmu smějí být jen ve
vlastnictví státu.7)
____________________
6) § 2 odst. 1 obchodního zákoníku.
7) Čl.11 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

§ 12
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(1) Je-li majetek nabýván smlouvou, musí být smlouva písemná a s podpisy na jedné
listině i v případě, že to právní předpisy nevyžadují, pokud použití písemné formy nevylučuje
zákon anebo povaha právního úkonu právního jednání, popřípadě okolnosti, za kterých k
němu dochází. Darovací nebo jinou smlouvu, jíž se bezúplatně převádí ve prospěch státu
majetek bez určení příslušné organizační složky (§ 9), uzavírá za stát organizační složka, jejíž
příslušnost se určí podle ustanovení § 11.
(2) Darovací nebo jiná smlouva, kterou se do vlastnictví státu bezúplatně nabývá
hmotná nemovitá věc, která se eviduje v katastru nemovitostí, s výjimkou silničního
pozemku nabývaného z důvodu změny kategorie nebo třídy pozemní komunikace, jakož i byt
nebo nebytový prostor právo stavby, jehož součástí je stavba vyhovující právu stavby, a
smlouva, kterou se ve prospěch státu bezúplatně převádí majetková účast v jiné obchodní
společnosti než akciové, vyžaduje schválení Ministerstvem financí.
(3) Za úplatu lze nabývat pouze majetek, který splňuje předpoklady stanovené v
ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) a b) a příslušné organizační složce (§ 9) bude sloužit pro
zabezpečení výkonu její působnosti anebo její činnosti, pokud nejde o nabytí ve veřejném
zájmu.
(4) Při úplatném nabývání majetku lze cenu sjednat16) pouze do výše rovnající se
ocenění tohoto majetku podle zvláštního právního předpisu.17) Ve veřejném zájmu může
Ministerstvo financí dát předchozí souhlas ke sjednání ceny vyšší. To platí obdobně, je-li
majetek nabýván v dražbě.17a)
(5) Pokud sjednaná cena překročí výši přípustnou podle odstavce 4 a nejde přitom o
nabytí majetku v dražbě17a), je dohoda o ceně neplatná v rozsahu rozdílu, o který sjednaná
cena přípustnou výši překročila. Je-li úplatné nabytí majetku předmětem veřejné zakázky
podle zvláštního právního předpisu,18) platí odstavec 4 pouze v případě, má-li být smlouva
uzavřena na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění.
(6) Zřizovatel si může zcela nebo zčásti vyhradit schvalování smluv o úplatném nabytí
nemovité věci, bytu nebo nebytového prostoru hmotné nemovité věci nebo práva stavby,
jehož součástí je stavba vyhovující právu stavby, státem, uzavíraných jím zřízenými
organizačními složkami. Nemá-li příslušná organizační složka zřizovatele, může si
schvalování uvedených smluv takto vyhradit věcně příslušný ústřední správní úřad, a není-li
ho, Ministerstvo financí.
(7) Ministerstva mohou s předchozím souhlasem vlády ve prospěch státu nabývat za
úplatu cenné papíry. Ostatní organizační složky nemohou ve prospěch státu nabývat za úplatu
ani cenné papíry, ani majetkové účasti v jiných obchodních společnostech než akciových.
(8) Organizační složky nemohou uzavírat smlouvu o poskytnutí věci, bytu nebo
nebytového prostoru (dále jen "věc") do užívání spojenou se smlouvou o následném převodu
této věci do vlastnictví státu. Za účelem nákupu hmotné nemovité věci v zahraničí pro
potřebu zastupitelských úřadů tak lze učinit pouze s předchozím souhlasem Ministerstva
financí. Při sjednávání koncesní smlouvy podle zvláštního právního předpisu18a) se věta
první a věta druhá nepoužijí.
____________________
16) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
17) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).
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17a) Například zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
18) Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.
18a) Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon).

§ 13
(1) Stát nabývá majetek též zákonem,19) na základě zákona,20) děděním ze závěti,21)
rozhodnutím příslušného orgánu22) a na základě mezinárodní smlouvy, kterou je stát vázán,
popřípadě na základě jiných skutečností stanovených zákonem.
(2) Pokud má být pro nabytí majetku děděním ze závěti založena příslušnost určité
organizační složky (§ 9), musí být při ustanovení státu dědicem23) tato organizační složka
výslovně označena.
(2) Pokud má být pro nabytí majetku děděním nebo odkazem založena
příslušnost určité organizační složky (§ 9), musí být při povolání státu dědicem nebo při
určení státu odkazovníkem tato organizační složka výslovně označena. Dědickou
smlouvu, kterou by byl stát povolán za dědice, organizační složka nemůže uzavřít.
(3) Není-li den nabytí majetku státem podle odstavce 1 přímo stanoven, je jím den,
kdy o nabytí majetku státem bylo příslušným orgánem pravomocně rozhodnuto anebo kdy
bylo toto nabytí příslušným orgánem pravomocně potvrzeno,24) popřípadě den, kdy rozhodná
skutečnost platně nastala. Nelze-li rozhodný den ani takto určit, je jím den, kdy se příslušná
organizační složka (§ 11) ujala výkonu povinností podle tohoto zákona.
____________________
19) Například ústavní zákon č. 541/1992 Sb., o dělení majetku České s Slovenské Federativní Republiky mezi
Českou republiku a Slovenskou republiku a jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku, zákon
č. 597/1992 Sb., o zrušení Československého rozhlasu, Československé televize a Československé tiskové
kanceláře.
20) Například § 134, 135, 456 a 462 občanského zákoníku, § 52, 55 a 73 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon,
ve znění pozdějších předpisů, § 15 a 18 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, §
233, 296a, 300, 303 a 315 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 113/1997 Sb., § 9 odst. 4 zákona č.
227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o
nadacích a nadačních fondech), § 8 odst. 3 zákona č. 303/1993 Sb., ve znění zákona č. 106/1995 Sb., § 185g
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 263/1992 Sb.
21) § 461 odst. 1 občanského zákoníku.
22) Například § 175u odst. 2 občanského soudního řádu, § 15 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění zákona č.
255/1994 Sb.
23) § 477 odst. 1 občanského zákoníku.
24) § 175q odst. 1 písm. b) občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

§ 14
(1) Majetek musí být využíván účelně a hospodárně k plnění funkcí státu a k výkonu
stanovených činností; jiným způsobem lze majetek použít nebo s ním naložit pouze za
podmínek stanovených zvláštním právním předpisem anebo tímto zákonem. Organizační
složka si počíná tak, aby svým jednáním majetek nepoškozovala a neodůvodněně nesnižovala
jeho rozsah a hodnotu anebo výnos z tohoto majetku.
(2) Příslušná organizační složka vede majetek v účetnictví a provádí jeho inventarizace
podle zvláštních právních předpisů,25) pokud tento zákon (§ 15) anebo jiný zvláštní právní
předpis nestanoví jinak.
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(3) Příslušná organizační složka pečuje o zachování majetku a jeho údržbu, a pokud to
připouští jeho povaha, i o jeho zlepšení nebo rozmnožení. Chrání jej před poškozením,
zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím.
(4) Příslušná organizační složka důsledně využívá všechny právní prostředky při
uplatňování a hájení práv státu jako vlastníka a při ochraně majetku před neoprávněnými
zásahy a včas uplatňuje právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení,
právo na vydání bezdůvodného obohacení a výhradu soupisu, je-li stát povolán
za dědice. Zvláštní právní předpis může stanovit, ve kterých případech a za jakých podmínek
v řízení před soudy a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku vystupuje za stát jiná než
příslušná organizační složka.
(5) Příslušná organizační složka průběžně sleduje, zda dlužníci včas a řádně plní své
závazky dluhy, a zejména včasným uplatněním a vymáháním práv státu zajišťuje, aby
nedošlo k promlčení nebo zániku těchto práv. Pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,
požaduje od dlužníků úroky z prodlení (poplatek z prodlení) ve výši stanovené zvláštním
právním předpisem a sjednané smluvní sankce.
(6) U pohledávek, kde peněžité plnění ve prospěch státu ukládá dlužníku zvláštní
právní předpis anebo je uložil dlužníku příslušný orgán bez návrhu a přitom nesplnění této
platební povinnosti nelze postihnout sankcí podle zvláštního právního předpisu, požaduje
příslušná organizační složka od dlužníka úrok z prodlení v roční výši dvojnásobku diskontní
sazby stanovené Českou národní bankou a platné k prvnímu dni prodlení, pokud úrok z
prodlení v úhrnu přesáhne částku 5 000 Kč.
(7) Stane-li se majetek nepotřebným a o nepotřebnosti rozhodl písemně vedoucí
příslušné organizační složky, popřípadě jím písemně pověřený jiný vedoucí zaměstnanec
organizační složky, naloží příslušná organizační složka s majetkem způsoby a za podmínek
podle tohoto zákona. Za nepotřebný se pro tyto účely považuje zejména majetek, který
přesahuje potřeby příslušné organizační složky, anebo majetek, na jehož ponechání státu
přestal být veřejný zájem, v případě věcí též takové věci hmotných věcí též takové, které pro
ztrátu, popřípadě zastarání svých technických a funkčních vlastností nebo pro nepřiměřenou
nákladnost provozu nemohou sloužit svému účelu.
____________________
25) Například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

§ 15
(1) Majetek uvedený v ustanovení § 10 příslušná organizační složka (§ 11) určí a
sepíše neprodleně poté, kdy se o takovém majetku dozvěděla; v případě věcí, které se evidují
v katastru nemovitostí České republiky,26) současně zajistí, aby byl proveden zápis do
katastru nemovitostí. Pro účely provedení záznamu27) do katastru nemovitostí je listinou
osvědčující příslušnost organizační složky28) její ohlášení.
(2) Majetek uvedený v odstavci 1 není předmětem rozhodování podle ustanovení § 14
odst. 7 a je třeba jej bez zbytečného odkladu rozmístit u organizačních složek (§ 19), pokud to
zvláštní povaha majetku vyžaduje anebo jej tyto potřebují pro zabezpečení výkonu své
působnosti nebo stanoveného předmětu činnosti. Z týchž důvodů anebo ve veřejném zájmu si
může příslušná organizační složka (§ 11) majetek ponechat u sebe. V ostatních případech věci
převede do vlastnictví právnických nebo fyzických osob, práva uplatní a další majetek účelně
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zpeněží v souladu s tímto zákonem. Se zbylým majetkem, o který neprojevily zájem jiné
organizační složky ani právnické nebo fyzické osoby, naloží postupem, který upraví
prováděcí právní předpis. S majetkem, který stát nabyl v důsledku rozhodnutí soudu o uznání
a výkonu rozhodnutí jiného členského státu Evropské unie, jímž bylo vysloveno propadnutí
nebo zabrání majetku nebo jeho části28a), se naloží způsobem stanoveným v jiném právním
předpise28b).
(3) Majetek podle odstavce 1 vede příslušná organizační složka (§ 11) v operativní
evidenci způsobem a za podmínek, které upraví prováděcí právní předpis, a to až do doby
konečného naložení s majetkem. Ponechá-li si majetek u sebe podle odstavce 2 věty druhé
anebo nepodaří-li se jí s majetkem naložit konečným způsobem do 2 let poté, kdy začala plnit
úkoly podle odstavce 1, operativní evidenci ukončí a postupuje podle ustanovení § 14 odst. 2;
její příslušnost se pak nadále řídí podle ustanovení § 9.
____________________
26) § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
27) § 7 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona
č. 90/1996 Sb.
28) § 2 odst. 4 písm. b) zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb.
28a) § 460zd trestního řádu, ve znění zákona č. 457/2008 Sb.
28b) § 460zj trestního řádu, ve znění zákona č. 457/2008 Sb.

§ 17
Nakládá-li se s majetkem na základě smlouvy, musí mít smlouva písemnou formu a
podpisy na jedné listině i v případě, že to právní předpisy nevyžadují, pokud použití písemné
formy nevylučuje zákon anebo povaha právního úkonu právního jednání, popřípadě
okolnosti, za kterých k němu dochází.
§ 19
(1) Nakládání s majetkem mezi organizačními složkami navzájem se uskutečňuje na
základě zápisu. Náležitosti zápisu, podmínky úplatného nebo bezúplatného nakládání s
majetkem a další pravidla pro nakládání s majetkem mezi organizačními složkami upraví
prováděcí právní předpis.
(2) Nakládají-li organizační složky podle odstavce 1 s věcmi, které se evidují v
katastru nemovitostí České republiky,26) zajistí též, aby byl proveden záznam27) do katastru
nemovitostí. Pro tyto účely je zápis podle odstavce 1 listinou osvědčující příslušnost
přejímající organizační složky.28)
(3) Příslušné organizační složky (§ 9 a 11) nakládají s majetkem ve prospěch
právnických a fyzických osob podle dalších ustanovení tohoto zákona teprve poté, neprojevíli o majetek ani na základě širší nabídky zájem jiná organizační složka. Postup při nakládání s
majetkem, o který neprojevily zájem jiné organizační složky ani jiné právnické nebo fyzické
osoby, upraví prováděcí právní předpis.
____________________
26) § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
27) § 7 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona
č. 90/1996 Sb.
28) § 2 odst. 4 písm. b) zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb.
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§ 20
(1) Pokud to tento zákon připouští, lze s majetkem nakládat také jednostranným
opatřením. Opatření je vždy písemné. Musí obsahovat určení organizačních složek, kterých se
týká, jakož i určení majetku, s nímž se nakládá, a musí v něm být stanoven den, jímž nastávají
účinky opatření. Opatření se doručuje dotčeným organizačním složkám a jejich zřizovatelům,
a nakládá-li se jím s věcí, která se eviduje v katastru nemovitostí České republiky,26) rovněž
příslušnému katastrálnímu úřadu.
(2) Opatření podle odstavce 1 mohou vydávat zřizovatelé organizačních složek při
výkonu funkce zřizovatele podle tohoto zákona a příslušné orgány Poslanecké sněmovny a
Senátu v souvislosti s rozhodováním o příslušnosti (§ 9).
(3) Ministerstvo financí může vydat opatření podle odstavce 1 v souvislosti s
rozhodováním o příslušnosti (§ 9 a 11) nebo v rámci kontroly (§ 49 odst. 5); opatření musí
obsahovat odůvodnění.
(4) Na vydání opatření podle tohoto zákona se nevztahují předpisy o správním
řízení34) a opatření nepodléhají přezkoumání soudem.
(5) Opatření podle tohoto zákona se pro účely katastrálních právních předpisů27)
považuje za rozhodnutí státního orgánu.
____________________
26) § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
27) § 7 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona
č. 90/1996 Sb.
34) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb.

§ 21
(1) Nejde-li o prodej zboží v obchodě nebo jiný smluvní převod v rámci stanoveného
předmětu činnosti, lze do vlastnictví právnické nebo fyzické osoby převést smlouvou věc
hmotnou věc (dále jen „věc“) pouze za podmínek uvedených v ustanovení § 22 až 24 a jen
tehdy, je-li tato věc pro stát trvale nepotřebná (§ 14 odst. 7, § 19 odst. 3).
(2) Ze závažných důvodů a po předchozím vyjádření Ministerstva financí může vláda
povolit výjimku z podmínky trvalé nepotřebnosti podle odstavce 1. Tím není dotčen postup
podle ustanovení § 22 odst. 1 a 2; ustanovení § 22 odst. 3 až 6 a § 23 se však nepoužijí.
§ 22
(1) Při úplatném převodu věci se cena sjednává16) nejméně ve výši, která je v daném
místě a čase obvyklá, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.35) Zásady postupu při
zjišťování zájemců o koupi, nepůjde-li o přímý prodej vybrané osobě, upraví prováděcí právní
předpis.
(2) Bezúplatně lze věc převést pouze ve veřejném zájmu, anebo je-li bezúplatný
převod hospodárnější než jiný způsob naložení s věcí nebo stanoví-li tak zvláštní právní
předpis.
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(3) Schválení Ministerstvem financí vyžaduje smlouva o převodu nemovité věci, která
se eviduje v katastru nemovitostí, jakož i smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru,
nejde-li o převod
a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

pozemku zastavěného stavbou pro bydlení nebo stavbou pro individuální rekreaci36)
ve vlastnictví nabyvatele a pozemku na něj navazujícího do výměry nepřesahující v
souhrnu 1000 m2 tomuto nabyvateli, anebo samostatný převod pozemku zastavěného
jednotlivou nebo řadovou garáží ve vlastnictví nabyvatele,
spoluvlastnického podílu ve prospěch spoluvlastníka na základě předkupního
práva36a) anebo spoluvlastnického podílu na pozemku ve prospěch vlastníka bytu
nebo nebytového prostoru podle zvláštního právního předpisu jednotky na základě
předkupního práva37),
nemovité věci podle odstavce 4,
pozemku podle odstavce 5, anebo stavby nacházející se na takovém pozemku,
společného zařízení realizovaného v rámci pozemkových úprav38),
pozemku směňovaného za účelem nabytí pozemku jiného vlastníka,
nezastavěného pozemku ve výměře nepřesahující 100 m2, pokud tento pozemek
nenavazuje na žádný další pozemek převáděný témuž nabyvateli,
silničního pozemku, na němž je umístěno těleso silnice, která je v souladu se zvláštním
právním předpisem38a) ve vlastnictví kraje, nebo těleso místní komunikace, která je v
souladu se zvláštním právním předpisem38a) ve vlastnictví obce, do vlastnictví tohoto
kraje nebo obce, anebo pozemku určeného pravomocným územním rozhodnutím k
vybudování silnice nebo místní komunikace, jejímž vlastníkem má být podle
zvláštního právního předpisu38a) kraj nebo obec, do vlastnictví tohoto kraje nebo
obce,
silničního pozemku, u kterého z důvodu změny kategorie nebo třídy pozemní
komunikace dochází k převodu do vlastnictví osoby, která má být podle zvláštního
právního předpisu38a) vlastníkem pozemní komunikace se změněnou kategorií nebo
třídou.

(4) Schválení Ministerstvem kultury vyžaduje smlouva o převodu movité a nemovité
věci prohlášené za kulturní památku s výjimkou silničního pozemku podle odstavce 3 písm. i)
a smlouva o převodu sbírky muzejní povahy.
(5) Schválení Ministerstvem životního prostředí vyžaduje smlouva o převodu
pozemku ve zvláště chráněném území a jeho ochranném pásmu s výjimkou silničního
pozemku podle odstavce 3 písm. i) a smlouva o převodu stavby, která se eviduje v katastru
nemovitostí, pokud se nachází na pozemku ve zvláště chráněném území a jeho ochranném
pásmu, nejde-li o smlouvu podléhající schválení podle odstavce 4.
(6) Zřizovatel si může zcela nebo zčásti vyhradit schvalování smluv o převodu
movitých věcí nepodléhajících schválení podle odstavce 4, pokud je uzavírají jím zřízené
organizační složky a nejde přitom o postup podle ustanovení § 15 odst. 2. Nemá-li příslušná
organizační složka zřizovatele, může si schvalování uvedených smluv takto vyhradit věcně
příslušný ústřední správní úřad, a není-li ho, Ministerstvo financí.
(7) Schvalování smluv podle odstavců 3, 4 a 5 nevyžadují smlouvy uzavírané Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových 15a).
____________________
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15a) Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
16) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
35) Například § 1 odst. 6, § 3 a násl. zákona č. 526/1990 Sb.
36) § 3 písm. b), c) a d) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
36a) § 140 občanského zákoníku
36a) § 1124 občanského zákoníku.
37) § 21 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění zákona č. 103/2000 Sb.
37) § 3056 občanského zákoníku.
38) § 9a odst. 4 zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č.
38/1993 Sb.
38a) § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.

§ 24
(1) Organizační složka nemůže jako pronajímatel uzavřít smlouvu o poskytnutí věci za
úplatu do užívání, spojenou se smlouvou o následném převodu vlastnictví této věci, a nemůže
uzavřít smlouvu o prodeji podniku převodu obchodního závodu nebo jeho části.39)
(2) Při prodeji věci ve veřejné dražbě postupuje podle zvláštního právního
předpisu;40) tím není dotčeno ustanovení odstavce 1 ani ustanovení § 21 odst. 2, § 22 odst. 3,
4, 5, 6 a § 23.
____________________
39) § 476 a násl. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
40) Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

§ 25
K věci nelze smlouvou zřídit předkupní ani zástavní právo.
§ 25a
(1) Právo stavby lze k pozemku smluvně zřídit pouze tehdy, není-li možné nebo
účelné vztah k pozemku uspořádat se stavebníkem jinak. Právo stavby se zřizuje
za úplatu; bezúplatně může být zřízeno jen ve veřejném zájmu. Smlouva o zřízení práva
stavby vyžaduje schválení Ministerstvem financí.
(2) Ve smlouvě podle odstavce 1 musí být vůči stavebníkovi dohodnuta výhrada
souhlasu k tomu, jak se stavba provede, změní nebo obnoví, jakož i výhrada souhlasu
k nájmu, zcizení nebo zatížení práva stavby.
§ 26
(1) Nemovité věci lze v nezbytném rozsahu smluvně zatížit věcným břemenem
služebností pro účely zřízení nebo provozu, provozu a údržby sítě technického vybavení41)
a veřejně prospěšné stavby,41a) popřípadě k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho
stavbě. V ostatních případech může k zatížení nemovité věci služebností ze závažných
důvodů výjimku povolit Ministerstvo financí.
(2) Věcné břemeno Služebnost se sjednává za úplatu a pouze v takovém rozsahu, aby
organizační složce nebránilo nebránila ve výkonu její činnosti.
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(3) Je-li to účelné zejména pro další nakládání s majetkem, lze pozemek zatížit
služebností ve prospěch jiného pozemku, s nímž je organizační složka příslušná
hospodařit. Ustanovení odstavců 1 a 2 se v takovém případě nepoužijí.
(4) Věc, která se eviduje v katastru nemovitostí, nelze zatížit reálným břemenem.
____________________
41) § 3 písm. k) vyhlášky č. 137/1998 Sb.
41a) § 108 stavebního zákona.

§ 27
(1) Věc nebo její část, kterou organizační složka dočasně nepotřebuje k plnění funkcí
státu nebo jiných úkolů v rámci své působnosti nebo stanoveného předmětu činnosti, lze
přenechat do užívání právnické nebo fyzické osoby. Obdobně lze postupovat v případě, že tak
bude dosaženo účelnějšího nebo hospodárnějšího využití věci při zachování hlavního účelu,
ke kterému organizační složce slouží.
(2) Užívání podle odstavce 1 lze sjednat42) pouze na dobu určitou v trvání nejdéle 8
let pro jednoho uživatele. Pokud jsou podmínky podle odstavce 1 splněny i nadále, lze užívání
témuž uživateli prodloužit anebo sjednat znovu, avšak opět pouze na dobu v trvání nejdéle 8
let. Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak,43) musí smlouva obsahovat ujednání o
možnosti ukončit užívací vztah výpovědí a rovněž odstoupením od smlouvy, pokud uživatel
neplní řádně a včas své povinnosti anebo pokud přestanou být plněny podmínky podle
odstavce 1.
(3) V případě užívání podle odstavce 1 nesmí být nájemné sjednáno v nižší částce, než
kterou jako nejvyšší možné nájemné stanoví zvláštní právní předpis,44) není-li nájemné
upraveno zvláštním právním předpisem, sjedná se nejméně ve výši, která je v daném místě a
čase obvyklá. Bezúplatné užívání lze sjednat jen s osobami, které se nezabývají
podnikáním44a), a pouze k zajištění výkonu státní správy v přenesené působnosti anebo pro
účely sociální, humanitární, požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného
záchranného systému, vzdělávací, vědecké, kulturní, sportovní a tělovýchovné, ochrany
přírody a péče o životní prostředí a práce s dětmi a mládeží.
(4) Výjimku z důvodů pro přenechání věci nebo její části do užívání, stanovených v
odstavci 1, z podmínek doby užívání stanovených v odstavci 2 a dále z okruhu uživatelů a
účelu užívání stanovených pro případ bezúplatného užívání v odstavci 3 může ze závažných
důvodů povolit Ministerstvo financí.
(5) Souhlas pronajímající organizační složky s přenecháním věci nájemcem do
podnájmu vyžaduje schválení zřizovatele, a nemá-li organizační složka zřizovatele, schválení
věcně příslušného ústředního správního úřadu, a není-li ho, schválení Ministerstva financí,
pokud si takové schvalování zřizovatel, věcně příslušný ústřední správní úřad nebo
Ministerstvo financí vyhradí. To platí obdobně v případě, sjednává-li organizační složka s
vypůjčitelem možnost přenechat věc za úplatu k užívání jinému.
____________________
42) § 659 a násl., § 663 a násl. občanského zákoníku.
43) § 685 odst. 1, § 711 odst. 1 občanského zákoníku. § 9 odst. 2 zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu
nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů.
44) § 10 zákona č. 526/1990 Sb.
44a) § 2 odst. 1 obchodního zákoníku.
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§ 27a
(1) Věc ani její část nelze přenechat k užívání právnické nebo fyzické osobě
formou výprosy.
(2) K užívání a požívání formou pachtu lze právnické nebo fyzické osobě
přenechat věc nebo její část pouze tehdy, slučuje-li se povaha pachtu a sjednané
podmínky s podmínkami uvedenými v ustanovení § 27 odst. 1 až 3; ustanovení § 27 odst.
4 a 5 se použijí obdobně. Pacht v případě obchodního závodu nelze sjednat.
§ 28
(1) Stát může založit obchodní společnost nebo se účastnit jejího založení pouze ve
formě akciové společnosti.45) Stát může být akcionářem i akciové společnosti, kterou
nezaložil nebo jejíhož založení se nezúčastnil; pro nabývání akcií platí ustanovení § 12 a 13.
K založení akciové společnosti nebo účasti na jejím založení je zapotřebí předchozí souhlas
vlády; vláda současně stanoví, zda akcie budou znít na jméno nebo na majitele.
(2) Jménem státu funkci zakladatele akciové společnosti vykonává a majetek do
takové společnosti vkládá ministerstvo. Pro tyto účely ministerstvo použije majetek, se
kterým je příslušné hospodařit ono samo, anebo na základě svého opatření (§ 20) majetek, s
nímž je příslušná hospodařit organizační složka jím zřízená (§ 4). Práva akcionáře v založené
akciové společnosti jménem státu vykonává vládou písemně pověřený zaměstnanec
zakládajícího ministerstva; postupuje přitom v souladu s právními předpisy a podle
písemných pokynů ministra, jemuž o své činnosti podává v jím určených pravidelných
intervalech písemné zprávy.
(3) Do obchodních společností lze majetek vkládat a s majetkovými účastmi státu v
obchodních společnostech lze nakládat pouze s předchozím souhlasem vlády; tím není
dotčeno ustanovení § 37 odst. 3. Stane-li se majetková účast v obchodní společnosti součástí
majetku podle ustanovení § 10 anebo ji stát nabude podle ustanovení § 12 odst. 2, popřípadě
ustanovení § 13, naloží s ní příslušná organizační složka (§ 9, 11) v souladu s tímto zákonem.
____________________
45) Obchodní zákoník.
45) Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

§ 29
Založit obecně prospěšnou společnost46) a zřídit nadaci nebo nadační fond47) anebo
účastnit se na takovém založení a zřízení může stát jen s předchozím souhlasem vlády. Vláda
současně stanoví, které ministerstvo bude jménem státu vykonávat funkci zakladatele,
popřípadě zřizovatele. Ustanovení § 28 odst. 2 věty druhé se použije obdobně.
____________________
46) Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.
47) Zákon č. 227/1997 Sb.

§ 29
Stát může založit ústav, nadaci nebo nadační fond anebo se může zúčastnit na
takovém založení jen s předchozím souhlasem vlády. Vláda současně stanoví, které
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ministerstvo bude jménem státu vykonávat funkci zakladatele. Ustanovení § 28 odst. 2
věty druhé se použije obdobně.
§ 30
(1) Stát se nemůže zúčastnit založení družstva48) nebo občanského sdružení48a) ani
do něj vstoupit anebo členství v něm nabýt převodem, ani se neúčastní jeho zřízení a nemůže
uzavřít smlouvu o tichém společenství.49) Smlouvu o sdružení50) lze uzavřít pouze v
případech a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.
(2) Stát se může zúčastnit založení zájmového sdružení právnických osob51) anebo se
stát jeho členem, pokud se prostřednictvím tohoto zájmového sdružení zapojí do činnosti
mezinárodních a nadnárodních nevládních organizací. Zakladatelská a členská oprávnění pro
tyto účely po předchozím souhlasu vlády vykonává příslušná organizační složka (§ 9), jejíž
působnost nebo stanovený předmět činnosti věcně souvisí s předmětem činnosti zájmového
sdružení.
(1) Stát se nemůže zúčastnit založení družstva45) ani do něj vstoupit anebo
členství v něm nabýt převodem družstevního podílu, nemůže se sdružit do společnosti 48)
a nemůže uzavřít smlouvu o tiché společnosti49).
(2)Stát se může s předchozím souhlasem vlády zúčastnit založení spolku anebo se
stát jeho členem, pokud se jeho prostřednictvím zapojí do činnosti mezinárodních a
nadnárodních nevládních organizací. Zakladatelská a členská oprávnění vykonává
příslušná organizační složka (§ 9), jejíž působnost nebo stanovený předmět činnosti
věcně souvisí s účelem a předmětem hlavní činnosti spolku..
(3) Stanou-li se práva vyplývající z členství a smluv podle odstavců 1 a 2 součástí
majetku podle ustanovení § 10 anebo je stát nabude podle ustanovení § 12 odst. 2, popřípadě
ustanovení § 13, naloží s nimi příslušná organizační složka (§ 9 a 11) v souladu s tímto
zákonem.
____________________
48) § 221 a násl. obchodního zákoníku, ve znění zákona č. 142/1996 Sb.
48) § 2716 až 2746 občanského zákoníku.
48a) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
49) § 673 a násl. obchodního zákoníku.
49) § 2747 až 2755 občanského zákoníku.
50) § 829 občanského zákoníku.
51) § 20f a násl. občanského zákoníku.

§ 31
(1) Plnění ve splátkách lze sjednat pouze výjimečně, pokud budoucí dlužník předem
prokáže schopnost svůj závazek dluh včas splnit a nebude ani z jiných okolností zřejmé, že
splnění závazku dluhu je tímto ujednáním ohroženo. Současně musí být dohodnuta splatnost
celé pohledávky pro případ nesplnění kterékoli ze splátek.52)
(2) Ze závažných důvodů lze dohodnout s dlužníkem splátky i u splatného dluhu. Dluh
přitom musí být dlužníkem písemně uznán co do důvodu a výše, popřípadě přiznán
pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu. Současně musí být dohodnuta
splatnost celé pohledávky pro případ nesplnění kterékoli ze splátek,52) jakož i to, že dlužník
bude ve splátkách plnit též úroky z prodlení53) a že stát je v případě prokazatelného zlepšení
majetkových poměrů dlužníka oprávněn od ujednání o dalších splátkách odstoupit.54)
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____________________
52) § 565 občanského zákoníku.
53) § 521 občanského zákoníku.
54) § 48 občanského zákoníku.

§ 32
Postoupit pohledávku55) právnické nebo fyzické osobě lze zásadně jen za úplatu.
Pokud sjednaná cena nedosahuje alespoň 60 % jmenovité hodnoty postupované pohledávky
včetně příslušenství, popřípadě postupuje-li se pohledávka bezúplatně, lze pohledávku
postoupit jen se schválením zřizovatele, a nemá-li příslušná organizační složka zřizovatele, se
schválením věcně příslušného ústředního správního úřadu, a není-li ho, Ministerstva financí.
To platí i v případě, má-li být pohledávka předmětem veřejné dražby podle zvláštního
právního předpisu.40)
____________________
40) Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.
55) § 524 a násl. občanského zákoníku.
§ 34
(1) S dlužníkem, je-li fyzickou osobou, lze na jeho žádost dohodnout, že se mu dluh
zcela nebo zčásti promíjí,57) odůvodňují-li to tíživé sociální poměry dlužníka.
(1) Prominout dluh zcela nebo zčásti lze pouze dlužníku, který je fyzickou
osobou, odůvodňují-li to jeho tíživé sociální poměry a o prominutí požádá. K prominutí
může dojít jen na základě dohody.
(2) Prominout nelze dluh, který vznikl v souvislosti s trestnou činností dlužníka anebo
má-li dlužník z jakéhokoliv důvodu pohledávku vůči státu, pokud sám do výše svého dluhu
nepřistoupí k jejímu prominutí, anebo má-li dlužník majetek, z něhož lze dosáhnout
uspokojení pohledávky státu.
(3) Výjimku z odstavců 1 a 2 může ze závažných důvodů povolit Ministerstvo financí.
(4) V případě prominutí57) dluhu vzniklého porušením podmínek smlouvy o
poskytnutí státního příspěvku na individuální bytovou výstavbu57a) neplatí ustanovení
odstavců 2 a 3. Tento dluh lze prominout i z jiných důvodů než z důvodů uvedených v
odstavci 1, nelze však prominout dluh vzniklý v souvislosti s trestnou činností nebo dluh u
dlužníka, který má pohledávku vůči státu.
____________________
57) § 574 občanského zákoníku.
57a) Například vyhláška č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové
výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů.

§ 36
(1) Právní úkony Právní jednání podle ustanovení § 34 a § 35 odst. 1 vyžadují
schválení Ministerstvem financí, pokud jmenovitá hodnota jednotlivé pohledávky (dluhu)
včetně příslušenství přesahuje 500 000 Kč.
(2) U pohledávek, jejichž jmenovitá hodnota včetně příslušenství nepřesahuje částku
uvedenou v odstavci 1, si může schvalování právních úkonů právního jednání podle
ustanovení § 34 a § 35 odst. 1 zcela nebo zčásti vyhradit zřizovatel. Nemá-li příslušná
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organizační složka zřizovatele, může si schvalování vyhradit věcně příslušný ústřední správní
úřad, a není-li ho, Ministerstvo financí.
§ 37
(1) K pohledávce nelze smlouvou zřídit zástavní právo.
(2) Pro nakládání s nepeněžitými pohledávkami, jinými právy a majetkovými
ostatními majetkovými hodnotami platí předchozí ustanovení obdobně, pokud to jejich
povaha povaha těchto majetkových hodnot připouští anebo zvláštní právní předpis
nestanoví jinak. Pro účely postupu podle ustanovení § 32, 35 a 36 se vychází z ocenění podle
zvláštního právního předpisu.17)
(3) Pro převody cenných papírů platí přiměřeně ustanovení § 21 odst. 1 a § 22 odst. 1
a 2; tím není dotčeno ustanovení § 28 odst. 3 věta první, nejde-li o převod cenných papírů v
rámci postupu podle ustanovení § 15 odst. 2. Nelze uzavírat smlouvy o půjčce a o zastavení
cenných papírů, jejichž majitelem je stát, ani převádět jeho práva ze smluv o převodu cenných
papírů podle zvláštního právního předpisu.58)
(3) Pro převody cenných papírů se použije obdobně ustanovení § 21, § 22 odst. 1
a 2 a § 24 odst. 2; tím není dotčeno ustanovení § 28 odst. 3 věta první, nejde-li o převod
cenných papírů v rámci postupu podle ustanovení § 15 odst. 2. Nelze uzavírat smlouvy o
zápůjčce nebo jiném přenechání cenných papírů a o zastavení cenných papírů, jejichž
majitelem je stát, ani převádět jeho práva ze smluv o převodu cenných papírů58).
____________________
17) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).
58) § 14, 15, 16a a § 39 a násl. zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů. §
1895 až 1900 občanského zákoníku.

§ 38
Závazky vzniklé z činnosti organizačních složek jsou závazky státu. Závazek v
účetnictví vede a jménem státu jako nositele závazku závazek plní ta organizační složka, z
jejíž činnosti závazek vznikl nebo s ní souvisí, anebo které přísluší hospodařit (§ 9 a 11) s
majetkem, s nímž závazek souvisí. Nelze-li v případě peněžitého závazku peněžitého dluhu
organizační složku takto určit a nemá-li plnit tyto úkoly po zániku organizační složky ani její
zřizovatel (§ 5 odst. 2), zabezpečuje tyto úkoly Ministerstvo financí.
§ 39
(1) Stát může přijímat a sjednávat závazky anebo uznávat vůči němu uplatněné nároky
pouze v rozsahu a za podmínek, které odpovídají povaze státem plněných úkolů a
vykonávaných činností. Pokud by v důsledku smluvního přijetí závazku nebo uznání práva,
které nevzniklo ze zákona, stát mohl pozbýt, popřípadě by pozbyl anebo naopak nenabyl
majetek, jehož převod či jiné zcizení je podle tohoto zákona vázáno na povolení výjimky,
schválení nebo předchozí souhlas, lze tyto úkony učinit takto právně jednat pouze s
povolením výjimky, schválením nebo s předchozím souhlasem. Ustanovení § 44 zde platí
obdobně.
(2) Podle odstavce 1 druhé a třetí věty se postupuje rovněž v případě smíru
uzavíraného před soudy a jinými orgány, při odmítnutí dědictví nebo jiného plnění
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z pozůstalosti a při vypořádání dědictví dohodou. Ustanovení odstavce 1 druhé a třetí věty se
nepoužije, dochází-li k vydání věci anebo jinému vypořádání restitučních nároků postupem
podle zvláštních právních předpisů.59)
____________________
59) Například zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších
předpisů.

§ 40
(1) Stát se může zavázat k uzavření budoucí smlouvy60) nebo k provedení jiného
úkonu jinému právnímu jednání, pokud sjednaný obsah budoucí smlouvy nebo takový úkon
takové jednání je v souladu s tímto zákonem a platné uzavření budoucí smlouvy nebo
provedení úkonu právní jednání není podmíněno povolením výjimky, schválením nebo
předchozím souhlasem podle tohoto zákona.
(2) Další pravidla zavazování státu, jakož i poskytování státních záruk upravuje
zvláštní právní předpis.
____________________
60) Například § 50a občanského zákoníku, § 289 a násl. obchodního zákoníku.

§ 41
(1) Pokud stát nabyl majetek způsoby uvedenými v ustanovení § 13, závazky dluhy
předchozího majitele na stát nepřecházejí a zástavní práva k věcem a právům, které majetku,
který stát takto nabyl, okamžikem přechodu na stát zanikají, nestanoví-li jinak zvláštní právní
předpis,61) rozhodnutí příslušného orgánu nebo mezinárodní smlouva, kterou je stát vázán.
(2) Připadne-li dědictví státu a stát odpovídá za přiměřené náklady pohřbu
zůstavitele,62) považují se tyto náklady za přiměřené nejvýše v rozsahu stanoveném
zvláštním právním předpisem.63)
____________________
61) Například § 470 a 472 občanského zákoníku.
62) § 470 a 472 občanského zákoníku.
63) § 37 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony.

§ 42
(1) Pohledávka dlužníka za státem zaniká započtením tehdy, kryje-li se vzájemně s
pohledávkou, s níž je příslušná hospodařit (§ 9 a 11) organizační složka, která má plnit
závazek dluh státu (§ 38) odpovídající pohledávce dlužníka.
(2) Započtení proti pohledávce státu je přípustné pouze na základě dohody, nestanovíli zvláštní právní předpis, že započtení proti pohledávce státu je vyloučeno.
§ 44
(1) Výjimky se povolují a schválení a předchozí souhlas podle tohoto zákona se
poskytují pouze pro jednotlivé případy a jsou součástí projevu vůle a právního úkonu
právního jednání státu (§ 7). Na toto rozhodování se nevztahují předpisy o správním
řízení34) a učiněná rozhodnutí nepodléhají přezkoumání soudem.
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(2) O povolení výjimky (§ 21 odst. 2, § 26 odst. 1, § 27 odst. 4 a § 34 odst. 3),
schválení (§ 12 odst. 2 a 6, § 22 odst. 3 až 6, § 23, § 25a, § 27 odst. 5, § 32 a 36) i předchozím
souhlasu (§ 4 odst. 1, § 12 odst. 4, 7 a 8, § 28 odst. 1, § 28 odst. 3, § 29 a § 30 odst. 2) se
rozhoduje písemně a na základě zdůvodněné a doložené žádosti příslušné organizační složky
(§ 9 a 11). Má-li organizační složka svého zřizovatele anebo spadá pod věcně příslušný
ústřední správní úřad, předkládá její žádost se svým vyjádřením tento zřizovatel nebo ústřední
správní úřad.
(3) Výjimka se povoluje a schválení se poskytuje k již uzavřené smlouvě nebo jinému
provedenému právnímu úkonu právnímu jednání, pokud to jeho povaha nebo zvláštní právní
předpisy nevylučují. V případě veřejné dražby40) se výjimka povoluje a schválení se
poskytuje před navržením dražby, popřípadě před uzavřením smlouvy o provedení dražby.
(4) Povolení výjimky, schválení i předchozí souhlas jsou podmínkou platnosti64)
právního úkonu právního jednání, k němuž se poskytují.
(5) Povolenou výjimku, schválení a daný předchozí souhlas lze dodatečně odejmout
anebo pro ty účely stanovené podmínky změnit pouze v případech, kdy po rozhodnutí v
uvedených věcech vyjdou najevo závažné skutečnosti, které nebyly známy v době
rozhodování a měly by na původní rozhodování podstatný vliv. Tak lze postupovat pouze do
doby, než nastanou účinky právního úkonu právního jednání.
____________________
34) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb.
40) Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

§ 45
(1) Je-li platnost právního úkonu právního jednání, popřípadě opatření podle tohoto
zákona podmíněna povolením výjimky, schválením nebo předchozím souhlasem té
organizační složky, která právní úkon právně jedná, popřípadě opatření činí, považuje se
podmínka bez dalšího za splněnou; ustanovení § 44 odst. 5 se nepoužije.
(2) Pokud si zřizovatel, věcně příslušný ústřední správní úřad nebo Ministerstvo
financí vyhradí schvalování právních úkonů právních jednání podle ustanovení § 12 odst. 6,
§ 22 odst. 6, § 27 odst. 5 nebo § 36 odst. 2, je povinen zabezpečit předem oznámení o tom v
Ústředním věstníku České republiky. Vyhradí-li si podle ustanovení § 23 v jednotlivém
případě schválení vláda, učiní tak předem usnesením.
§ 47
(1) Fyzické osoby, které z titulu svých funkcí nebo pracovního zařazení v
organizačních složkách a v Pozemkovém fondu České republiky4) anebo z titulu pověření
vykonávat jménem státu jeho práva akcionáře činí právní a jiné úkony týkající se právně
anebo jinak jednají ohledně majetku a plní další úkoly stanovené tímto zákonem, jsou
povinny provádět tuto činnost s odbornou péčí a postupovat podle tohoto zákona, dalších
právních předpisů a vnitřních předpisů, jimiž se hospodaření a nakládání s majetkem,
popřípadě jeho správa řídí.
škodu,

(2) Osoby uvedené v odstavci 1 odpovídají za porušení stanovených povinností a za
která tím státu vznikla, v rozsahu trestněprávních, pracovněprávních a
411

občanskoprávních předpisů. Tím není dotčeno uplatňování odpovědnosti a sankcí vůči
organizačním složkám podle zvláštních právních předpisů.
(3) Smluvním přenesením výkonu činností uvedených v odstavci 1 na jinou osobu se
odpovědnosti podle odstavce 2 nelze zprostit.
____________________
4) Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

§ 55
(1) Organizace nemají vlastní majetek; za podmínek stanovených tímto zákonem
nabývají majetek pro stát a jejich příslušnost hospodařit s majetkem (§ 8) se řídí ustanovením
§ 9. Vlastním jménem jednají v právních vztazích týkajících se majetku a účastní se řízení
před soudy a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku včetně řízení o určení, zda tu
vlastnické nebo jiné obdobné právo státu je, či není. Zvláštní právní předpis může stanovit, ve
kterých případech a za jakých podmínek se řízení před soudy a jinými orgány ve věcech
týkajících se tohoto majetku účastní přímo stát.
(2) Právní úkony organizací vyžadují Právní jednání organizací vyžaduje ke své
platnosti povolení výjimky, schválení nebo předchozí souhlas v rozsahu a za podmínek
stanovených tímto zákonem (§ 44 a § 45 odst. 2). S majetkem, se kterým organizace
hospodaří, lze nakládat opatřením (§ 20). Ustanovení § 46, 47, 48, § 49 odst. 1, 3 a 4 a § 50
platí pro organizace obdobně.
(3) Nakládání s majetkem mezi organizačními složkami a organizacemi a mezi
organizacemi navzájem se uskutečňuje na základě smlouvy,78) ustanovení § 19 odst. 2 platí
pro tuto smlouvu obdobně. Náležitosti smlouvy, podmínky úplatného nebo bezúplatného
nakládání s majetkem a další pravidla nakládání s majetkem v těchto případech upraví
prováděcí právní předpis.
(4) Konsolidační banka Praha, státní peněžní ústav, může za podmínek stanovených
tímto zákonem pro stát nabývat za úplatu cenné papíry a s předchozím souhlasem vlády i
majetkové účasti v jiných obchodních společnostech než akciových. Po předchozím souhlasu
vlády může založit obchodní společnost nebo se účastnit na jejím založení, vkládat do
obchodní společnosti majetek, s nímž je příslušná hospodařit, převádět cenné papíry a
nakládat s majetkovými účastmi v jiných obchodních společnostech než akciových. Pokud
Konsolidační banka Praha, státní peněžní ústav, nakládá s peněžitými pohledávkami,
ustanovení § 32 a 36 se nepoužijí.
(5) S cennými papíry, účastmi v jiných právnických osobách a sdruženích (§ 28 až 30)
a s právy z nich vyplývajícími, které organizace nabyly do dne účinnosti tohoto zákona, se
naloží v souladu s tímto zákonem.
____________________
78) § 51 občanského zákoníku. § 269 odst. 2 obchodního zákoníku.

§ 56
(1) Každá organizace vede v účetnictví závazky vzniklé ze své činnosti a závazky
související s majetkem, se kterým je příslušná hospodařit. Její odpovědnost za tyto závazky a
nakládání s nimi se řídí zvláštními právními předpisy a tímto zákonem.
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(2) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, může organizace smluvně převzít
závazek dluh jiné organizace pouze s předchozím souhlasem svého zřizovatele (zakladatele),
a nemá-li zřizovatele (zakladatele), s předchozím souhlasem Ministerstva financí.
(3) Ustanovení § 39 až 42 platí pro závazky organizace obdobně.
(4) Převzetí závazku Převzetí dluhu organizace státem a přechod závazku přechod
dluhu organizace na stát jsou přípustné pouze v případech a za podmínek stanovených
zvláštním právním předpisem.
(5) Stát ručí za závazky dluhy organizací pouze tehdy, jestliže tak stanoví zvláštní
právní předpis anebo jestliže se k tomu stát výslovně zavázal. Po zániku organizace toto
ručení trvá, přejde-li závazek dluh na jinou organizaci. Jménem státu jako ručitele vystupuje
zřizovatel (zakladatel) organizace a v ostatních případech Ministerstvo financí.
(6) Majetek, se kterým hospodaří organizace, za jejíž všechny závazky dluhy stát ručí
podle odstavce 5, nemůže být předmětem insolvenčního řízení podle zvláštního právního
předpisu.56)
____________________
56) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

§ 63
(1) Přenesená působnost měst Brna, Ostravy a Plzně a městských částí Praha 1 až 15
při výkonu prozatímní správy podle dosavadních předpisů74) dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona zaniká. Uvedená města a městské části jsou povinny do 6 měsíců po nabytí účinnosti
tohoto zákona veškerý majetek, s nímž do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nenaložily,
předat organizačním složkám příslušným podle § 11 odst. 4.
(2) Předmětem předání podle odstavce 1 budou rovněž všechny uzavřené i neuzavřené
spisové materiály a pomůcky operativní evidence k agendě prozatímní správy a další listiny
týkající se majetku, jakož i doklady o závazcích souvisejících s předávaným majetkem. O
předání pořídí jeho účastníci zápis; přílohou zápisu budou seznamy všech předávaných
položek.
(3) Po dobu do předání podle odstavců 1 a 2 jsou uvedená města a městské části
oprávněny a povinny v zastoupení státu činit ohledně majetku a souvisejících závazků
přiměřeně podle tohoto zákona pouze neodkladné úkony. Prokazatelné a odůvodněné náklady
s tím spojené uhradí městu nebo městské části na základě provedeného vyúčtování jménem
státu příslušná organizační složka (§ 11 odst. 4).
(4) Příslušná organizační složka po předání podle odstavců 1 a 2 zajistí, aby u věcí,
které se evidují v katastru nemovitostí České republiky,26) byl proveden záznam27) v
katastru. Pro tyto účely je zápis podle odstavce 2 listinou osvědčující příslušnost přejímající
organizační složky.28)
____________________
26) § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
27) § 7 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona
č. 90/1996 Sb.
28) § 2 odst. 4 písm. b) zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb.
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74) § 761 odst. 1 obchodního zákoníku.

§ 64a
nadpis vypuštěn
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje pro výkon působnosti
na úseku hospodaření s majetkem státu Ministerstvu financí a Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových
a)
b)
c)

referenční údaje ze základního registru obyvatel,
údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)
b)
c)
d)

e)

příjmení,
jméno, popřípadě jména,
adresa místa pobytu,
datum, místo a okres 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 den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí,
státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
rodné číslo,
adresa místa trvalého pobytu,
státní občanství, popřípadě více státních občanství,
počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům omezení svéprávnosti,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky,
datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo
den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
rodné číslo,
státní občanství, popřípadě více státních občanství,
druh a adresa místa pobytu,
počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům omezení svéprávnosti,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
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h)

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo
den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
***
Změna zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,
zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 151/2010 Sb. a zákona č.
375/2011 Sb.:
§ 29
Náhrada za omezení vlastnického nebo užívacího práva, poskytnutí věcné a osobní pomoci
(1) Za omezení vlastnického nebo užívacího práva, poskytnutí věcné nebo osobní
pomoci náleží právnické nebo fyzické osobě peněžní náhrada. Náhradu poskytuje krajský
úřad, v jehož územním obvodu byla pomoc poskytována. Peněžní náhrada se vyplácí do 6
měsíců od ukončení záchranných nebo likvidačních prací.
(2) Pokud dojde k omezení výkonu vlastnického práva k nemovitosti, poskytne se
jejímu vlastníku náhrada odpovídající míře omezení jeho majetkových práv podle zvláštního
právního předpisu21) občanského zákoníku.
(3) Jde-li o vykonání osobní pomoci, u níž nelze určit výši náhrady dohodou nebo
postupem podle zvláštních právních předpisů občanského zákoníku, stanoví se náhrada ve
výši, která odpovídá obvyklé mzdě za stejné či podobné práce nebo služby. Při stanovení
náhrady za věcnou pomoc se vychází z výše výdajů vzniklých povinnému nebo z výše
náhrady obvykle účtované za použití stejného nebo obdobného věcného prostředku v době
jeho poskytnutí, zjištěné podle zvláštního právního předpisu občanského zákoníku.
(4) Poskytne-li podnikající fyzická osoba, která má příjmy pouze z podnikání nebo z
jiné samostatné výdělečné činnosti22) osobní pomoc na výzvu velitele zásahu nebo v rámci
plánované pomoci na vyžádání, náleží jí náhrada ušlého výdělku za dobu, po kterou pomoc
poskytne. Náhradu poskytuje krajský úřad, v jehož správním obvodu byla pomoc
poskytována. Při výpočtu náhrady ušlého výdělku se postupuje přiměřeně podle zvláštního
právního předpisu.23)
(5) Obce, kraje, popřípadě základní složky integrovaného záchranného systému jsou
oprávněny požadovat uhrazení nákladů, které vynaložily jako náhradu za poskytnutí věcné
nebo osobní pomoci, za provedené likvidační práce a škody prokazatelně vzniklé havárií (§
24), po původci havárie. Těmito úhradami se kompenzují vynaložené výdaje.24)
____________________
21) Například občanský zákoník, obchodní zákoník.
22) § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
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23) § 2 odst. 1 vyhlášky č. 298/1993 Sb., o stanovení výše nároku náhrady ušlého výdělku při
správě daní.
24) § 49 odst. 9. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
§ 30
Náhrada škody
(1) Stát odpovídá za škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám vzniklou v
příčinné souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi a cvičeními prováděnými podle
tohoto zákona. Této odpovědnosti se může stát zprostit jen tehdy, pokud se prokáže, že
poškozený si způsobil škodu sám nebo způsobil havárii.
(2) Peněžní náhrada se poskytne právnickým a fyzickým osobám, které utrpěly škodu
na zdraví nebo věcnou škodu při
a)
b)

činnosti složek integrovaného záchranného systému nebo orgánů koordinujících
záchranné a likvidační práce,
poskytnutí osobní nebo věcné pomoci.

(3) Škoda na zdraví se uhrazuje podle ustanovení občanského zákoníku o
odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech, pokud mu poškozenému
již nevznikl nárok na dávku úrazového pojištění podle zvláštního právního předpisu25). V
případě úmrtí poškozeného se peněžní náhrada poskytne dědicům.
(4) Peněžní náhradu poskytne stát prostřednictvím krajského úřadu, v jehož správním
obvodu při záchranných a likvidačních pracích nebo cvičení škoda či újma vznikla. Při
poskytování této náhrady za věcnou škodu se postupuje podle zvláštních právních předpisů
ustanovení občanského zákoníku platných v době vzniku škody.
(5) Právo na náhradu škody s uvedením důvodů je třeba uplatnit písemně u
příslušného krajského úřadu do 6 měsíců od doby, kdy se právnická nebo fyzická osoba o
škodě dozvěděla, nejdéle do 5 let od vzniku škody, jinak právo zaniká. Krajský úřad může v
případech hodných zvláštního zřetele přiznat náhradu škody i po uplynutí termínu k podání
žádosti, nebo i bez podání žádosti, ale nejdéle do 5 let od vzniku škody.
(6) Vznikne-li škoda složkám integrovaného záchranného systému nebo osobám v
nich zařazeným při poskytování pomoci v zahraničí, hradí tuto škodu Ministerstvo vnitra,
pokud ke škodě došlo při mezistátní pomoci schválené Ministerstvem vnitra. V případě
poskytování pomoci v příhraničí hradí škodu kraj, z jehož území byla pomoc poskytnuta.
Odškodnění se provádí tak, jako kdyby škoda vznikla na území České republiky.
(7) Náhrada škody se neposkytuje právnickým a fyzickým osobám, které zavinily
vznik havárie.
____________________
25) Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.
***
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Změna zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb.,
zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 153/2010
Sb. a zákona č. 430/2010 Sb.:
§ 35
Náhrada za omezení vlastnického práva, poskytnutí věcných prostředků a vykonání pracovní
povinnosti a pracovní výpomoci
(1) Za omezení vlastnického nebo užívacího práva, poskytnutí věcného prostředku,
vykonání pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci náleží právnické nebo fyzické osobě
peněžní náhrada. Peněžní náhradu je povinen vyplatit orgán krizového řízení, který o omezení
práva nebo uložení povinnosti rozhodl. Peněžní náhradu lze poskytnout po vzájemné dohodě
též za poskytnutí dobrovolné pomoci. Peněžní náhrada se vyplácí do 6 měsíců od ukončení
nebo zrušení krizového stavu, v jehož důsledku vznikl nárok na peněžní náhradu podle tohoto
odstavce.
(2) V případě, že dojde k omezení výkonu vlastnického práva k nemovitosti, poskytne
se jejímu vlastníku náhrada odpovídající míře omezení jeho majetkových práv podle
zvláštního právního předpisu.26)
(3) Jde-li o vykonání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo dobrovolné
pomoci, u nichž nelze určit výši náhrady dohodou nebo postupem podle zvláštních právních
předpisů občanského zákoníku, stanoví se náhrada ve výši, která odpovídá obvyklé mzdě za
stejné či podobné práce. Při stanovení náhrady za poskytnutí věcného prostředku se vychází z
výše nákladů vzniklých povinnému a z obvykle požadované náhrady za použití stejného nebo
obdobného věcného prostředku v době jeho poskytnutí.
(4) Orgán krizového řízení je oprávněn požadovat uhrazení nákladů, které vynaložil
jako náhradu za poskytnutí věcných prostředků, vykonání pracovní povinnosti, pracovní
výpomoci nebo dobrovolné pomoci, po původci havárie2) nebo jiné události, v jejímž
důsledku vznikla krizová situace a musela být nařízena krizová opatření. Těmito úhradami se
kompenzují vynaložené výdaje.27)
____________________
2) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
26) Například občanský zákoník, obchodní zákoník.
27) § 49 odst. 9 zákona č. 218/2000 Sb.
§ 36
Náhrada škody
(1) Stát odpovídá za je povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým
osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními a cvičeními (§ 39 odst. 4) prováděnými
podle tohoto zákona. Této odpovědnosti se může stát zprostit jen tehdy, pokud se prokáže, že
poškozený si způsobil škodu sám.
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(2) Náhrada věcné škody vzniklé při činnosti orgánů provádějících krizová opatření
nebo při uloženém poskytnutí věcných prostředků se poskytuje podle právních předpisů
platných v době vzniku škody.26)
(3) Náhrada škody či újmy na zdraví vzniklé při výkonu uložené pracovní povinnosti,
pracovní výpomoci nebo dobrovolné pomoci vykonané v rámci organizované činnosti se
poskytuje podle ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v
některých zvláštních případech, pokud mu poškozenému již nevznikl nárok na dávku
úrazového pojištění podle zvláštního právního předpisu28).
(4) Peněžní náhradu poskytne ten orgán krizového řízení, který nařídil krizové
opatření nebo cvičení, při němž anebo v jehož důsledku vznikla škoda či újma.
(5) Nárok na náhradu škody s uvedením důvodů uplatňuje právnická nebo fyzická
osoba písemně u příslušného orgánu krizového řízení do 6 měsíců od doby, kdy se o škodě
dozvěděla, nejdéle do 5 let od vzniku škody, jinak právo zaniká. Orgán krizového řízení může
v případech hodných zvláštního zřetele přiznat náhradu škody i po uplynutí termínu k podání
žádosti nebo i bez podání žádosti, ale nejdéle do 5 let od vzniku škody.
(6) Náhrada škody se neposkytuje právnickým a fyzickým osobám, které zavinily
vznik škodné události.
(7) Orgán krizového řízení je oprávněn požadovat uhrazení nákladů, které vynaložil
jako náhradu škody, po původci havárie nebo jiné události, v jejímž důsledku vznikla krizová
situace a musela být nařízena krizová opatření.
____________________
26) Například občanský zákoník, obchodní zákoník.
28) Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.

***

Změna zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb.,
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě),
ve znění zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č.
218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb. a
zákona č. 375/2011 Sb.:
§ 5a
nadpis vypuštěn
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Probační a mediační
službě pro výkon působnosti podle tohoto zákona a dalších právních předpisů
a)

referenční údaje ze základního registru obyvatel,
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b)
c)
d)

údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
údaje z agendového informačního systému cizinců,
údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo,
avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c).
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)
b)
c)
d)
e)

f)

příjmení,
jméno, popřípadě jména,
adresa místa pobytu,
datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum,
místo a stát, kde se narodil,
datum, místo a okres 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 den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí,
státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
op)
pq)

jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
datum narození,
pohlaví,
místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan
narodil,
rodné číslo,
státní občanství,
adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
omezení svéprávnosti,
rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z
rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména,
příjmení a datum narození,
rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,
rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho
jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
rodné číslo dítěte,
osvojení dítěte,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den,
kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo
den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
op)
pq)

jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
datum narození,
pohlaví,
místo a stát, kde se cizinec narodil,
rodné číslo,
státní občanství,
druh a adresa místa pobytu,
číslo a platnost oprávnění k pobytu,
počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
omezení svéprávnosti,
správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České
republiky,
rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela,
rodné číslo nebo datum narození,
jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, rodné číslo, pokud je dítě cizincem; v
případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce,
jejich rodné číslo, pokud jsou cizinci; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný
zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den,
kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo
den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou

a)
b)
c)
d)
e)

jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,
rodné číslo,
v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,
den, měsíc a rok narození,
místo a okres narození; u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se
narodila.

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
§ 11
(1) Ministerstvo při výkonu státní správy vytváří Probační a mediační službě
podmínky k řádnému výkonu probace a mediace, zejména po stránce personální, organizační,
hospodářské a finanční.
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(2) Ministerstvo vykonává nad činností Probační a mediační služby dohled.

***

Změna zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon
o veřejných sbírkách), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011, zákona
č. 120/2012 Sb. a zákona č. 142/2012 Sb.:
§2
Za sbírku se nepovažuje
a)

shromažďování finančních prostředků, které konají politické strany nebo politická
hnutí, spolky, společnosti, svazy, hnutí a jiná občanská sdružení, jakož i odborové
organizace, registrované podle zvláštních právních předpisů,1) mezi svými členy za
účelem dosažení prostředků k plnění svých úkolů,
b)
shromažďování finančních prostředků církvemi a náboženskými společnostmi,
registrovanými podle zvláštního právního předpisu, 2) k církevním a náboženským
účelům, pokud se koná v kostelech, modlitebnách a jiných místech určených k
provádění náboženských úkonů, bohoslužeb a obřadů.
____________________
1)Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č.
424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění
pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských
společností.
§ 14
(1) Fyzická osoba pověřená prováděním sbírky se na požádání vykáže kopií osvědčení
příslušného úřadu, plnou mocí právnické osoby, která obsahuje jméno, příjmení, popřípadě
též titul a vědeckou hodnost a dále datum narození, adresu místa trvalého pobytu a číslo
občanského průkazu nebo cestovního dokladu této fyzické osoby a údaje uvedené v § 10 odst.
1 písm. a) až d); plná moc musí být opatřena pořadovým číslem, podpisy statutárních orgánů
právnické osoby a otiskem jejího razítka.
(2) Prováděním sbírky nelze pověřit fyzickou osobu mladší 15 let a fyzickou osobu,
která byla rozhodnutím soudu zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo jejíž způsobilost
k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena není plně svéprávná.
§ 27a
(1) Ministerstvo a příslušné krajské úřady při výkonu působnosti podle tohoto zákona
využívají ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:
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a)
b)
c)
d)
e)

f)

příjmení,
jméno, popřípadě jména,
adresa místa pobytu,
datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum,
místo a stát, kde se narodil,
datum, místo a okres 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 den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2) Ministerstvo a příslušné krajské úřady při výkonu působnosti podle tohoto zákona
využívají z informačního systému cizinců tyto údaje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
i)
j)
k)
l)

jméno, popřípadě jména, příjmení,
datum narození,
rodné číslo,
pohlaví,
místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
státní občanství, popřípadě více státních občanství,
druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
omezení svéprávnosti,
jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.

(3) Z údajů podle odstavců 1 a 2 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému cizinců, pouze pokud
jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
***
Změna zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční
řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona
č. 360/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb.,
zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona
č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona
č. 253/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 347/2007 Sb., zákona č. 254/2008 Sb.,
zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona
č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 183/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 409/2010 Sb.,
zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb.:
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§ 8d
(1) Poruší-li Komora opakovaně závažným způsobem povinnost stanovenou jí
zákonem, může ministr rozhodnout o nucené správě Komory. Proti rozhodnutí o nucené
správě nelze podat rozklad. Prvním úkonem v řízení o zavedení nucené správy může být
vydání rozhodnutí o nucené správě Komory. Ministr může rozhodnutí o nucené správě
Komory změnit.
(2) Dnem, kdy rozhodnutí o nucené správě Komory nabude právní moci, se v rozsahu
stanoveném v tomto rozhodnutí pozastavuje výkon funkce orgánů Komory, vyjma podání
žaloby k soudu proti tomuto rozhodnutí. Rozhodování o věcech náležejících do působnosti
orgánů Komory tímto okamžikem přechází v rozsahu, v němž byl výkon jejich funkce
pozastaven, na ministerstvo. Ministerstvo v těchto věcech jedná jménem Komory navenek
v rozsahu stanoveném v rozhodnutí o nucené správě Komory.
(3) Pokud nebyl výkon funkce orgánů Komory pozastaven nebo v rozsahu, v němž
nebyl pozastaven, mohou tyto orgány ve věcech náležejících do jejich působnosti rozhodovat
pouze se souhlasem ministerstva, jinak je takové rozhodnutí neplatné. Ve věcech, v nichž
ministerstvo nejedná jménem Komory navenek, může Komora činit právní úkony právně
jednat jen se souhlasem ministerstva, jinak jsou takové právní úkony neplatné taková právní
jednání neplatná. Věta první a druhá se nevztahují na podání žaloby k soudu proti
rozhodnutí o zavedení nucené správy Komory.
(4) Náklady spojené s výkonem nucené správy hradí ministerstvo.
(5) Nucená správa končí doručením rozhodnutí ministra o jejím ukončení, nejpozději
uplynutím 3 let od jejího zavedení. Na nejbližším jednání sněmu podá ministerstvo zprávu
o výkonu nucené správy a o stavu hospodaření a majetku Komory.
§9
(1) Exekutorem může být jmenován občan České republiky, který
a)
má plnou způsobilost k právním úkonům,
a)
je plně svéprávný,
b)
získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo
1. v magisterském studijním programu právo a právní věda studiem na vysoké škole v České
republice28), nebo
2. studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice
uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě 1 na základě mezinárodní smlouvy,
kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního
právního předpisu29), a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému
vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu právo a právní věda v oboru
právo na vysoké škole v České republice,
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c)
d)
e)

je bezúhonný,
vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi, a
složil exekutorskou zkoušku.

(2) Exekutorskou praxí se rozumí praxe exekutora, exekutorského kandidáta
a exekutorského koncipienta podle tohoto zákona. Ministerstvo započítá zcela do exekuční
praxe praxi soudce, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce, prokurátora, advokáta, notáře,
komerčního právníka, státního zástupce, asistenta státního zástupce, justičního čekatele,
právního čekatele prokuratury, advokátního koncipienta, notářského koncipienta, notářského
kandidáta, právního čekatele státního zastupitelství a právního čekatele u komerčního
právníka; z jiné právní praxe může započítat nejvýše 2 roky.
(3) Exekutorskou zkouškou se rozumí odborná zkouška exekutora podle tohoto
zákona. Ministerstvo uzná odbornou justiční zkoušku, soudcovskou zkoušku, jednotnou
soudcovskou a advokátní zkoušku, prokurátorskou zkoušku, advokátní zkoušku, notářskou
zkoušku, profesní zkoušku na komerčního právníka a závěrečnou zkoušku právního čekatele
za exekutorskou zkoušku podle tohoto zákona.
_______________
)
§ 46 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
29
)
§ 89 zákona č. 111/1998 Sb.
28

§ 11
(1) Exekutor může vykonávat svou činnost pouze, jestliže
a)
b)

složil slib do rukou ministra,
uzavřel smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu újmu, která by mohla vzniknout
v souvislosti s výkonem exekuční činnosti.

(2) Exekutor je povinen uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu újmu,
která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem exekuční činnosti, a prokázat se
stejnopisem nebo ověřenou kopií této smlouvy Komoře do 30 dnů po svém jmenování
exekutorem. Jestliže exekutor zaměstnává zaměstnance, je povinen uzavřít smlouvu
o pojištění své odpovědnosti i za škodu újmu způsobenou jeho zaměstnanci v souvislosti
s činností podle tohoto zákona.
(3) Pojištění odpovědnosti za škodu újmu, která by mohla vzniknout v souvislosti
s výkonem exekuční činnosti, musí trvat po celou dobu výkonu exekutorského úřadu.
§ 15
(1) Výkon exekutorského úřadu zaniká
a)

smrtí exekutora,
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

prohlášením exekutora za mrtvého,
odvoláním exekutora,
pozbytím státního občanství České republiky,
jestliže byl exekutor zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo byla tato způsobilost
omezena byla svéprávnost exekutora omezena,
dnem právní moci rozhodnutí, kterým bylo uloženo kárné opatření odvolání
z exekutorského úřadu,
dnem právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl exekutorovi uložen trest zákazu
činnosti soudního exekutora nebo kterým byl exekutor odsouzen k nepodmíněnému
trestu odnětí svobody,
uplynutím 6 kalendářních měsíců následujících po měsíci, v němž byla ministerstvu
doručena žádost exekutora o ukončení výkonu exekutorského úřadu.
(2) Ministr exekutora odvolá

a)
b)

c)

d)

jestliže byl exekutor pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný
čin spáchaný v souvislosti s exekuční činností,
jestliže exekutor nedoloží Komoře stejnopis nebo ověřenou kopii smlouvy o pojištění
své odpovědnosti za škodu újmu do 30 dnů po svém jmenování exekutorem nebo
zanikne-li jeho pojištění odpovědnosti za škodu újmu a exekutor jej do 30 dnů
neobnoví,
jestliže si exekutor do 3 měsíců po složení slibu bez vážných důvodů neotevře v sídle
exekutorského úřadu, do kterého byl jmenován, kancelář a nebude připraven
vykonávat exekuční činnost,
jestliže soud na návrh ministerstva rozhodl, že exekutor vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu nemůže řádně nejméně po dobu 1 roku vykonávat exekuční
činnost.

(3) Výkon exekutorského úřadu se pozastavuje dnem doručení rozhodnutí o jeho
odvolání.
(4) Dozví-li se Komora o důvodu pro odvolání podle odstavce 2, je povinna jej
ministerstvu neprodleně oznámit.
(5) Exekutor jmenovaný do exekutorského úřadu, jehož výkon zanikl, převezme spisy
tohoto exekutorského úřadu a provádí dále exekuční i další činnost. Účastníky exekučního
řízení o tom informuje a oprávněného poučí, že může požádat o změnu exekutora. Exekutor,
jemuž zanikl výkon exekutorského úřadu, zajistí předání spisů, plnění vymožených v exekuci,
zajištěných věcí, exekutorských úschov a registrů nově jmenovanému exekutorovi a předání
razítek, průkazů a pečetidel podle § 103 odst. 1.
(6) Podíl exekutora, jemuž zanikl výkon exekutorského úřadu, popřípadě jeho dědiců
nebo odkazovníků na odměně nově jmenovaného exekutora se určí dohodou. Nebude-li
dohoda doručena Komoře do 2 měsíců od jmenování nového exekutora, rozhodne Komora
podle zásad spravedlivého uspořádání.

425

DÍL 2
Zastupování exekutora
§ 16
(1) Po jmenování exekutora do exekutorského úřadu mu Komora ustanoví na jeho
návrh zástupce pro případ nemoci, dovolené, pozastavení nebo zániku výkonu exekutorského
úřadu a nebo z jiných vážných důvodů, pro které nemůže vykonávat svůj úřad. Komora
ustanoví zástupce exekutorovi také tehdy, jestliže sám nenavrhl svého zástupce do 1 měsíce
od svého jmenování, a také v případě pozastavení výkonu jeho úřadu. Zastupovaný exekutor
a zástupce si dohodnou podíl zástupce na odměně zastupovaného exekutora. Nebude-li
dohoda doručena Komoře do dvou měsíců od ustanovení zástupce, rozhodne Komora podle
zásad spravedlivého uspořádání.
(2) Zástupce je ustanoven z řad kandidátů exekutora, nejsou-li, z řad exekutorů
jmenovaných v obvodu příslušného okresního soudu nebo jejich kandidátů, a nejsou-li, z řad
exekutorů jmenovaných v obvodu příslušného krajského soudu nebo jejich kandidátů. Za
zástupce exekutora je možné ustanovit exekutorského kandidáta, jen jestliže splňuje
podmínky podle § 11 odst. 1 písm. b).
(3) Exekutor je povinen bez zbytečného odkladu oznámit vznik či zánik skutečnosti
podle odstavce 1 písemně Komoře a svému ustanovenému zástupci. Oznámení o vzniku
skutečností podle odstavce 1 obsahuje zejména důvod a den, od kterého exekutor nemůže
vykonávat svůj úřad. Oznámení o zániku skutečností podle odstavce 1 obsahuje důvod a den,
od kterého exekutor může vykonávat svůj úřad. Zastupování začíná dnem, kdy se zástupce
dozví o skutečnostech podle odstavce 1, a končí, byl-li po zániku výkonu exekutorského
úřadu jmenován do exekutorského úřadu nový exekutor anebo pominou-li jiné důvody, pro
které zastupování vzniklo. Bez zbytečného odkladu po dni ukončení zastupování se provede
vyrovnání mezi zástupcem a zastupovaným exekutorem, popřípadě jeho dědici nebo
odkazovníky, a to ke dni ukončení zastupování.
(4) Pokud zastupování trvá, nemůže zastupovaný exekutor vykonávat exekuční
činnost. Zástupce exekutora odpovídá za škodu má povinnost nahradit újmu způsobenou
porušením povinnosti mlčenlivosti. Za škodu újmu způsobenou zaměstnanci zastupovaného
exekutora odpovídá zastupovaný exekutor. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštního
právního předpisu.3)
----------------------------------3) § 438 až 450 občanského zákoníku.
(5) Ustanovení zástupce z řad kandidátů je podmíněno souhlasem exekutora, u něhož
je kandidát v pracovním poměru.
(6) Proti rozhodnutí Komory o ustanovení zástupce a určení podílu na odměně
zastupovaného exekutora lze podat řádný opravný prostředek k soudu.
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(7) Dohody podle odstavce 1 a podle § 15 odst. 5 eviduje Komora.
§ 18
(1) Komora ustanoví exekutorovi nového zástupce,
a)
b)

c)
d)

jestliže ustanoveným zástupcem je exekutor a výkon jeho exekutorského úřadu zanikl,
jestliže ustanoveným zástupcem je exekutorský kandidát a Komora ho vyškrtne ze
seznamu kandidátů a nebo zanikne-li jeho pojištění odpovědnosti za škodu újmu a ani
po upozornění Komory ho v určené lhůtě neobnoví a nebo jestliže mu bylo uloženo
kárné opatření odvolání ze zastupování,
jestliže ustanovený zástupce požádá o uvolnění z funkce zástupce,
jestliže o to požádá zastupovaný exekutor.
(2) Ustanovení § 16 se přiměřeně použije i na ustanovení nového zástupce.
(3) Ustanovením nového zástupce zaniká ustanovení předchozího zástupce.
§ 20

(1) Komora zapíše do seznamu koncipientů na návrh exekutora občana České
republiky, který
a)
a)
b)
c)
d)

má plnou způsobilost k právním úkonům
je plně svéprávný,
získal úplné vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě vysoké školy se sídlem v
České republice,
je bezúhonný,
je v pracovním poměru u exekutora.

(2) Zápis do seznamu koncipientů vykoná Komora do 1 měsíce ode dne doručení
návrhu exekutora. Provedení zápisu, jakož i odmítnutí provedení zápisu oznámí Komora
koncipientovi a exekutorovi, u kterého je koncipient v pracovním poměru.
(3) Ten, kdo nebyl ve stanovené lhůtě zapsán do seznamu koncipientů, a s jeho
souhlasem i exekutor, u kterého je ten, kdo nebyl ve stanovené lhůtě zapsán do seznamu
koncipientů, v pracovním poměru, má právo domáhat se provedení zápisu návrhem u soudu.
Nepodá-li kterákoli z uvedených osob žalobu do 2 měsíců od doručení oznámení Komory
o odmítnutí provedení zápisu, nejpozději však do 6 měsíců od doručení návrhu na zápis do
seznamu koncipientů Komoře, právo na provedení zápisu toho, kdo nebyl ve stanovené lhůtě
zapsán do seznamu koncipientů, zaniká.
§ 21
(1) Exekutor může koncipienta písemně pověřit prováděním úkonů, které jsou
předmětem exekuční činnosti nebo další činnosti.
(2) Exekutor však nemůže pověřit koncipienta k vydání exekučního příkazu.
Koncipient nemůže vykonat dražbu nemovité věci nebo obchodního závodu (dále jen
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„závod“), vydávat rozhodnutí v exekuci prodejem nemovitých věcí nebo závodu ani
zřizovat exekutorské zástavní právo.
§ 22
(1) Komora vyškrtne ze seznamu koncipientů toho,
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

kdo zemřel a nebo kdo byl prohlášen za mrtvého,
kdo pozbyl státní občanství České republiky,
kdo byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním
úkonům byla omezena omezen ve svéprávnosti,
kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin spáchaný
v souvislosti s exekuční činností,
kdo písemně požádal Komoru o vyškrtnutí z tohoto seznamu,
komu skončil pracovní poměr u exekutora,
kdo byl zapsán do seznamu exekutorských kandidátů.

(2) Vyškrtnutí ze seznamu koncipientů oznámí Komora koncipientovi a exekutorovi,
u kterého je a nebo byl koncipient v pracovním poměru.
(3) Ten, kdo byl ze seznamu koncipientů vyškrtnut, a s jeho souhlasem i exekutor,
u kterého je ten, kdo byl ze seznamu koncipientů vyškrtnut, v pracovním poměru, má právo
domáhat se ochrany návrhem u soudu. Nepodá-li kterákoli z uvedených osob žalobu do 2
měsíců od doručení oznámení Komory o vyškrtnutí ze seznamu koncipientů, právo na
ochranu toho, kdo byl vyškrtnut ze seznamu koncipientů, zaniká.
§ 27
Vykonavatel exekutora a další zaměstnanci exekutora
(1) Exekutor může zaměstnávat v pracovním poměru vykonavatele exekutora a další
zaměstnance.
(2) Exekutor může vykonavatele exekutora písemně pověřit prováděním úkonů, které
ve výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu provádí vykonavatel3a). Další
zaměstnance může pověřit prováděním jednoduchých úkonů, které jsou předmětem exekuční
nebo další činnosti.
(3) Vykonavatelem exekutora může být občan České republiky, který
a) má plnou způsobilost k právním úkonům
a) je plně svéprávný,
b) je bezúhonný,
c) má úplné středoškolské vzdělání,
d) je v pracovním poměru u exekutora po dobu nejméně 6 měsíců,
e) složil kvalifikační zkoušku vykonavatele exekutora.
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(4) Rozsah a způsob kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora určí Komora podle
§ 110 odst. 7 písm. c) a § 110 odst. 8.
§ 31
(1) Exekutor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se
dozvěděl při provádění exekuční nebo další činnosti.
(2) Povinnosti mlčenlivosti může exekutora zprostit orgán Komory, a to pouze
z důvodů zvláštního zřetele hodných, v nezbytné míře a pro jednotlivý případ.
(3) Exekutor je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se mohou
dotýkat oprávněných zájmů účastníků exekučního řízení. Účastník řízení, jehož oprávněného
zájmu se skutečnost dotýká, může exekutora povinnosti mlčenlivosti o takové skutečnosti
zprostit. Vyslovil-li účastník exekučního řízení písemný souhlas se sdělením údajů, na něž se
vztahuje povinnost mlčenlivosti, podle zvláštního právního předpisu30), exekutor tyto údaje na
výzvu příslušnému orgánu sdělí.
(4) Exekutor nemá povinnost mlčenlivosti ve vztahu ke svému zaměstnanci, kterého
pověřuje provedením jednotlivých úkonů podle zákona, pokud je tato osoba povinna sama
povinnost mlčenlivosti zachovávat.
(5) Povinností mlčenlivosti není exekutor vázán v rozsahu nezbytném pro řízení před
soudem. Dále není povinností mlčenlivosti vázán v rozsahu nezbytném pro řízení před jiným
orgánem, je-li předmětem řízení spor mezi ním a oprávněným nebo povinným nebo jejich
právními nástupci, a pro výkon státního dohledu.
(6) Povinnosti mlčenlivosti se exekutor nemůže dovolat v kárném řízení podle tohoto
zákona.

(7) Povinností mlčenlivosti není dotčena zákonem uložená povinnost překazit
spáchání trestného činu.4) Porušením povinnosti mlčenlivosti není plnění povinností vůči
příslušnému orgánu podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu a zákona o provádění mezinárodních sankcí.
(8) Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 1 trvá i po zániku výkonu úřadu exekutora.
(9) Povinnost mlčenlivosti v rozsahu stanoveném v odstavcích 1 až 8 se obdobně
vztahuje i na zaměstnance exekutora, na činnost exekutora v orgánech Komory, rovněž na
členy orgánů Komory a její zaměstnance, jakož i na všechny osoby, které se účastní kárného
řízení podle tohoto zákona. U těchto osob trvá i po skončení jejich pracovního poměru
u exekutora nebo u Komory, popřípadě po skončení jejich funkce v orgánu Komory.
(10) Porušení povinnosti mlčenlivosti podle předchozích odstavců zakládá kárnou
odpovědnost exekutora a jeho odpovědnost za škodu povinnost nahradit újmu, která
porušením této povinnosti vznikla.
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_______________
30

)

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
§ 32

(1) Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, odpovídá exekutor za škodu tomu, komu ji
způsobil v souvislosti s činností podle tohoto zákona. Exekutor odpovídá za škodu i tehdy,
byla-li škoda způsobena při výkonu exekuční nebo další činnosti jeho zaměstnancem;
případná odpovědnost této osoby podle zvláštních předpisů tím není dotčena.
(1) Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, je exekutor povinen nahradit újmu tomu,
komu ji způsobil v souvislosti s činností podle tohoto zákona. Exekutor je povinen
nahradit újmu i tehdy, byla-li újma způsobena při výkonu exekuční nebo další činnosti
jeho zaměstnancem; případná povinnost této osoby nahradit újmu podle zvláštních
předpisů tím není dotčena.
(2) Exekutor se odpovědnosti povinnosti podle odstavce 1 zprostí, prokáže-li, že
škodě újmě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm
požadovat.
(3) Odpovědnost státu za škodu Povinnost státu nahradit újmu podle zvláštního
právního předpisu5) tím není dotčena.
§ 33a
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje pro potřeby exekuce
exekutorům prostřednictvím Komory
a)
b)
c)
d)

referenční údaje ze základního registru obyvatel,
údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
údaje z agendového informačního systému cizinců,
údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo,
avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c).
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)
b)
c)
d)
e)

příjmení,
jméno, popřípadě jména,
adresa místa pobytu,
datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum,
místo a stát, kde se narodil,
datum, místo a okres 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 den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí,
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f)

státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
i)
j)
k)
l)

lm)
mn)
no)

jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
datum narození,
pohlaví a jeho změna,
místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území
k narození došlo,
rodné číslo,
státní občanství,
adresa místa trvalého pobytu včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
schválení smlouvy o nápomoci nebo zastoupení členem domácnosti včetně
uvedení soudu, který smlouvu nebo zastoupení schválil, omezení svéprávnosti,
rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,
rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho
jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den,
kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky,
datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo
den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,
jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného
zákonného zástupce nebo opatrovníka; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný
zákonný zástupce nebo opatrovník nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě
jména, příjmení, datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem nebo
opatrovníkem dítěte právnická osoba, název a adresa sídla.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
datum narození,
pohlaví a jeho změna,
místo a stát narození,
rodné číslo,
státní občanství,
druh a adresa místa pobytu,
číslo a platnost oprávnění k pobytu,
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i)
j)
j)
k)
l)
m)
n)

počátek pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o pobytu,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
omezení svéprávnosti,
správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České
republiky,
rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela,
rodné číslo nebo datum narození,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo
den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou

a)
b)
c)
d)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
den, měsíc a rok narození,
místo narození; u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát narození,
rodné číslo.

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
§ 34
(1) Exekutor může pro účely exekučního řízení požádat o součinnost třetí osoby podle
§ 33 a ty jsou povinny ji bezplatně poskytnout. Osoby uvedené v § 33 odst. 4 až 9
a komoditní burzy, organizátor regulovaného trhu27), centrální depozitář a jiné osoby
oprávněné k vedení evidence investičních nástrojů mají při poskytování údajů právo na
úhradu účelně vynaložených hotových výdajů.
(2) Třetí osoby jsou povinny poskytnout exekutorovi součinnost podle § 33 bez
zbytečného odkladu, a je-li to technicky možné, v elektronické podobě; nesplní-li tuto
povinnost, odpovídají oprávněnému a exekutorovi za jsou povinny oprávněnému
a exekutorovi nahradit škodu, která tím oprávněnému nebo exekutorovi vznikne. Způsobil-li
škodu újmu nesplněním této povinnosti státní orgán, právnická či fyzická osoba při výkonu
veřejné správy, která jim byla svěřena, nebo územní samosprávný celek při výkonu státní
správy, který na něj byl přenesen zákonem nebo při výkonu samosprávy, postupuje se podle
zvláštního právního předpisu.8)
(3) Exekutor požádá peněžní ústav o součinnost elektronicky datovým souborem
a peněžní ústav součinnost elektronicky datovým souborem poskytne. Peněžní ústav není
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povinen poskytnout exekutorovi součinnost, není-li žádost o součinnost podána elektronicky
datovým souborem nebo nemá-li stanovené obsahové náležitosti anebo nemá-li datový soubor
stanovený formát nebo strukturu. Ministerstvo stanoví vyhláškou formát a strukturu tohoto
datového souboru a obsahové náležitosti žádosti o součinnost.
(4) Za nesplnění povinností uvedených v § 33 může exekutor uložit třetím osobám
pořádkovou pokutu.9)
(5) Ustanovení § 33 až 33e a odstavce 1 až 3 se použijí i pro zjišťování údajů
o majetku manžela povinného v souvislosti s prováděním exekuce, jíž jsou k vydobytí
závazku dluhu, který patří do společného jmění manželů, postiženy majetkové hodnoty
součásti majetku manžela povinného.
DÍL 2
Exekuční řízení
§ 35
(1) Exekuční řízení se zahajuje na návrh.
(2) Exekuční řízení je zahájeno dnem, kdy exekuční návrh došel exekutorovi.
(3) Exekutor může začít zjišťovat a zajišťovat majetek povinného nejdříve poté, kdy
soud vydal pověření podle § 43a.
(4) Podá-li oprávněný více exekučních návrhů v téže věci, vede exekuci ten exekutor,
který je v rejstříku zahájených exekucí zapsán jako první.
(5) Exekuční řízení nelze přerušit, nestanoví-li tento nebo zvláštní právní předpis10)
jinak. Nelze také prominout zmeškání lhůty a podat návrh na obnovu exekučního řízení.
(6) Zahájení exekučního řízení podle odstavce 2 má pro běh lhůty pro promlčení
a zánik práv stejné účinky jako podání návrhu na soudní výkon rozhodnutí.11)
---------------------------------11) § 112 občanského zákoníku.
Účastníci řízení
§ 36
(1) Účastníky exekučního řízení jsou oprávněný a povinný.
(2) Jsou-li exekučním příkazem postiženy věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty
patřící do Je-li exekučním příkazem postižena součást společného jmění manželů, je
účastníkem exekučního řízení, pokud jde o tyto věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty tuto
součást, i manžel povinného.
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(3) Proti jinému, než kdo je v rozhodnutí označen jako povinný, nebo ve prospěch
jiného, než kdo je v rozhodnutí označen jako oprávněný, lze vést exekuci, jen jestliže je
prokázáno, že na něj přešla povinnost nebo přešlo či bylo převedeno právo z exekučního
titulu.
(4) Přechod povinnosti nebo přechod či převod práva lze prokázat jen listinou vydanou
anebo ověřenou státním orgánem nebo notářem,12) pokud nevyplývá přímo z právního
předpisu.
(5) Prokáže-li se, že po zahájení exekučního řízení nastala právní skutečnost, s níž
právní předpisy spojují převod nebo přechod práva oprávněného, o něž v exekučním řízení
jde, do řízení namísto dosavadního oprávněného vstupuje jeho právní nástupce. Ten, kdo
nastupuje do řízení na místo dosavadního oprávněného, musí přijmout stav řízení, jaký tu je v
době jeho nástupu do řízení.
Exekuční návrh
§ 37
(1) Exekuci lze vést jen na návrh oprávněného nebo na návrh toho, kdo prokáže, že na
něho přešlo nebo bylo převedeno právo z rozhodnutí podle § 36 odst. 3 a 5.
(2) Oprávněný může podat exekuční návrh podle tohoto zákona,
a)
b)

nesplní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá exekuční titul podle tohoto zákona, a
není-li exekučním titulem rozhodnutí o péči o nezletilé děti, ve věcech ochrany
proti domácímu násilí, orgánů Evropských společenství nebo cizí rozhodnutí;
exekuční návrh lze však podat tehdy, má-li být exekuce vedena podle rozhodnutí
o výživném na nezletilé děti nebo podle cizího rozhodnutí, u něhož bylo vydáno
prohlášení vykonatelnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie nebo
mezinárodní smlouvy nebo rozhodnuto o uznání.

b)

nejde-li o věc podle § 251 odst. 2 písm. a) a § 251 odst. 2 písm. c) až f) občanského
soudního řádu; exekuční návrh lze však podat tehdy, má-li být exekuce vedena podle
cizího rozhodnutí, u něhož bylo vydáno prohlášení vykonatelnosti podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie nebo mezinárodní smlouvy nebo rozhodnuto
o uznání.

(3) Další řízení zahájené oprávněným proti témuž povinnému u stejného exekutora
dříve, než zanikne oprávnění exekutora k vedení předchozí exekuce, se spojuje s předchozí
exekucí ke společnému řízení, a to ode dne podání návrhu. V zájmu hospodárnosti řízení
může exekutor věc podle věty první vyloučit k samostatnému řízení.
(4) Jsou-li exekuční řízení proti témuž povinnému vedena u více exekutorů nebo
zahájí-li další oprávněný u téhož exekutora exekuční řízení proti témuž povinnému, exekuční
soud tato řízení spojí na návrh povinného ke společnému řízení,
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a)

b)
c)

je-li oprávněným osoba, jež byla věřitelem povinného v době vzniku vymáhané
pohledávky vymáhaného dluhu, nebo její právní nástupce, a řízení již nebyla spojena
podle odstavce 3,
je-li předmětem jednotlivých spojovaných řízení vymožení peněžitého plnění
nepřevyšujícího částku podle § 202 odst. 2 občanského soudního řádu, a
jsou-li proti povinnému vedena alespoň 2 exekuční řízení podle písmene a).

(5) V usnesení o spojení exekuční soud určí, který exekutor řízení povede.
Exekutorovi, který řízení nepovede, náleží náhrada účelně vynaložených hotových výdajů,
o níž soud rozhodne v usnesení o spojení. V zájmu hospodárnosti však exekuční soud řízení
nespojí, vyžaduje-li to stav těchto řízení nebo se tato řízení ke spojení zjevně nehodí.
§ 39
(1) Neobsahuje-li exekuční návrh všechny stanovené náležitosti nebo je
nesrozumitelný anebo neurčitý, vyzve nejpozději do 15 dnů exekutor, kterému byl doručen
exekuční návrh, oprávněného, aby návrh opravil nebo doplnil, určí mu lhůtu a poučí ho o tom,
jak je třeba opravu nebo doplnění provést.
(2) Není-li v určené lhůtě návrh řádně opraven nebo doplněn a v řízení nelze pro tento
nedostatek pokračovat nebo není-li přiložen exekuční titul nebo osvědčení o vykonatelnosti
exekučního titulu, exekutor usnesením exekuční návrh odmítne. O těchto následcích musí být
oprávněný poučen.
(3) Jestliže nejsou splněny všechny zákonem stanovené předpoklady pro vedení
exekuce a exekuční návrh nebude odmítnut, exekutor exekuční návrh usnesením nejpozději
ve lhůtě podle § 44 odst. 1 zamítne.
§ 41
Potvrzením o vykonatelnosti opatří exekuční titul podle § 40 odst. 1 písm. a) až c), e),
f) a g) a f) ten orgán, který ho vydal, u smírů a dohod pak ten orgán, který je schválil.
§ 42
(1) Exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů lze vést také tehdy, jde-li
o vymáhání závazku, který vznikl za trvání manželství jen jednomu z manželů. Za majetek
patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely exekuce považuje také
majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že byl smlouvou zúžen
zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik
společného jmění ke dni zániku manželství.15)
(2) V exekučním řízení se také nepřihlíží ke smlouvě, kterou byl zúžen zákonem
stanovený rozsah společného jmění manželů o majetek, který patřil do společného jmění v
době vzniku vymáhané pohledávky. Totéž platí, byl-li smlouvou rozšířen zákonem stanovený
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rozsah společného jmění manželů o majetek povinného, který nepatřil do společného jmění v
době vzniku vymáhané pohledávky.
(3) Při posuzování skutečností podle odstavců 2 a 3 exekutor vždy přihlédne k tomu,
co v řízení vyšlo najevo.
--------------------------------15) § 143a občanského zákoníku.
§ 42
(1) Exekuci na součást společného jmění manželů lze nařídit také tehdy, jde-li
o vydobytí dluhu, který vznikl za trvání společného jmění jen jednomu z manželů.
(2) Exekuci na součást společného jmění manželů lze dále nařídit také tehdy, jdeli o vydobytí dluhu, který vznikl povinnému ještě před uzavřením manželství.

(3) Jde-li o vydobytí

a)

dluhu podle odstavce 1, který
1. vznikl proti vůli druhého manžela, jenž nesouhlas projevil vůči
oprávněnému bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl,
2. spočívá v povinnosti plnit výživné,
3. vznikl z protiprávního činu, nebo

b)

dluhu podle odstavce 2,

může být společné jmění manželů postiženo jen do výše, kterou by představoval
podíl povinného, kdyby společné jmění povinného a jeho manžela bylo zrušeno a
vypořádáno podle § 742 občanského zákoníku.
(4) Vznikl-li vymáhaný dluh v době, od které uplynulo méně
změny nebo vyloučení zákonného majetkového režimu, nepřihlíží
exekuce ke smlouvě nebo rozhodnutí soudu, jimiž k této změně
zákonného majetkového režimu došlo. To neplatí, došlo-li k ujednání
rozsahu společného jmění.

než 6 měsíců do
se při nařízení
nebo vyloučení
režimu rozšíření

(5) Při posuzování skutečností podle odstavců 2 a 3 exekutor vždy přihlédne k
tomu, co v řízení vyšlo najevo.
§ 43
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(1) Jestliže je to, co ukládá exekuční titul povinnému, vázáno na splnění podmínky
nebo na splnění vzájemné povinnosti oprávněného nebo omezené doložením času, lze
postupovat podle § 44 jen tehdy, prokáže-li oprávněný, že se podmínka splnila nebo že sám
svou vzájemnou povinnost vůči povinnému již splnil, popřípadě je připraven ji splnit, nebo že
nastal doložený čas.
(2) V případech uvedených v odstavci 1 je třeba k potvrzení o vykonatelnosti
exekučního titulu připojit listinu vydanou nebo ověřenou státním orgánem nebo notářem, z
níž je patrné, že se splnila podmínka nebo že oprávněný splnil svou vzájemnou povinnost,
popřípadě je připraven ji splnit , že oprávněný splnil svou vzájemnou povinnost, popřípadě
je připraven ji splnit, nebo že nastal doložený čas.
§ 44
(1) Nejpozději do 15 dnů ode dne doručení pověření podle § 43a odst. 3 zašle exekutor
oprávněnému vyrozumění o zahájení exekuce. Povinnému zašle exekutor vyrozumění
nejpozději s prvním exekučním příkazem, který mu v exekučním řízení doručuje; spolu
s vyrozuměním zašle exekutor povinnému exekuční návrh, kopii exekučního titulu a výzvu
podle § 46 odst. 6. Orgánům pověřeným vedením evidence (rejstříků) právnických osob16)
veřejných rejstříků, do kterých se zapisují právnické osoby, případně dalším orgánům či
osobám se vyrozumění zašle, jen je-li to potřebné pro vedení exekuce. Je-li v katastru
nemovitostí zapsáno vlastnické právo povinného a nejde-li o povinného uvedeného v § 44a
odst. 5 nebo o povinného podle odstavce 4, rozhodl-li exekutor o tom, že se zákaz podle § 44a
odst. 1 nevztahuje na nemovitost v jeho vlastnictví, vyrozumění se zašle katastrálnímu úřadu,
v jehož územním obvodu má sídlo soudní exekutor, který vyrozumění o zahájení exekuce
zasílá. Vyrozumění není rozhodnutím.
(2) Vyrozumění se doručí povinnému do vlastních rukou.
(3) Vyrozumění obsahuje
a)
b)
c)
d)
e)
f)

označení exekučního soudu,
označení exekutora, který vede exekuční řízení,
označení exekučního řízení spisovou značkou, pod kterou je vedeno,
označení exekučního titulu a orgánu, který ho vydal, nebo osoby, která jej vyhotovila,
označení oprávněného a povinného,
označení povinnosti, která má být exekucí vymožena, včetně povinnosti k úhradě
nákladů oprávněného a nákladů exekuce,
g)
podpis a datum,
h)
poučení podle § 29 odst. 5, § 37 odst. 3 a 4, § 44a odst. 1, § 54, § 55 odst. 1 a 2
a § 87 odst. 1.
(4) Je-li vymáhaná povinnost v hrubém nepoměru k majetku povinného, na který by se
vztahoval zákaz podle § 44a odst. 1, může exekutor před zasláním vyrozumění oprávněnému
rozhodnout, že se zákaz podle § 44a odst. 1 vztahuje pouze na část majetku přiměřenou
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vymáhané povinnosti. Toto rozhodnutí zašle spolu s vyrozuměním oprávněnému
a povinnému.
--------------------------------------16)

§ 200a až 200d občanského soudního řádu.
§ 44a

(1) Nerozhodl-li exekutor podle § 44 odst. 4 jinak, nesmí povinný po doručení
vyrozumění nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do
společného jmění manželů, vyjma běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování
základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a udržování a
správy majetku. Právní úkon, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatný. Právní
jednání, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatné. Právní úkon se však považuje
za platný, pokud se neplatnosti právního úkonu nedovolá Právní jednání se však považuje
za platné, pokud námitku neplatnosti nevznese exekutor, oprávněný, nebo přihlášený
věřitel, aby zajistili uspokojení vymáhané pohledávky. Právní účinky dovolání se neplatnosti
nastávají od účinnosti právního úkonu, dojde-li exekuční příkaz nebo jiný projev vůle
exekutora, oprávněného, nebo přihlášeného věřitele všem účastníkům právního úkonu, jehož
neplatnosti se exekutor, oprávněný nebo přihlášený věřitel dovolává. Právní účinky vznesení
námitky neplatnosti nastávají od účinnosti právního jednání, dojde-li exekuční příkaz
nebo jiný projev vůle exekutora, oprávněného, nebo přihlášeného věřitele všem
účastníkům právního jednání, k němuž exekutor, oprávněný nebo přihlášený věřitel
vznesl námitku neplatnosti.
(2) Složí-li povinný u exekutora částku ve výši vymáhané pohledávky, nákladů
exekuce a nákladů oprávněného, exekutor na návrh povinného zruší rozhodnutím zákaz podle
odstavce 1 a podle § 47 odst. 4. Exekutor vydá rozhodnutí podle věty první do 7 dnů ode dne,
v němž mu byl doručen návrh povinného, a neprodleně ho zašle účastníkům řízení a dalším
osobám, jimž byly v rámci exekuce doručeny exekuční příkazy podle § 49 odst. 7. Proti
tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.
(3) Na návrh povinného může exekutor rozhodnout o tom, že se zákaz podle odstavce
1 a podle § 47 odst. 4 nevztahuje na majetek, který povinný uvedl v návrhu, jestliže povinný
zároveň doloží, že jeho zbývající majetek zjevně a nepochybně postačuje k uhrazení
vymáhané pohledávky včetně nákladů oprávněného a nákladů exekuce.
(4) S písemným souhlasem exekutora, oprávněného a všech přihlášených věřitelů
může povinný k úhradě vymáhané pohledávky, jejího příslušenství, nákladů exekuce či
nákladů oprávněného zpeněžit majetek nebo jednotlivé majetkové hodnoty součásti majetku,
nejsou-li postiženy jinou exekucí16a), nejméně však za obvyklou cenu zjištěnou na základě
znaleckého posudku splatnou při podpisu smlouvy k rukám exekutora.
(5) Odstavec 1 se nepoužije, je-li povinným stát nebo územní samosprávný celek.
§ 46
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(1) Exekutor postupuje v exekuci rychle a účelně; při tom dbá ochrany práv účastníků
řízení i třetích osob dotčených jeho postupem.
(2) Exekutor činí i bez návrhu úkony směřující k provedení exekuce. Exekutor vede
exekuci až do vymožení pohledávky a jejího příslušenství nebo vynucení jiné vymáhané
povinnosti, nákladů exekuce a nákladů oprávněného; tím bude exekuce provedena. Úkony
a rozhodnutí exekutora a exekučního soudu jsou evidovány v exekučním spise, který vede
exekutor v listinné nebo v elektronické podobě.
(3) Exekutor je povinen vést exekuce v pořadí, v jakém mu byly doručeny exekuční
návrhy.
(4) Peněžitá plnění na vymáhanou povinnost se hradí exekutorovi nebo oprávněnému.
Nedohodnou-li se exekutor a oprávněný jinak, exekutor po uplynutí lhůty podle odstavce 6
zajistí po odpočtu nákladů exekuce výplatu celé vymožené pohledávky oprávněnému do
30 dnů od doby, kdy peněžité plnění obdržel. Vymožené částečné plnění exekutor vyplatí
oprávněnému, nedohodl-li se s ním jinak, ve stejné lhůtě v případě, kdy toto nevyplacené
částečné plnění převyšuje částku 1 000 Kč. Za vymožené plnění se považuje plnění získané
provedením exekuce některým ze způsobů podle § 59 odst. 1, provedením exekuce podle
odstavce 6 nebo hrazené na vymáhanou povinnost od uplynutí lhůty podle odstavce 6
a vydání exekučního příkazu do provedení exekuce podle tohoto exekučního příkazu.
(5) Exekutor je povinen vymožené peněžité plnění vést odděleně od vlastních
prostředků na zvláštním účtu31) u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva v České
republice. Exekutor oznámí bez zbytečného odkladu ministerstvu a Komoře číslo tohoto účtu
a peněžní ústav, u kterého je veden.
(6) Exekutor zašle povinnému společně s vyrozuměním výzvu ke splnění vymáhané
povinnosti, v níž vyčíslí vymáhaný nárok a zálohu na snížené náklady exekuce16b) a náklady
oprávněného. Zároveň povinného poučí, že splní-li ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy
vymáhaný nárok a uhradí zálohu, vydá exekutor neprodleně příkaz k úhradě nákladů exekuce.
Právní mocí příkazu k úhradě nákladů exekuce bude exekuce provedena. Splněním
vymáhaného nároku a uhrazením zálohy zaniká zákaz podle § 44a odst. 1 a podle § 47 odst. 4.
Jinak exekutor provede exekuci.
(7) Je-li exekuční řízení podle zvláštního právního předpisu přerušeno16c) nebo
zvláštní právní předpis stanoví, že exekuci nelze provést16d), exekutor nečiní žádné úkony,
jimiž se provádí exekuce, pokud zákon nestanoví jinak. Insolvenčnímu správci exekutor vydá
výtěžek exekuce nebo v rámci likvidace dědictví do likvidační podstaty exekutor vydá
vymožené plnění bezodkladně po právní moci usnesení, kterým rozhodne po odpočtu
nákladů exekuce o vydání výtěžku insolvenčnímu správci vymoženého plnění
insolvenčnímu správci nebo do likvidační podstaty.
(8) Po skončení exekuce podle odstavců 2 a 6 a § 55 zašle exekutor oznámení
o skončení exekuce všem orgánům a osobám, které ve svých evidencích (seznamech) vedou
poznámku o probíhající exekuci anebo kterým byla v exekuci uložena nějaká povinnost;
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oznámení není rozhodnutím. V oznámení označí také exekuční příkazy, jejichž účinky
skončením exekuce podle § 47 odst. 5 zanikly. Na žádost zašle toto oznámení neprodleně
rovněž účastníkům řízení. Oznámení o skončení exekuce, která byla vedena zřízením
exekutorského zástavního práva, podle odstavců 2 a 6, případně § 55, obsahuje rovněž
potvrzení, že zajištěná pohledávka zanikla zajištěný dluh zanikl a že tudíž zaniklo i
exekutorské zástavní právo.
_______________
16b

31

)

)

§ 11 vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a
náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za
škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů.
§ 41f zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
Exekuční příkaz
§ 47

(1) Exekutor poté, co byla exekuce zapsána do rejstříku zahájených exekucí, posoudí,
jakým způsobem bude exekuce provedena, a vydá nebo zruší exekuční příkaz ohledně
majetku, který má být exekucí postižen. Exekučním příkazem se rozumí příkaz k provedení
exekuce některým ze způsobů uvedených v tomto zákoně. Exekutor je povinen v exekučním
příkazu zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k
nepoměru výše závazků dluhů povinného a ceny předmětu, z něhož má být splnění závazků
dluhů povinného dosaženo.
(2) Exekuční příkaz má účinky nařízení výkonu rozhodnutí podle občanského
soudního řádu. Podle exekučního příkazu nelze exekuci provést před
a)
b)
c)
d)

uplynutím lhůty podle § 46 odst. 6,
právní mocí rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce, pokud byl podán ve lhůtě
podle písmene a),
zápisem doložky provedení exekuce do rejstříku zahájených exekucí podle § 35b
odst. 1 písm. h),
právní mocí exekučního příkazu.
(3) Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek.

(4) Majetek, který je postižen exekučním příkazem, nesmí povinný převést na jiného,
zatížit ho nebo s ním jinak nakládat. Právní úkon jednání, kterým povinný porušil tuto
povinnost, je neplatný neplatné.
(5) Provedením exekuce a zastavením exekuce zanikají účinky všech vydaných
exekučních příkazů.
§ 49
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(1) Výrok exekučního příkazu ukládajícího zaplacení peněžité částky musí rovněž
obsahovat
a)

označení toho, vůči komu má povinný nárok na mzdu (plátce mzdy), jde-li o
provedení exekuce srážkami ze mzdy povinného,

b)

označení peněžního ústavu a čísla účtu nebo jiného jedinečného identifikátoru7a), jde-li
o provedení exekuce přikázáním pohledávky povinného z účtu u peněžního ústavu;
označí-li se více účtů povinného u téhož peněžního ústavu, uvede se také pořadí, v
jakém z nich má být vymáhaná pohledávka odepsána,

c)

označení toho, vůči komu má povinný jinou pohledávku (dlužníka povinného), jde-li o
provedení exekuce přikázáním jiné pohledávky povinného než z účtu u peněžního
ústavu,

d)

označení toho, vůči komu má povinný jiné právo, než je uvedeno pod písmeny a), b) a
c), které má majetkovou hodnotu a které není spojeno s osobou povinného a je
převoditelné na jiného, nebo označení podílu v obchodní společnosti nebo označení
členství v družstvu, jde-li o provedení exekuce postižením jiných majetkových práv
povinného,

e)

označení věcí, které mají být prodány, případně spoluvlastnického podílu na nich,
nebo údaj o tom, že mají být prodány všechny podle zákona postižitelné movité věci,
jde-li o provedení exekuce prodejem movitých věcí povinného nebo spoluvlastnického
podílu povinného na movitých věcech,

f)

označení nemovitosti nemovité věci, která má být prodána, případně
spoluvlastnického podílu na ní, jde-li o provedení exekuce prodejem nemovitosti
nemovité věci povinného nebo spoluvlastnického podílu povinného na nemovitosti
nemovité věci,

g)

označení podniku závodu nebo části podniku závodu povinného anebo podílu
povinného jako spolumajitele podniku závodu, který má být prodán, jde-li o provedení
exekuce prodejem postižením podniku závodu nebo části podniku závodu povinného
anebo podílu povinného jako spolumajitele podniku závodu,

h)

označení nemovitosti nemovité věci, k níž má být zřízeno exekutorské zástavní právo,
případně spoluvlastnického podílu na ní, a označení zástavního věřitele, jde-li o
provedení exekuce zřízením exekutorského zástavního práva,

i)

sérii a číslo řidičského průkazu, jehož držitelem je povinný, jde-li o exekuci
pozastavením řidičského oprávnění.

(2) Přílohou exekučního příkazu podle odstavce 1 písm. a) a vyrozumění o tom, že
byly splněny podmínky podle § 52 odst. 3, jde-li o provedení exekuce srážkami z jiných
příjmů vyplácených Úřadem práce České republiky nebo Českou správou sociálního
zabezpečení, je datový soubor, který obsahuje údaje uvedené v tomto exekučním příkazu
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nebo vyrozumění. Po obdržení datového souboru, který je přílohou exekučního příkazu podle
odstavce 1 písm. a), Úřad práce České republiky nebo Česká správa sociálního zabezpečení
bez zbytečného odkladu sdělí exekutorovi datovým souborem údaj podle § 48 písm. e).
(3) Přílohou exekučního příkazu podle odstavce 1 písm. b) a vyrozumění o tom, že
byly splněny podmínky podle § 52 odst. 3, jde-li o provedení exekuce přikázáním pohledávky
povinného z účtu u peněžního ústavu, je datový soubor, který obsahuje údaje uvedené v tomto
exekučním příkazu nebo vyrozumění. Po obdržení datového souboru, který je přílohou
exekučního příkazu podle odstavce 1 písm. b), peněžní ústav bez zbytečného odkladu sdělí
exekutorovi datovým souborem čísla účtů a výši peněžních prostředků, na něž se vztahují
zákazy podle § 304 odst. 1 a 3 občanského soudního řádu, a údaj podle § 48 písm. e).
(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou formát a strukturu datových souborů podle
odstavců 2 a 3.
(5) Výrok exekučního příkazu o prodeji zástavy musí rovněž obsahovat označení
movité věci nebo nemovitosti nebo nemovité věci, která má být prodána.
(6) Ve výroku exekučního příkazu se uvedou další zákazy, příkazy a výzvy, které
podle zvoleného způsobu provedení exekuce musí obsahovat usnesení o nařízení výkonu
rozhodnutí podle občanského soudního řádu.
(7) Exekuční příkaz doručí exekutor oprávněnému, povinnému a dalším osobám,
kterým se podle zvoleného způsobu exekuce doručuje usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí
podle občanského soudního řádu.
(8) Do vlastních rukou se osobám uvedeným v odstavci 7 doručuje v případech, v
nichž podle zvoleného způsobu exekuce občanský soudní řád stanoví, že se doručuje do
vlastních rukou usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí.
§ 58
(1) Exekuci lze provést jen způsoby uvedenými v tomto zákoně. Zajistit majetek k
provedení exekuce lze nejvýše v rozsahu bezpečně postačujícím k uhrazení vymáhané
pohledávky, jejího příslušenství včetně příslušenství, které se pravděpodobně stane splatným
po dobu trvání exekuce, pravděpodobných nákladů oprávněného a pravděpodobných nákladů
exekuce.
(2) Nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení oprávněného, lze
exekuci v jednom exekučním řízení provést více způsoby, popřípadě i všemi zákonem
stanovenými způsoby. K provedení exekuce více nebo všemi zákonem stanovenými způsoby
lze přistoupit současně nebo postupně. Nebrání-li to účelu exekuce, provede se exekuce
ukládající zaplacení peněžité částky přikázáním pohledávky, srážkami ze mzdy a jiných
příjmů, správou nemovitosti nemovité věci, pozastavením řidičského oprávnění nebo
zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech. Pokud způsoby provedení
exekuce podle věty třetí nepostačují k uhrazení vymáhané peněžité pohledávky, jejího
příslušenství, nákladů oprávněného a nákladů exekuce, provede se exekuce ukládající
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zaplacení peněžité částky prodejem movitých věcí a nemovitostí nemovitých věcí nebo
postižením podniku závodu.
(3) Způsob provedení exekuce určí exekutor.
§ 59
(1) Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky lze provést
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

srážkami ze mzdy a jiných příjmů,
přikázáním pohledávky,
prodejem movitých věcí a nemovitostí nemovitých věcí,
postižením podniku závodu,
zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech nemovitých věcech,
správou nemovitosti nemovité věci,
pozastavením řidičského oprávnění.

(2) Způsob exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky se řídí
povahou uložené povinnosti. Takovou exekuci lze provést
a)
b)
c)
d)

vyklizením,
odebráním věci,
rozdělením společné věci,
provedením prací a výkonů.

(3) Exekuci prodejem zástavy lze pro zajištěnou pohledávku provést prodejem
zastavených movitých věcí a nemovitostí nemovitých věcí.
§ 66
(1) Exekutor může i bez návrhu oprávněného zajistit movité věci, které sepsal, je-li to
účelné a je-li zde obava z jejich poškození nebo ztráty. Zajištěné věci převezme do své
úschovy nebo je uloží u vhodného schovatele. Zajistit nelze nosič dat, na němž povinný
pořídil záznam průběhu soupisu movitých věcí.
(2) K exekuci prodejem nemovitosti nemovité věci povinného může exekutor
přistoupit, jen jestliže bude listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány, popřípadě
též veřejnými listinami notáře doloženo, že nemovitost nemovitá věc je ve vlastnictví
povinného.
(3) Ustanovení § 328b odst. 4 věty druhé a § 336h odst. 4 občanského soudního řádu
platí obdobně pro exekutory a zaměstnance exekutorských úřadů.
(4) Nepostačuje-li k úhradě závazků dluhů podle § 336n odst. 1 občanského soudního
řádu složená jistota, exekutor na základě vykonatelného usnesení podle § 336n odst. 2
občanského soudního řádu bez návrhu zahájí exekuční řízení na majetek vydražitele.
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(5) Při oceňování nemovitosti nemovité věci, jejího příslušenství a jednotlivých práv a
závad s nemovitostí spojených se použije obvyklá cena podle zvláštního právního předpisu18).
(6) Povinnost podle § 328a odst. 1 občanského soudního řádu je splněna vyvěšením
veřejné vyhlášky na úřední desce exekutora a exekučního soudu; vedle tohoto zveřejnění
může exekutor nabídku uveřejnit prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků nebo
veřejně přístupné počítačové sítě. Povinnost nabídky se vztahuje na instituce, jejichž
zřizovatelem je stát nebo obec.
(7) Náklady exekuce se uspokojují jako pohledávky nákladů řízení ve skupině
uvedené v § 337c odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu.
§ 69
Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na exekuci prodejem movitých věcí a
nemovitostí nemovitých věcí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu upravující
výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí a nemovitostí nemovitých věcí.
§ 69a
Zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitostech nemovitých věcech
(1) Je-li to účelné, může exekutor na nemovitostech nemovitých věcech povinného
zřídit k zajištění vymáhané pohledávky a nákladů oprávněného exekutorské zástavní právo.
Ustanovení § 47 odst. 4 se nepoužije.
(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na exekuci zřízením exekutorského
zástavního práva na nemovitostech nemovitých věcech přiměřeně ustanovení občanského
soudního řádu upravující výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na
nemovitostech nemovitých věcech.
(3) Exekutorské zástavní právo k nemovitosti nemovité věci, která je předmětem
evidence v katastru nemovitostí, vzniká doručením exekučního příkazu o zřízení
exekutorského zástavního práva příslušnému katastrálnímu úřadu. Exekutorské zástavní právo
k nemovitosti nemovité věci, která není předmětem evidence v katastru nemovitostí, vzniká
právní mocí exekučního příkazu.
(4) Pro pořadí exekutorského zástavního práva k nemovitosti nemovité věci je
rozhodující den jeho vzniku; vzniklo-li několik exekutorských zástavních práv ve stejný den,
mají zástavní práva stejné pořadí. Bylo-li však pro vymáhanou pohledávku již dříve zřízeno
zákonné nebo smluvní zástavní právo, řídí se pořadí exekutorského zástavního práva pořadím
tohoto zástavního práva.
(5) Exekutorské zástavní právo zaniká rovněž právní mocí rozhodnutí, kterým soudní
exekutor ruší exekuční příkaz, kterým zřídil exekutorské zástavní právo. Nezaniklo-li
exekutorské zástavní právo dříve jiným způsobem, zaniká skončením exekuce.
DÍL 5
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Exekuce postižením podniku závodu
§ 70
(1) K exekuci postižením podniku závodu nebo části podniku závodu povinného
může exekutor přistoupit, jen jestliže bude doloženo, že podnik závod nebo část podniku
závodu je majetkem povinného.
(2) Exekutor ustanoví v exekučním příkazu správce podniku závodu.
(3) Ustanovení § 338u odst. 3 občanského soudního řádu se použije obdobně pro
exekutory a zaměstnance exekutorských úřadů.
(4) Náklady exekuce se uspokojují jako pohledávky nákladů řízení ve skupině
uvedené v § 338ze odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu.
(5) Při oceňování podniku závodu nebo jeho části se použije obvyklá cena podle
zvláštního právního předpisu.18)
§ 71
Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na exekuci postižením podniku závodu
přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu upravující výkon rozhodnutí postižením
podniku závodu.
§ 75
(1) Exekutor může v souvislosti s exekučním, soudním nebo jiným řízením přijímat do
úschovy peníze, listiny a jiné movité věci, jejichž povaha to umožňuje.
(2) O přijetí do úschovy vydá exekutor tomu, kdo hodnoty skládá, písemné potvrzení.
§ 76
(1) Pověří-li soud exekutora, může exekutor provádět i jinou činnost, zejména
doručovat písemnosti soudu a vykonávat činnost soudního vykonavatele podle zvláštního
právního předpisu.19) V rámci další činnosti exekutor vykonává i jinou činnost, stanoví-li tak
zvláštní právní předpis.
(2) Exekutor může též provést dražbu movité či nemovité věci na návrh vlastníka či
osoby oprávněné disponovat s věcí. Přitom postupuje přiměřeně podle ustanovení tohoto
zákona.
§ 76b
(1) Nezná-li exekutor žadatele, musí mu být jeho totožnost prokázána platným
úředním průkazem nebo potvrzena dvěma svědky totožnosti; nezná-li exekutor tyto svědky
osobně, musí mu být jejich totožnost prokázána platným úředním průkazem.
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(2) Svědkem totožnosti nemůže být osoba, která není plně způsobilá k právním
úkonům svéprávná, nebo osoba, které nemůže číst nebo psát. Dále jím nemůže být osoba
blízká žadateli a osoba, která je na věci zúčastněna, a pracovníci zaměstnanci exekutora,
který je žádán o úkony další činnosti.
Oznámení výhrady práva dovolat se neúčinnosti právního jednání
§ 76d
Exekutor na žádost věřitele doručí oznámení věřitele o jeho výhradě práva
dovolat se neúčinnosti právního jednání podle jiného právního předpisu (dále jen
„oznámení výhrady“) tomu, koho žadatel označil za toho, vůči komu se neúčinnosti
právního jednání může dovolat.
§ 76e
(1) O žádosti podle § 76d exekutor sepíše za účasti věřitele protokol, který musí
obsahovat
a)
b)

c)

d)
e)
f)

místo a datum sepsání protokolu,
jméno, příjmení, datum narození a bydliště věřitele a je-li věřitelem právnická
osoba, její název, adresu jejího sídla a identifikační číslo nebo registrační číslo či
jiné obdobné identifikující číslo, bylo-li právnické osobě některé z nich přiděleno,
a jméno, příjmení, datum narození a bydliště jejího přítomného zástupce,
jméno, příjmení, datum narození a bydliště toho, vůči komu je oznámení o
výhradě činěno a jde-li o právnickou osobu, její název, adresu jejího sídla a
identifikační číslo nebo registrační číslo či jiné obdobné identifikující číslo, bylo-li
právnické osobě některé z nich přiděleno,
adresu, na kterou má být oznámení doručeno, je-li rozdílná od bydliště nebo
adresy sídla,
údaj o tom, že bylo oznámení o výhradě exekutorem převzato,
podpis věřitele, otisk úředního razítka exekutora a jeho podpis.
(2) Jedno vyhotovení protokolu exekutor předá věřiteli.
(3) Exekutor neodpovídá za obsah oznámení o výhradě.

(4) Exekutor zašle oznámení o výhradě osobě uvedené v odstavci 1 písm. c) do 3
pracovních dnů ode dne sepsání protokolu. Jakmile exekutor zjistí, že bylo oznámení o
výhradě této osobě doručeno a kdy se tak stalo, sdělí tyto skutečnosti věřiteli. Nepodaříli se exekutorovi oznámení o výhradě předat, sdělí tuto skutečnost věřiteli.
§ 76f
(1) Věřitel může oznámení o výhradě učinit do protokolu o žádosti podle § 94b,
který musí obsahovat
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a)
b)

c)

d)

místo a datum sepsání protokolu,
jméno, příjmení, datum narození a bydliště věřitele a je-li věřitelem právnická
osoba, její název, adresu jejího sídla a identifikační číslo nebo registrační číslo či
jiné obdobné identifikující číslo, bylo-li právnické osobě některé z nich přiděleno,
a jméno, příjmení, datum narození a bydliště jejího přítomného zástupce,
oznámení o výhradě, které musí mít tyto náležitosti:
1. jméno, příjmení, datum narození a bydliště věřitele a je-li věřitelem
právnická osoba, její název, adresu jejího sídla a identifikační číslo nebo
registrační číslo či jiné obdobné identifikující číslo, bylo-li právnické osobě
některé z nich přiděleno, a jméno, příjmení, datum narození a bydliště
jejího zástupce, který jménem věřitele oznámení o výhradě činí,
2. jméno, příjmení, datum narození a bydliště toho, vůči komu je
oznámení o výhradě činěno a jde-li o právnickou osobu, její název, adresu
jejího sídla a identifikační číslo nebo registrační číslo či jiné obdobné
identifikující číslo, bylo-li právnické osobě některé z nich přiděleno,
3. označení právního jednání, ohledně něhož si vyhrazuje věřitel práva
dovolat se jeho neúčinnosti,
4. jméno, příjmení, datum narození a bydliště dlužníka věřitele, a je-li
dlužníkem právnická osoba, její název, adresu jejího sídla a identifikační
číslo nebo registrační číslo či jiné obdobné identifikující číslo, bylo-li
právnické osobě některé z nich přiděleno,
5. označení pohledávky věřitele vůči dlužníku,
6. výhradu věřitele práva dovolat se neúčinnosti právního jednání,
podpis věřitele, otisk úředního razítka exekutora a jeho podpis.

(2) Exekutor další vyhotovení protokolu předá věřiteli a další vyhotovení
protokolu zašle osobě uvedené v odstavci 1 písm. c) bodu 2 do 3 pracovních dnů ode dne
sepsání protokolu. Jakmile exekutor zjistí, že bylo vyhotovení protokolu této osobě
doručeno a kdy se tak stalo, nebo nepodaří-li se exekutorovi oznámení o výhradě
doručit, sdělí tyto skutečnosti věřiteli.
§ 76g
(1) Ten, kdo žádá o úkon podle § 76d, je povinen exekutorovi prokázat svoji
totožnost úředním průkazem, nezná-li ho exekutor osobně. Jde-li o právnickou osobu, je
povinen její zástupce prokázat vedle své totožnosti i její existenci. Obdobně se
postupuje, je-li zástupcem právnické osoby jiná právnická osoba. Právnická osoba
prokazuje svoji existenci výpisem z veřejného rejstříku, do kterého se zapisuje;
nezapisuje-li se, prokazuje svoji existenci jiným způsobem, ze kterého lze soudit, že
existuje a také prohlášením o její existenci osobou, která za ni právně jedná.
(2) Není-li exekutorovi totožnost, popřípadě existence podle odstavce 1
prokázána, exekutor odmítne požadovaný úkon provést.
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§ 77
Exekutor na žádost sepíše exekutorský zápis o osvědčení skutkového děje nebo stavu
věci, například splnění dluhu, stavu nemovitostí nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor,
jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem a
jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti exekutora nebo jestliže se exekutor přesvědčil o
stavu věci.
§ 79
(1) Exekutorský zápis musí obsahovat
a)
b)
c)
d)
e)

místo, den, měsíc a rok jeho sepsání,
jméno a příjmení exekutora a jeho sídlo,
místo a dobu děje nebo zjištění stavu věcí,
popis děje nebo stavu věci,
otisk úředního razítka exekutora a jeho podpis.
(2) Exekutorský zápis je veřejnou listinou.
§ 119
(1) Kárný senát bez ústního jednání řízení zastaví, jestliže

a)
b)
c)
d)

byla kárná žaloba podána opožděně nebo byla vzata zpět,
skončil pracovní poměr kandidáta nebo koncipienta u exekutora,
zanikla odpovědnost kárně obviněného za kárné provinění,
kárně obviněný byl za skutek, pro který se vede kárné řízení, pravomocně odsouzen v
trestním řízení.

(2) Kárný senát řízení přeruší, má-li za to, že skutek, který se kárně obviněnému klade
za vinu, má znaky trestného činu, a věc předloží příslušnému orgánu činnému v trestním
řízení.
(3) Kárný senát přeruší kárné řízení také tehdy, dozví-li se, že pro skutek, pro který
bylo kárné řízení zahájeno, se proti kárně obviněnému vede trestní stíhání.
(4) Kárný senát pokračuje v řízení, jestliže orgán činný v trestním řízení rozhodl jinak
než podle odstavce 1 písm. d).
(5) Nerozhodne-li kárný senát o zastavení nebo přerušení kárného řízení, určí jeho
předseda termín ústního jednání a vyrozumí o něm kárného žalobce, kárně obviněného, a máli zástupce, také jeho zástupce. Má-li kárně obviněný ustanoveného opatrovníka podle § 117
odst. 6 117b odst. 2, termín ústního jednání se sdělí jen opatrovníkovi. Je-li třeba vyslechnout
svědky, předvolá je předseda kárného senátu k ústnímu jednání.
§ 130
448

(1) Tam, kde se ve zvláštních právních předpisech hovoří o soudním výkonu
rozhodnutí nebo výkonu rozhodnutí, rozumí se tím také exekuce podle tohoto zákona. Tam,
kde se ve zvláštních právních předpisech hovoří o nařízení výkonu rozhodnutí, rozumí se tím
také vedení exekuce podle tohoto zákona.
(2) Tam, kde se v zvláštních právních předpisech hovoří o nákladech státu na
provedení soudního výkonu rozhodnutí nebo výkonu rozhodnutí, rozumí se tím také náklady
exekuce podle tohoto zákona.
(3) Jsou-li Je-li exekucemi vedenými podle tohoto zákona i výkonem rozhodnutí
prováděným podle občanského soudního řádu postiženy tytéž věci, práva nebo jiné majetkové
hodnoty postižen tentýž majetek, postupuje se podle zákona, kterým se stanoví pravidla pro
případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí16a).
***
Změna zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 477/2000
Sb., zákon č. 465/2011 Sb. a zákona č. 466/2011 Sb.:
§ 23
Druhy organizací územních samosprávných celků
(1) Územní samosprávný celek může ve své pravomoci k plnění svých úkolů, zejména
k hospodářskému využívání svého majetku a k zabezpečení veřejně prospěšných činností
a)
b)
c)
d)
d)
e)
f)

zřizovat vlastní organizační složky jako svá zařízení bez právní subjektivity,
zřizovat příspěvkové organizace jako právnické osoby, které zpravidla ve své činnosti
nevytvářejí zisk,
zakládat obchodní společnosti,15) a to akciové společnosti a společnosti s ručením
omezeným,
zakládat obecně prospěšné společnosti podle zvláštního zákona,16)
zakládat ústavy podle zvláštního zákona16),
zřizovat školské právnické osoby podle zvláštního právního předpisu,16a)
zřizovat veřejné výzkumné instituce podle zvláštního zákona16b).

(2) Územní samosprávný celek se může spolu s jinými osobami stát účastníkem
(společníkem) na činnostech jiných osob, zejména obchodních společností nebo obecně
prospěšných společností, na jejichž činnosti se podílí svým majetkem včetně peněžních
prostředků.
____________________
15) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
16) Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů. Zákon
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
16a) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon).
16b) Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.

***
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Změna zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona
č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,
zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 167/2008
Sb., zákona č. 181/2008 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 151/2011 Sb. a
zákona č. 85/2012 Sb.:
§ 59
Povinnosti vlastníků vodních děl
(1) Vlastník vodního díla je povinen
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

k)

dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno a uvedeno do
provozu, zejména dodržovat provozní řád a schválený manipulační řád, neprodleně
oznamovat vodoprávnímu úřadu změny mající vliv na obsah manipulačního řádu a
předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na úpravu manipulačního řádu tak,
aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem podle § 47 odst. 4 písm. g);
náležitosti manipulačních a provozních řádů stanoví Ministerstvo zemědělství
vyhláškou,
udržovat vodní dílo v řádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti
osob, majetku a jiných chráněných zájmů,
provádět na vlastní náklad u vodního díla technickobezpečnostní dohled, pokud
tomuto dohledu vodní dílo podléhá,
provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uloží k odstranění závad
zjištěných na vodním díle, zejména při vodoprávním dozoru,
dbát pokynů správce vodního toku v případě mimořádných situací na dotčeném
vodním toku,
odstraňovat předměty a hmoty zachycené či ulpělé na vodních dílech a nakládat s nimi
podle zvláštního zákona,32)
osadit na vodním díle cejch, vodní značku nebo vodočet, umožnit průběžný přenos dat
o průtocích ve vodním toku nebo zajistit zvláštní úpravu přelivu nebo výpusti podle
rozhodnutí vodoprávního úřadu,
osadit na vodním díle plavební znaky,
u vodního díla sloužícího ke vzdouvání vody ve vodním toku udržovat na vlastní
náklad v řádném stavu dno a břehy v oblasti vzdutí a starat se v něm o plynulý průtok
vody, zejména odstraňovat nánosy a překážky, a je-li to technicky možné a
ekonomicky únosné, vytvářet podmínky pro migraci vodních živočichů, nejde-li o
stavby,
odstraňovat náletové dřeviny z hrází sloužících k ochraně před povodněmi, ke
vzdouvání vody nebo k akumulaci vody; na tyto povinnosti se s výjimkou ochrany
památných stromů, zvláště chráněných druhů rostlin, zvláště chráněných živočichů a
volně žijících ptáků, nevztahuje zákon o ochraně přírody a krajiny14a). Před jejich
odstraněním, není-li nebezpečí z prodlení, je vlastník vodního díla povinen oznámit
svůj záměr orgánu ochrany přírody,
provádět jedenkrát za dva roky prostřednictvím osoby odborně způsobilé pověřené
Ministerstvem životního prostředí technické revize vodního díla ohlášeného podle §
15a a výsledky těchto revizí předávat do 31. prosince příslušného roku vodoprávnímu
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úřadu. Vlastník vodního díla je povinen odstranit zjištěné závady ve lhůtě do 60 dnů
od provedení revize.
(2) Pověření k provádění technické revize vodního díla ohlášeného podle § 15a lze
udělit osobě, která má dostatečnou odbornou úroveň, technické, administrativní a organizační
zázemí a splňuje předpoklady pro kvalifikované provedení revize.
(3) Vodoprávní úřad může uložit vlastníkovi vodního díla zpracovat a předložit mu ke
schválení manipulační řád vodního díla; může též stanovit podmínky, za kterých rozhodnutí o
schválení vydá, a lhůtu k předložení nebo k předloženému manipulačnímu řádu uložit provést
doplnění nebo jiné úpravy. Dále může uložit provést změnu schváleného manipulačního řádu
vodního díla a jeho předložení ke schválení. Manipulační řád schvaluje vodoprávní úřad na
časově omezenou dobu.
(4) Ve výjimečných případech může vodoprávní úřad uložit nebo povolit vlastníkovi
vodního díla mimořádnou manipulaci na vodním díle nad rámec schváleného manipulačního
řádu. V takovém případě nevzniká vlastníkovi vodního díla povinnost náhrady oprávněnému
k nakládání s vodami v tomto díle za to, že nemůže nakládat s vodami v maximálním
povoleném množství a s určitými vlastnostmi.
(5) Vyžaduje-li to veřejný zájem a jestliže ten, kdo je k tomu povinen, tyto povinnosti
řádně neplní a nezjednal-li nápravu ve stanovené lhůtě, vodoprávní úřad může rozhodnout, že
jiná osoba přejímá na dobu nezbytné potřeby provoz nebo údržbu vodních děl. Tento provoz a
údržbu obstarává určená osoba na náklady toho, kdo byl povinen tyto povinnosti plnit; není-li
taková osoba, nese tyto náklady stát.
(6) Na odstraňování překážek pro migraci vodních živočichů ve vodním toku
způsobených vodními díly vybudovanými před účinností tohoto zákona se podílí stát.
____________________
14a) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
32) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

§ 59a
Povinnost vlastníků pozemků, na nichž se nachází vodní díla
Vlastník pozemku je povinen strpět za náhradu na svém pozemku vodní dílo
vybudované před 1. lednem 2002 a jeho užívání.
§ 104
(1) Státní správu podle tohoto zákona vykonávají vodoprávní úřady a Česká inspekce
životního prostředí.
(2) Vodoprávními úřady jsou
a)
b)
c)
d)
e)

obecní úřady,
újezdní úřady43) na území vojenských újezdů,
obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
krajské úřady,
ministerstva jako ústřední vodoprávní úřad (§ 108).

Tímto nejsou dotčena ustanovení o povodňových orgánech.
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(3) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům státní správy
pro účely výkonu působnosti na úseku vodního hospodářství
a)
b)
c)

referenční údaje ze základního registru obyvatel,
údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
údaje z agendového informačního systému cizinců.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou

a)
b)
c)
d)

jméno, popřípadě jména, příjmení,
adresa místa pobytu,
datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum,
místo a stát, kde se narodil,
datum, místo a okres 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 den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou

a)
b)
c)
d)
d)
e)
ef)
fg)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum,
místo a stát, kde se narodil,
adresa místa trvalého pobytu,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
omezení svéprávnosti,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den,
kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, poskytuje se
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo
den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou

a)
b)
c)
d)
d)
e)
f)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum,
místo a stát, kde se narodil,
druh a adresa místa pobytu,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
omezení svéprávnosti,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, poskytuje se
datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo
den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
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(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které
jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
(9) Ve správních řízeních vedených podle zákona o ochraně přírody a krajiny14a),
horního zákona1a) a zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě7b) a
dále při postupu podle stavebního zákona4) při umisťování, povolování, užívání a
odstraňování staveb lze vydat rozhodnutí nebo učinit jiný úkon jen na základě závazného
stanoviska vodoprávního úřadu, pokud mohou být dotčeny zájmy podle tohoto zákona.
____________________
4) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
7b) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších
předpisů.
43) § 35 zákona č. 222/1999 Sb.
43a) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o
evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
43b) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.
43c) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších
předpisů.
43d) § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
43e) § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č. 439/2004 Sb.

***
Změna zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a
náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských
společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb., zákona č.
562/2004 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb.,
zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011
Sb. a zákona č. 428/2012 Sb.:
§3
Základní pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)

b)
c)

c)

církví a náboženskou společností dobrovolné společenství osob s vlastní strukturou,
orgány, vnitřními předpisy, náboženskými obřady a projevy víry, založené za účelem
vyznávání určité náboženské víry, ať veřejně nebo soukromě, a zejména s tím
spojeného shromažďování, bohoslužby, vyučování a duchovní služby duchovní
služby a případně obecně prospěšné činnosti,
osobou hlásící se k církvi a náboženské společnosti osoba, která podle svého
přesvědčení a vnitřních předpisů církve a náboženské společnosti k ní přináleží,
osobními údaji jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu v
České republice; v případě občanů České republiky dále jejich rodná čísla, anebo v
případě cizinců údaj o jejich státním občanství a čísle průkazu o povolení k pobytu,2)
nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, jinak,
osobními údaji jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo nebo datum
narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, adresa místa pobytu na území České
republiky, kde má fyzická osoba hlášen trvalý, popřípadě přechodný pobyt nebo
nemá-li trvalý ani přechodný pobyt, adresa místa, kde se převážně zdržuje, a
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v případě cizinců i údaj o jejich státním občanství, popřípadě číslo průkazu o
povolení k pobytu2),
d)
sídlem registrované církve a náboženské společnosti, svazu církví a náboženských
společností a evidované právnické osoby adresa ústředí registrované církve a
náboženské společnosti, svazu církví a náboženských společností a evidované
právnické osoby na území České republiky.
___________________
2) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
zákona č. 140/2001 Sb.

§5
Podmínky vzniku a působení církví a náboženských společností
Vznikat a vyvíjet činnost nemůže církev a náboženská společnost, jejíž činnost je v
rozporu s právními předpisy a jejíž učení nebo činnost ohrožuje práva, svobody a
rovnoprávnost osob a jejich sdružení včetně jiných církví a náboženských společností,
ohrožuje demokratické základy státu, jeho suverenitu, nezávislost a územní celistvost, a
a)

je v rozporu s ochranou veřejné mravnosti, veřejného pořádku, veřejného zdraví,
principy lidskosti a snášenlivosti a bezpečnosti osob,

b)

popírá nebo omezuje osobní, politická nebo jiná práva fyzických osob pro jejich
národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání
nebo sociální postavení, rozněcuje nenávist a nesnášenlivost z těchto důvodů,
podporuje násilí nebo porušování právních předpisů,

c)

omezuje osobní svobodu osob zejména tím, že využívá psychický a fyzický nátlak k
vytvoření závislosti, která vede k fyzickému, psychickému a ekonomickému
poškozování těchto osob a jejich rodinných příslušníků, k poškozování jejich
sociálních vazeb včetně omezování psychického vývoje nezletilých a omezování jejich
práva na vzdělání, 4) zabraňuje nezletilým přijmout zdravotní služby odpovídající
zdravotním potřebám, nebo

d)

je utajována vcelku nebo v některých částech, stejně jako organizační struktura církve
a náboženské společnosti a vazby na zahraniční složky, je-li částí církve nebo
náboženské společnosti působící mimo území České republiky.

____________________
4) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů.

§5
Podmínky vzniku a působení církví a náboženských společností
Vznikat a vyvíjet činnost nemůže církev a náboženská společnost, jejíž učení nebo
činnost sleduje porušení práva nebo dosažení nějakého cíle nezákonným způsobem,
zejména pokud
a)
b)

popírá nebo omezuje osobní, politická nebo jiná práva fyzických osob pro jejich
národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání
nebo sociální postavení,
rozněcuje nenávist a nesnášenlivost,
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c)
d)
e)

podporuje násilí nebo porušování právních předpisů,
závažně narušuje veřejnou mravnost, veřejný pořádek nebo veřejné zdraví,
omezuje osobní svobodu osob zejména tím, že využívá psychický nebo fyzický
nátlak k vytvoření závislosti, která vede k fyzickému, psychickému nebo
ekonomickému poškozování těchto osob nebo jejich rodinných příslušníků, k
poškozování jejich sociálních vazeb včetně omezování psychického vývoje
nezletilých nebo omezování jejich práva na vzdělání4), nebo zabraňuje nezletilým
přijmout zdravotní péči odpovídající zdravotním potřebám, nebo
f)
je její učení utajováno vcelku nebo v některých částech, stejně jako organizační
struktura církve a náboženské společnosti a vazby na zahraniční složky, je-li částí
církve nebo náboženské společnosti působící mimo území České republiky.
------------------------4) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

§8
Svazy církví a náboženských společností
(1) K výkonu práva náboženské svobody podle tohoto zákona mohou registrované
církve a náboženské společnosti založit svaz církví a náboženských společností. Svaz církví a
náboženských společností vzniká jako právnická osoba registrací podle tohoto zákona.
(2) Členy svazu církví a náboženských společností mohou být jen registrované církve
a náboženské společnosti.
(3) Svaz církví a náboženských společností nemůže navrhnout k evidenci právnickou
osobu podle § 15a odst. 1 písm. a).
§ 10
Návrh na registraci církve a náboženské společnosti
(1) Návrh na registraci církve a náboženské společnosti podávají ministerstvu nejméně
tři fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, mají způsobilost k právním úkonům jsou
svéprávné a jsou občany České republiky nebo cizinci s trvalým pobytem v České republice
(dále jen "přípravný výbor"). Členové přípravného výboru návrh podepíší a uvedou své
osobní údaje. V návrhu přípravný výbor určí, kdo z jeho členů je zmocněn jednat jménem
přípravného výboru. Podpisy členů přípravného výboru musí být úředně ověřeny.10)
(2) Návrh na registraci církve a náboženské společnosti musí obsahovat
a)
b)
c)

d)

základní charakteristiku církve a náboženské společnosti, jejího učení a poslání,
zápis o založení církve a náboženské společnosti na území České republiky,
v originále podpisy nejméně 300 zletilých občanů České republiky nebo cizinců s
trvalým pobytem v České republice hlásících se k této církvi a náboženské společnosti,
s uvedením jejich osobních údajů podle tohoto zákona a s uvedením totožného textu
na každém podpisovém archu, který uvádí plný název církve a náboženské
společnosti, sbírající podpisy pro účel její registrace, a z něhož je patrné, že podpisový
arch je podepisován pouze osobou hlásící se k této církvi a náboženské společnosti,11)
základní dokument.
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(3) Základní dokument církve a náboženské společnosti předkládaný podle odstavce 2
písm. d) musí obsahovat
a)
a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)

název církve a náboženské společnosti, který se musí lišit od názvu právnické osoby,
která již působí na území České republiky nebo která již o registraci požádala,
název církve a náboženské společnosti; název církve a náboženské společnosti
nemusí obsahovat označení její právní formy,
poslání církve a náboženské společnosti a základní články její víry,
sídlo církve a náboženské společnosti na území České republiky,
označení orgánu církve a náboženské společnosti, který jedná jejím jménem s orgány
veřejné správy a třetími osobami na území České republiky jako statutární orgán,
způsob jeho jednání a jeho ustavování a odvolávání, délku funkčního období jeho
členů, popřípadě označení dalších orgánů církve a náboženské společnosti a orgánů
řeholních institucí, které jsou oprávněny podávat návrhy podle tohoto zákona, rozsah
tohoto oprávnění a způsob jednání jménem církve a náboženské společnosti,
osobní údaje členů orgánu podle písmene d), jsou-li členové statutárního orgánu v
době podání návrhu ustaveni,
organizační strukturu církve a náboženské společnosti, včetně výčtu všech typů
právnických osob, které budou navrhovány k evidenci v souladu s tímto zákonem
podle § 15a odst. 1, způsob jejich zřizování a rušení, včetně případného uvedení
právního nástupce při jejich zániku, označení jejich statutárních orgánů, způsob jejich
ustavování a odvolávání, délku funkčního období členů statutárních orgánů,
způsob ustavování a odvolávání duchovních a seznam v církvi a náboženské
společnosti používaných označení duchovních,
způsob schvalování změn základního dokumentu a těch dokumentů církve a
náboženské společnosti a jejich změn, které jsou přikládány k základnímu dokumentu,
nebo z nichž jsou uváděny údaje do základního dokumentu,
začlenění církve a náboženské společnosti do struktur církve a náboženské společnosti
mimo území České republiky,
zásady hospodaření církve a náboženské společnosti, zejména způsob získávání
finančních prostředků, včetně rozsahu oprávnění osob, orgánů a jiných institucí církve
nebo náboženské společnosti k nakládání s majetkem a údaje podle § 27 odst. 5,
způsob naložení s likvidačním zůstatkem, který vyplyne z likvidace církve a
náboženské společnosti,
práva a povinnosti osob hlásících se k církvi a náboženské společnosti.

(4) Jménem církve a náboženské společnosti jedná až do vytvoření orgánu podle
odstavce 3 písm. d) přípravný výbor.
(5) Pokud v době podání návrhu na registraci církve a náboženské společnosti nejsou
členové orgánu podle odstavce 3 písm. d) ustaveni, oznámí jejich osobní údaje podle odstavce
3 písm. e) církev a náboženská společnost do 10 dnů od jejich ustavení.
____________________
10) Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
11) Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

§ 12
Návrh na registraci svazu církví a náboženských společností
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(1) Návrh na registraci svazu církví a náboženských společností musí obsahovat
a)
a)
b)
c)
d)

e)

název svazu církví a náboženských společností, který se musí lišit od názvu právnické
osoby, která již působí na území České republiky nebo která již o registraci požádala,
název svazu církví a náboženských společností; název svazu církví a
náboženských společností nemusí obsahovat označení jeho právní formy,
sídlo svazu církví a náboženských společností na území České republiky,
písemnou zakladatelskou smlouvu uzavřenou zakládajícími církvemi a náboženskými
společnostmi, v níž se uvedou jejich názvy a sídla,
stanovy svazu, v nichž je určen předmět činnosti svazu církví a náboženských
společností, úprava majetkových poměrů, vznik a zánik členství, práva a povinnosti
členů, statutární orgán svazu církví a náboženských společností a další orgány svazu,
délku funkčního období členů jeho orgánů, způsob jejich ustavování a rozsah jejich
oprávnění jednat jménem svazu, způsob zrušení svazu a naložení s jeho likvidačním
zůstatkem,
osobní údaje osob oprávněných jednat do vytvoření orgánů svazu církví a
náboženských společností jeho jménem (dále jen "přípravný výbor svazu") a určení,
kdo z jeho členů je zmocněn jednat jménem přípravného výboru svazu.

(2) Písemná zakladatelská smlouva o založení svazu církví a náboženských
společností se předkládá ve formě notářského zápisu.
(3) Návrh na registraci svazu církví a náboženských společností podává přípravný
výbor svazu. Podpisy členů přípravného výboru svazu musí být úředně ověřeny.10)
____________________
10) Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

§ 16
Evidence právnických osob založených registrovanou církví a náboženskou společností podle
§ 15a odst. 1 písm. a)
(1) Návrh na evidenci právnické osoby podle § 15a odst. 1 písm. a) podává orgán
registrované církve a náboženské společnosti podle § 10 odst. 3 písm. d).
(2) Návrh na evidenci právnické osoby podle § 15a odst. 1 písm. a) musí obsahovat
a)
b)
c)
c)
d)
e)
f)
g)

doklad o jejím založení k tomu příslušným orgánem registrované církve a náboženské
společnosti podle jejího základního dokumentu,
předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti a její stanovy,
pokud existují,
její název, který se musí lišit od názvu právnické osoby, která již vyvíjí činnost na
území České republiky nebo která již o evidenci požádala,
její název; název evidované právnické osoby nemusí obsahovat označení její
právní formy,
její sídlo na území České republiky,
označení jejího statutárního orgánu na území České republiky,
osobní údaje členů jejího statutárního orgánu,
způsob jednání statutárního orgánu evidované právnické osoby.
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(3) Návrh podle odstavce 1 podá orgán registrované církve a náboženské společnosti
podle § 10 odst. 3 písm. d) do 10 dnů ode dne založení právnické osoby podle § 15a odst. 1
písm. a). Ministerstvo provede evidenci církevní právnické osoby zápisem do Rejstříku
evidovaných právnických osob do 5 pracovních dnů ode dne doručení návrhu. Evidence se
provede zápisem ke dni jejího založení v registrované církvi a náboženské společnosti.
(4) Nedodrží-li orgán registrované církve a náboženské společnosti podle § 10 odst. 3
písm. d) lhůtu uvedenou v odstavci 3, evidence se provede zápisem ke dni doručení návrhu
podle odstavce 1 ministerstvu.
(5) Neobsahuje-li návrh podle odstavce 1 všechny náležitosti podle odstavce 2,
ministerstvo vyzve nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení návrhu orgán
registrované církve a náboženské společnosti, podle § 10 odst. 3 písm. d), aby návrh doplnil,
popřípadě odstranil nedostatky, a to ve lhůtě 30 dnů, a upozorní ho, že nebude-li tato lhůta
dodržena, řízení o návrhu se zastaví.
(6) Nejde-li o právnickou osobu evidovanou podle tohoto zákona, ministerstvo návrh
na evidenci zamítne.
§ 16a
Evidence právnických osob založených registrovanou církví a náboženskou společností podle
§ 15a odst. 1 písm. b)
(1) Účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti pro poskytování
služeb sociálních nebo zdravotnických nebo působící jako charita či diakonie, které bude
navrženo k evidenci podle tohoto zákona, se zakládá zakládací listinou registrované církve a
náboženské společnosti, podepsanou členem nebo členy orgánu registrované církve a
náboženské společnosti, jednajícími jako statutární orgán jménem církve a náboženské
společnosti podle § 10 odst. 3 písm. d). Podpisy musí být úředně ověřeny.
(2) Účelové zařízení poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby za předem
stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek.
(3) Zakládací listina účelového zařízení musí obsahovat
a)

název, sídlo a identifikační číslo osoby (dále jen "identifikační číslo") zakladatele,

b)

název a sídlo účelového zařízení na území České republiky,

c)

dobu, na kterou se účelové zařízení zakládá, pokud není založeno na dobu neurčitou,

d)

označení jeho statutárního orgánu na území České republiky,

e)

osobní údaje členů statutárního orgánu,

f)

jeho stanovy,

g)

způsob zveřejňování výroční zprávy o činnosti a hospodaření účelového zařízení za
kalendářní rok,
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h)

způsob schvalování změn zakládací listiny.
(4) Stanovy účelového zařízení podle odstavce 3 písm. f) musí obsahovat

a)

údaje podle odstavce 3 písm. b) a d),

b)

způsob ustavování a odvolávání členů statutárního orgánu a délku jejich funkčního
období, je-li omezena,

c)

způsob, jakým statutární orgán jedná a činí právní úkony jednání jménem účelového
zařízení,

d)

druh obecně prospěšných služeb, které má účelové zařízení poskytovat, podmínky
jejich poskytování a předmět podnikatelské a jiné doplňkové činnosti, budou-li
provozovány.
(5) Výroční zpráva účelového zařízení musí obsahovat

a)

přehled činností vykonávaných v průběhu předchozího kalendářního roku s uvedením
vztahu k účelu založení účelového zařízení,

b)

účetní závěrku a zhodnocení základních údajů v ní obsažených,

c)

výrok auditora k roční účetní závěrce u těch účelových zařízení, do jejichž majetku byl
vložen majetek státu nebo obce nebo která používají majetek státu nebo obce nebo
jsou příjemci dotací z veřejných rozpočtů,

d)

přehled o peněžních příjmech a výdajích,

e)

přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů,

f)

vývoj a konečný stav fondů účelového zařízení,

g)

stav a pohyb majetku účelového zařízení,

h)

úplný objem výdajů (nákladů) v členění na výdaje (náklady) vynaložené pro plnění
obecně prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a na vlastní činnost
(správu) účelového zařízení,

i)

změny zakládací listiny a složení statutárního orgánu účelového zařízení, k nimž došlo
v průběhu předchozího kalendářního roku,

j)

další údaje stanovené stanovami.
(6) Návrh na evidenci účelového zařízení musí obsahovat zakládací listinu podle § 16a

odst. 3.
(7) Neobsahuje-li návrh na evidenci účelového zařízení všechny náležitosti podle
odstavců 1, 3 a 4, postupuje ministerstvo podle § 16 odst. 5.
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(8) Ministerstvo provede evidenci účelového zařízení zápisem do Rejstříku
evidovaných právnických osob po předložení návrhu podle odstavců 1 a 6 nejpozději do 30
dnů ode dne, kdy byly splněny všechny náležitosti pro tento zápis.
(9) Nejde-li o právnickou osobu evidovanou podle tohoto zákona, ministerstvo návrh
na evidenci účelového zařízení zamítne.
§ 17
Společná ustanovení o rejstřících registrovaných církví a náboženských společností, svazů
církví a náboženských společností a evidovaných právnických osob
(1) Ministerstvo vede Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností,
Rejstřík svazů církví a náboženských společností a Rejstřík evidovaných právnických osob,
do kterých se zapisují právnické osoby registrované nebo evidované podle tohoto zákona a
tímto zákonem stanovené údaje a jejichž součástí je sbírka listin předkládaných církvemi a
náboženskými společnostmi a svazy církví a náboženských společností podle tohoto zákona.
(2) Rejstříky podle odstavce 1 jsou veřejnými seznamy s výjimkou údajů o adrese
místa trvalého pobytu fyzických osob a jejich rodných číslech pobytu fyzické osoby na
území České republiky, jejím rodném čísle a datu narození anebo o státním občanství a
čísle průkazu o povolení k pobytu cizinců a s výjimkou listin podle § 10 odst. 2 písm. c) a
podle § 11 odst. 4 písm. a).
(3) Do rejstříků podle odstavce 1 v části, ve které jsou veřejným seznamem, má právo
nahlížet každý a pořizovat si z něj výpisy či opisy. Na písemnou žádost lze z veřejné části
rejstříků vydat úřední opis, výpis nebo potvrzení o určitém zápisu anebo o tom, že v nich
určitý zápis není. Z neveřejné části rejstříků lze takový doklad vydat jen tehdy, osvědčí-li
žadatel právní zájem.
(4) Skutečnosti zapsané v rejstřících podle odstavce 1 jsou účinné vůči každému ode
dne jejich zápisu. Proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis do rejstříků, nemůže ten, jehož se
zápis týká, namítat, že zápis neodpovídá skutečnosti.
(5) Zápis do rejstříků podle odstavce 1 o skutečnostech, ke kterým vydává
ministerstvo rozhodnutí, provede ministerstvo dnem, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.
Zápisy a jejich změny, ke kterým nevydává ministerstvo rozhodnutí, provede ministerstvo ke
dni určenému tímto zákonem.
(6) Ministerstvo přidělí registrované církvi a náboženské společnosti, svazu církví a
náboženských společností a evidovaným právnickým osobám při zápisu těchto právnických
osob do rejstříků podle odstavce 1 identifikační číslo; identifikační číslo poskytne
ministerstvu správce základního registru osob15).
(7) Ministerstvo uveřejní části rejstříků podle odstavce 1, které jsou veřejným
seznamem, způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(8) Zápis předmětu činnosti do rejstříků podle odstavce 1 nenahrazuje oprávnění k
jeho výkonu. Toto oprávnění vzniká až na základě splnění podmínek podle zvláštních
právních předpisů15a).
____________________
15) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
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15a) Například živnostenský zákon, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických
zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

§ 18
Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností
(1) Do Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností se zapisují tyto
údaje a jejich změny:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)

název a sídlo registrované církve a náboženské společnosti s uvedením dne a čísla
registrace,
název a sídlo orgánu registrované církve a náboženské společnosti podle § 10 odst. 3
písm. d),
osobní údaje členů orgánu podle § 10 odst. 3 písm. d) církve a náboženské
společnosti, který jedná jejím jménem na území České republiky jako statutární
orgán, den vzniku a zániku jejich funkce,
předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, jsou-li
provozovány,
identifikační číslo registrované církve a náboženské společnosti,
přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv s uvedením dne a čísla registrace s
vyznačením, zda registrované církvi a náboženské společnosti byla přiznána všechna
zvláštní práva podle § 7 odst. 1 nebo zvláštní práva podle § 7 odst. 1 písm. a) až e),
zrušení registrace církve a náboženské společnosti s uvedením právního důvodu,
vstup do likvidace a osobní údaje likvidátora, rozhodnutí o úpadku, zamítnutí
insolvenčního návrhu proto, že majetek nebude postačovat k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, zrušení konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující, a
jméno, příjmení (obchodní firma) a sídlo insolvenčního správce s uvedením dne a čísla
rozhodnutí o těchto skutečnostech, zánik registrované církve a náboženské společnosti,
identifikační údaje o právním nástupci církve a náboženské společnosti, dojde-li k
jejich zrušení s právním nástupcem,
způsob jednání orgánu registrované církve a náboženské společnosti, podle § 10 odst.
3 písm. d).

(2) Součástí rejstříku podle odstavce 1 je sbírka listin obsahující dokumenty
předkládané v návrhu na registraci církve a náboženské společnosti, v návrhu na přiznání
oprávnění k výkonu zvláštních práv, v návrzích na registraci změn těchto dokumentů a
rozhodnutí ministerstva.
§ 19
Rejstřík svazů církví a náboženských společností
(1) Do Rejstříku svazů církví a náboženských společností se zapisují tyto údaje a
jejich změny:
a)
b)
c)

název a sídlo svazu církví a náboženských společností s uvedením dne a čísla
registrace,
názvy členů svazu církví a náboženských společností a jejich sídla,
název a sídlo statutárního orgánu svazu církví a náboženských společností,
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d)
e)
f)
g)

g)

h)
i)

osobní údaje členů statutárního orgánu svazu církví a náboženských společností, den
vzniku a zániku jejich funkce,
předmět činnosti svazu církví a náboženských společností,
identifikační číslo svazu církví a náboženských společností,
zrušení registrace svazu církví a náboženských společností, vstup do likvidace a
osobní údaje likvidátora, rozhodnutí o úpadku, zamítnutí insolvenčního návrhu proto,
že majetek nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, zrušení konkursu
proto, že majetek je zcela nepostačující, a jméno, příjmení (obchodní firma) a sídlo
insolvenčního správce s uvedením dne a čísla rozhodnutí o těchto skutečnostech,
zrušení registrace svazu církví a náboženských společností s uvedením právního
důvodu, vstup do likvidace a osobní údaje likvidátora, rozhodnutí o úpadku,
zrušení konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující, a jméno, příjmení
(obchodní firma) a sídlo insolvenčního správce s uvedením dne a čísla rozhodnutí
o těchto skutečnostech, zánik svazu církví a náboženských společností,
identifikační údaje o právním nástupci svazu církví a náboženských společností,
dojde-li k jeho zrušení s právním nástupcem,
způsob jednání statutárního orgánu svazu církví a náboženských společností.

(2) Součástí Rejstříku svazů církví a náboženských společností je sbírka listin
obsahující dokumenty předkládané v návrhu na registraci svazu církví a náboženských
společností, v návrzích na registraci změn těchto dokumentů a rozhodnutí ministerstva.
§ 20
Rejstřík evidovaných právnických osob
(1) Do Rejstříku evidovaných právnických osob podle tohoto zákona se zapisují tyto
údaje a jejich změny o evidované právnické osobě
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
i)
j)

název s uvedením dne a čísla evidence,
sídlo na území České republiky,
označení jejího statutárního orgánu na území České republiky,
osobní údaje členů jejího statutárního orgánu a den vzniku a zániku jejich funkce,
identifikační číslo,
předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, jsou-li
provozovány,
zrušení její evidence s uvedením právního důvodu, vstup do likvidace a osobní údaje
likvidátora, rozhodnutí o úpadku, zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek
nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, zrušení konkursu proto, že
majetek je zcela nepostačující, a jméno, příjmení (obchodní firma) a sídlo
insolvenčního správce s uvedením dne a čísla rozhodnutí o těchto skutečnostech,
identifikační údaje o jejím právním nástupci, dojde-li k jejímu zrušení s právním
nástupcem,
zánik jako právnické osoby evidované podle tohoto zákona,
den vzniku a zániku,
způsob jednání statutárního orgánu.

(2) Součástí Rejstříku evidovaných právnických osob podle tohoto zákona je sbírka
listin obsahující dokumenty přikládané k návrhu na evidenci právnické osoby a k návrhům na
evidenci jejich změny.
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§ 22
Zrušení registrace církve a náboženské společnosti a svazu církví a náboženských společností
(1) Ministerstvo zahájí řízení o zrušení registrace církve a náboženské společnosti
anebo řízení o zrušení registrace svazu církví a náboženských společností
a)
b)

c)
d)

na základě žádosti registrované církve a náboženské společnosti o zrušení její
registrace anebo na základě žádosti svazu církví a náboženských společností o zrušení
jeho registrace,
dojde-li ke zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo ke zrušení
konkursu z důvodu, že majetek církve a náboženské společnosti nebo svazu církví a
náboženských společností je zcela nepostačující, nebo dojde k zamítnutí insolvenčního
návrhu proto, že majetek církve nebo náboženské společnosti nebo svazu církví a
náboženských společností nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
vyvíjí-li registrovaná církev a náboženská společnost nebo svaz církví a náboženských
společností činnost v rozporu s právním řádem § 3 písm. a), § 5 nebo § 27 odst. 5,
pokud nebyl po dobu delší než 2 roky ustaven orgán registrované církve a náboženské
společnosti podle § 10 odst. 3 písm. d) nebo statutární orgány svazu církví a
náboženských společností nebo dosavadním orgánům a statutárním orgánům skončilo
funkční období před více než 2 roky a nedošlo k ustanovení nových.

(2) Jde-li o činnost uvedenou v odstavci 1 písm. c), ministerstvo registrovanou církev
a náboženskou společnost nebo svaz církví a náboženských společností před zahájením řízení
vyzve, aby od vytýkané činnosti v přiměřené lhůtě upustily. Jestliže registrovaná církev a
náboženská společnost nebo svaz církví a náboženských společností v činnosti pokračují,
ministerstvo zahájí řízení o zrušení registrace.
(3) Obdobně jako v odstavci 2 postupuje ministerstvo, pokud nastal stav podle
odstavce 1 písm. d).
(4) Je-li proti registrované církvi a náboženské společnosti nebo proti svazu církví a
náboženských společností vedeno trestní stíhání nebo vykonávají-li trest uložený podle
zvláštního právního předpisu, je přílohou žádosti podle odstavce 1 písm. a) kopie rozhodnutí,
kterým soud povolil jejich zrušení podle zvláštního právního předpisu.
§ 26
Zrušení evidence evidované právnické osoby a její zánik
(1) Ministerstvo zruší evidenci evidované právnické osoby podle § 15a odst. 1
a)

na návrh orgánu registrované církve a náboženské společnosti, který ji navrhl k
evidenci, do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto návrhu,

b)

z vlastního podnětu, zjistí-li, že tato právnická osoba jedná v rozporu s vymezením její
působnosti v návrhu na evidenci podle § 16 odst. 2 nebo § 16a odst. 3 a 4 nebo v
rozporu s právními předpisy vyvíjí činnost v rozporu s § 3 písm. a), § 5 nebo § 15a
odst. 4, a nezjedná-li nápravu k tomu příslušný orgán registrované církve a
náboženské společnosti, který ji navrhl k evidenci, po výzvě ministerstva, ke dni
nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení evidence,
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c)

z vlastního podnětu, zanikne-li registrace církve a náboženské společnosti, jejíž orgán
tuto právnickou osobu navrhl k evidenci, ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o
zrušení registrace církve a náboženské společnosti podle § 24 odst. 3,

d)

po zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo po zrušení konkursu z
důvodu, že její majetek je zcela nepostačující, nebo po zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že její majetek nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, ke dni
nabytí právní moci usnesení soudu,

e)

z vlastního podnětu, nebyli-li ustaveni členové statutárního orgánu a všem dosavadním
členům statutárního orgánu skončilo funkční období před více než rokem, ke dni
nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení evidence,

f)

po uplynutí doby, na kterou byla založena, ke dni uplynutí této doby,

g)

ke dni uvedenému v rozhodnutí o zrušení právnické osoby podle § 15a odst. 1 písm. b)
podle zakládací listiny účelového zařízení, nebo

h)

jestliže účelové zařízení neposkytuje obecně prospěšné služby uvedené v zakládací
listině po dobu delší než jeden rok, ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení
evidence.

(2) Evidence právnické osoby podle § 15a odst. 1 zaniká výmazem z Rejstříku
evidovaných právnických osob.
(3) Zániku evidované právnické osoby podle odstavce 2 předchází její zrušení s
likvidací, anebo zrušení bez likvidace, přechází-li její majetek a závazky na registrovanou
církev a náboženskou společnost nebo její jinou právnickou osobu evidovanou podle tohoto
zákona.
(4) Nepostačuje-li při likvidaci evidované právnické osoby její majetek k úhradě
závazků, ručí za tyto závazky registrovaná církev a náboženská společnost, jejíž orgán ji
navrhl k evidenci. Likvidační zůstatek z likvidace evidované právnické osoby přechází na
registrovanou církev a náboženskou společnost, jejíž orgán ji navrhl k evidenci.
(5) Zaniká-li evidovaná právnická osoba podle § 15a odst. 1 s likvidací, je datum
jejího výmazu z evidence totožné s datem ukončení její likvidace.
(6) Do 5 pracovních dnů od skončení likvidace oznámí tuto skutečnost likvidátor
ministerstvu.
(7) Zaniká-li evidovaná právnická osoba bez likvidace a není-li její majetek podán
insolvenční návrh, je datum jejího zrušení totožné s datem jejího výmazu z Rejstříku
evidovaných právnických osob.
§ 27a
(1) Ministerstvu jsou poskytovány v rozsahu potřebném pro řízení o návrhu na
registraci církve a náboženské společnosti, pro řízení o návrhu na přiznání oprávnění k
výkonu zvláštních práv a pro potřeby ověření osobních údajů členů orgánu církve nebo
náboženské společnosti, statutárního orgánu evidované právnické osoby a svazu církví a
náboženských společností ze základního registru obyvatel referenční údaje, a to
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a)

příjmení,

b)

jméno, popřípadě jména,

c)

adresa místa pobytu,

d)

datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum,
místo a stát, kde se narodil,

e)

datum, místo a okres 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 den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí,

f)

státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2) Ministerstvu jsou poskytovány v rozsahu potřebném pro řízení o návrhu na
registraci církve a náboženské společnosti, pro řízení o návrhu na přiznání oprávnění k
výkonu zvláštních práv a pro potřeby ověření osobních údajů členů orgánu církve nebo
náboženské společnosti, statutárního orgánu evidované právnické osoby a svazu církví a
náboženských společností z agendového informačního systému evidence obyvatel údaje, a to
a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)

pohlaví,

c)

rodné číslo,

d)

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

e)

adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního
předpisu,

f)

počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

g)

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům omezení svéprávnosti, jméno,
popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-li opatrovníkovi rodné
číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li opatrovníkem ustanoven orgán
místní správy, název a adresa sídla.

(3) Ministerstvu jsou poskytovány v rozsahu potřebném pro řízení o návrhu na
registraci církve a náboženské společnosti, pro řízení o návrhu na přiznání oprávnění k
výkonu zvláštních práv a pro potřeby ověření osobních údajů členů orgánu církve nebo
náboženské společnosti, statutárního orgánu evidované právnické osoby a svazu církví a
náboženských společností z agendového informačního systému cizinců údaje, a to
a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)

datum narození,
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c)

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d)

druh a adresa místa pobytu,

e)

číslo a platnost oprávnění k pobytu,

f)

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.

f)

omezení svéprávnosti.

(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo z agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(5) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

***
Změna zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně
některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 151/2002 Sb.,
zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona č.
192/2003 Sb., zákona č. 441/2003 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 349/2005 Sb.,
zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona č. 233/2006
Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 397/2006 Sb., zákona č. 184/2008 Sb., zákona č.
314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č.
227/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 294/2010 Sb., zákona č. 215/2011
Sb. a zákona č. 142/2012 Sb.:
§ 39
(1) Městský soud v Praze rozhoduje jako soud prvního stupně ve věcech obchodního
rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností a nadačního rejstříku veřejných rejstříků
právnických a fyzických osob z obvodu Městského soudu v Praze a Krajského soudu v
Praze.
(2) Ve věcech průmyslového vlastnictví1a) a ochrany práv k odrůdám1b) je příslušný
věcně a místně jako soud prvního stupně Městský soud v Praze.
§ 60
Předpoklady pro funkci soudce a přísedícího
(1) Soudcem nebo přísedícím může být ustanoven státní občan České republiky (dále
jen "občan"), který je způsobilý k právním úkonům plně svéprávný a bezúhonný, jestliže
jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat, v den
ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let a souhlasí se svým ustanovením za soudce nebo
přísedícího a s přidělením k určitému soudu.
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(2) Podmínku bezúhonnosti podle odstavce 1 nesplňuje ten, kdo byl pravomocně
odsouzen za trestný čin, jestliže se na něj podle zvláštního právního předpisu nebo rozhodnutí
prezidenta republiky nehledí, jako by nebyl odsouzen.
(3) Předpokladem pro ustanovení soudcem je též vysokoškolské vzdělání získané
řádným ukončením studia v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké
škole v České republice a složení odborné justiční zkoušky.
(4) Další předpoklady pro ustanovení soudcem nebo přísedícím stanoví zvláštní právní
předpis.1)
(5) Za odbornou justiční zkoušku se považuje též advokátní zkouška, závěrečná
zkouška právního čekatele, notářská zkouška a odborná exekutorská zkouška. Stejné účinky
má výkon funkce soudce Ústavního soudu alespoň po dobu 2 let.
§ 94
Funkce soudce zaniká
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

uplynutím kalendářního roku, v němž soudce dosáhl věku 70 let,
dnem právní moci rozhodnutí, kterým bylo zjištěno, že je z důvodu uvedeného v § 91
nezpůsobilý vykonávat soudcovskou funkci,
dnem právní moci rozhodnutí, kterým byl odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně
nebo odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro trestný čin spáchaný z
nedbalosti,
zrušeno,
dnem právní moci rozhodnutí, kterým mu bylo uloženo kárné opatření odvolání z
funkce soudce [§ 88 odst. 1 písm. d)],
dnem právní moci rozhodnutí, kterým byl soudce zbaven způsobilosti k právním
úkonům nebo kterým byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena omezen ve
svéprávnosti,
dnem, kdy soudce pozbyl státní občanství České republiky,
smrtí nebo dnem právní moci rozhodnutí, kterým byl soudce prohlášen za mrtvého.
§ 95
(1) Soudce se může své funkce vzdát.

(2) Funkce soudce zanikne uplynutím 3 kalendářních měsíců následujících po měsíci,
v němž bylo oznámení soudce o vzdání se funkce doručeno prezidentu republiky. Stejnopis
oznámení o vzdání se funkce je soudce povinen neprodleně doručit předsedovi
příslušného soudu.
Zánik funkce přísedícího
§ 96
Funkce přísedícího zaniká
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a)
b)
c)
d)
e)

uplynutím funkčního období, na které byl do funkce zvolen,
dnem právní moci rozhodnutí, kterým byl odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně
nebo odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro trestný čin spáchaný z
nedbalosti,
dnem právní moci rozhodnutí, kterým byl přísedící zbaven způsobilosti k právním
úkonům nebo kterým byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena omezen ve
svéprávnosti,
dnem, kdy přísedící pozbyl státní občanství České republiky,
smrtí nebo dnem právní moci rozhodnutí, kterým byl přísedící prohlášen za mrtvého.
§ 164

(1) Fyzické a právnické osoby (dále jen "stěžovatel") jsou oprávněny obracet se na
orgány státní správy soudů se stížnostmi, jen jde-li o průtahy v řízení nebo o nevhodné
chování soudních osob anebo narušování důstojnosti řízení před soudem. Zda jde o stížnost,
se posuzuje podle obsahu podání bez ohledu na to, jak bylo označeno.
(2) Stížností se nelze domáhat přezkoumání postupu soudu ve výkonu jeho nezávislé
rozhodovací činnosti.
(3) Anonymní a hrubě urážlivá podání se nevyřizují.
§ 175b
(1) Soud pro výkon působnosti podle tohoto zákona a jiných právních předpisů
využívá z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné příjmení,
datum narození,
pohlaví,
místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
rodné číslo,
státní občanství, popřípadě více státních občanství,
adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního
předpisu,
počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům schválení smlouvy o
nápomoci nebo zastoupení členem domácnosti včetně uvedení soudu, který
smlouvu nebo zastoupení schválil, omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména,
příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li mu přiděleno, datum, místo a okres jeho
narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil; je-li
opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla,
jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné číslo otce,
matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný
zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a
datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, název a
468

k)

l)

m)

n)
o)

p)
pq)
qr)

adresa sídla,
rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství
mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů,
nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za
mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku
registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za
mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého
uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,
jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, a rodné číslo manžela
nebo registrovaného partnera; je-li manželem nebo partnerem fyzická osoba, která
nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo
registrovaného partnera a datum jeho narození,
jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, a rodné číslo dítěte;
je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení
dítěte a datum jeho narození,
o osvojeném dítěti osvojenci údaje v rozsahu
1. stupeň osvojení,
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte osvojence,
3. původní a nové rodné číslo dítěte osvojence,
4. datum, místo a okres narození, u dítěte, které se narodilo v cizině, místo a
stát, kde se narodilo osvojence, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se
narodil,
5. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodná čísla osvojitelů, v případě, že
osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech,
příjmení a datu narození osvojitele,
6. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodná čísla otce a matky; pokud jim
nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení
osvojení dítěte,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den,
kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.

(2) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím
současný stav.
(3) Soud pro výkon působnosti podle tohoto zákona a jiných právních předpisů
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využívá z registru rodných čísel tyto údaje:
a)
b)
c)
d)

jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení nositele rodného čísla,
jejich případné změny,
rodné číslo,
v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,
datum, místo a okres narození a u nositele rodného čísla, který se narodil v cizině, stát,
na jehož území se narodil.
§ 175c

(1) Soud pro výkon působnosti podle tohoto zákona a jiných právních předpisů
využívá z informačního systému cizinců tyto údaje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
j)
k)
l)

m)

n)
o)
p)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
datum narození,
pohlaví,
místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
rodné číslo,
státní občanství, popřípadě více státních občanství, nebo státní příslušnost,
druh a adresa místa pobytu na území České republiky, popřípadě adresa, na kterou
mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
číslo a platnost oprávnění k pobytu,
počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
omezení svéprávnosti,
správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České
republiky,
rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů,
nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za
mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého
uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku
registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za
mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého
uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,
jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a jeho rodné
číslo; je-li manžel nebo registrovaný partner cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo,
jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo
rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
o osvojeném dítěti osvojenci údaje v rozsahu
1. stupeň osvojení,
470

r)
s)
st)
tu)
uv)

2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte osvojence,
3. původní a nové rodné číslo dítěte osvojence,
4. datum, místo a okres narození, u dítěte, které se narodilo v cizině, místo a
stát, kde se narodilo osvojence, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se
narodil,
5. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodná čísla osvojitelů, v případě, že
osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech,
příjmení a datu narození osvojitele,
6. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodná čísla otce a matky; pokud jim
nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení
osvojení dítěte,
jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce a
jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den,
kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil,
jméno, popřípadě jména, příjmení
1. zletilého cizince, který je nezaopatřeným dítětem cizince,
2. nezletilého cizince, který byl cizinci s oprávněním k pobytu na území nebo
jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné
péče, nebo který byl cizincem s oprávněním k pobytu na území nebo jeho
manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je
cizinec,
3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o
sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s
rodičem nebo dítětem s oprávněním k pobytu na území,
4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo
sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
5. rodiče nezletilého cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo
dočasná ochrana, a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kterému nebylo přiděleno
rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození.

(2) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný
stav.
***
Změna zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve
školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně
dalších zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2004 Sb., zákona č.
476/2004 sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 563/2004 Sb., zákona č. 383/2005 Sb.,
zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., 274/2008 Sb., 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009
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Sb., zákona č. 281/2009 Sb., 352/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb.,
zákona č. 333/2012 Sb. a zákona č. 401/2012 Sb.:
§5

(1) Diagnostický ústav přijímá děti s nařízeným předběžným opatřením, nařízenou
ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou, a na základě výsledků komplexního
vyšetření, zdravotního stavu dětí a volné kapacity jednotlivých zařízení je umísťuje do
dětských domovů, dětských domovů se školou nebo výchovných ústavů; děti s uloženou
ochrannou výchovou také na základě výsledků komplexního vyšetření, zdravotního
stavu dětí a volné kapacity jednotlivých zařízení umísťuje do dětských domovů se
školou nebo výchovných ústavů.
(2) Diagnostický ústav plní podle potřeb dítěte úkoly
a)
b)
c)
d)
e)

f)

diagnostické, spočívající ve vyšetření úrovně dítěte formou pedagogických a
psychologických činností,
vzdělávací, v jejichž rámci se zjišťuje úroveň dosažených znalostí a dovedností,
stanovují a realizují se specifické vzdělávací potřeby v zájmu rozvoje osobnosti dítěte
přiměřeně jeho věku, individuálním předpokladům a možnostem,
terapeutické, které prostřednictvím pedagogických a psychologických činností směřují
k nápravě poruch v sociálních vztazích a v chování dítěte,
výchovné a sociální, vztahující se k osobnosti dítěte, k jeho rodinné situaci a nezbytné
sociálně-právní ochraně dětí; podle potřeby zprostředkovává zdravotní vyšetření
dítěte,
organizační, související s umísťováním dětí do zařízení v územním obvodu
diagnostického ústavu vymezeném ministerstvem, popřípadě i mimo územní obvod;
spolupracuje s orgánem sociálně-právní ochrany dětí při přípravě jeho návrhu na
nařízení předběžného opatření, které bude vykonáváno v diagnostickém ústavu nebo
na návrh diagnostického ústavu v jiném zařízení a při přípravě vyjádření pro soud
ohledně určení zařízení pro výkon ústavní výchovy, do kterého má být dítě
s nařízenou ústavní výchovou umístěno,
koordinační, směřující k prohloubení a sjednocení odborných postupů ostatních
zařízení v rámci územního obvodu diagnostického ústavu, k ověřování jejich účelnosti
a ke sjednocení součinnosti s orgány státní správy a dalšími osobami, zabývajícími se
péčí o děti.

(3) Diagnostický ústav na základě výsledků diagnostických, vzdělávacích,
terapeutických, výchovných a sociálních činností, které jsou součástí komplexního vyšetření,
zpracovává komplexní diagnostickou zprávu s návrhem specifických výchovných a
vzdělávacích potřeb podle § 2 odst. 10, stanovených v zájmu rozvoje osobnosti (dále jen
"program rozvoje osobnosti").
(4) Diagnostický ústav písemně sděluje příslušným orgánům sociálně-právní ochrany
dětí7) na základě komplexní zprávy nebo na základě poznatků zařízení údaje o dětech
vhodných k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče.
(5) Při přijetí dítěte k pobytu do diagnostického ústavu předkládá orgán sociálněprávní ochrany dětí nebo osoba odpovědná za výchovu pravomocné rozhodnutí nebo
předběžné opatření soudu, osobní list, rodný list, občanský průkaz nebo v případě cizinců
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cestovní pas, jakož i poslední školní vysvědčení nebo výpis z katalogového listu s
vyznačením roku školní docházky. Dále předává průkaz zdravotní pojišťovny, očkovací
průkaz a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k umístění dítěte do diagnostického
ústavu ne starší 3 dnů a písemné vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu dítěte. Není-li
možno ze závažných důvodů při přijetí dítěte na základě předběžného opatření předložit
některé z výše uvedených dokladů, s výjimkou rozhodnutí o předběžném opatření a
písemného vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu dítěte, zajistí orgán sociálně-právní
ochrany dětí jejich předložení bez zbytečného odkladu dodatečně. Při umístění dítěte do
dětského domova nebo dětského domova se školou bez jeho předchozího pobytu
v diagnostickém ústavu se dokumentace k dítěti podle věty první a druhé předává přímo
příslušnému zařízení.
(6) Pobyt dítěte v diagnostickém ústavu trvá zpravidla 8 týdnů.
(6) Do diagnostického ústavu se dítě umísťuje na dobu zpravidla nepřesahující
8 týdnů.
(7) Do dětského domova, dětského domova se školou a výchovného ústavu mohou být
děti umístěny pouze diagnostickým ústavem, v jehož územním obvodu se dětský domov,
dětský domov se školou nebo výchovný ústav nachází. Do dětského domova se školou
a výchovného ústavu může být dítě s uloženou ochrannou výchovou umístěno pouze
diagnostickým ústavem, v jehož územním obvodu se zařízení nachází. Umístit dítě do
některého z uvedených zařízení v územním obvodu jiného diagnostického ústavu lze po
předchozí dohodě diagnostického ústavu, v jehož péči se dítě nachází, s územně příslušným
diagnostickým ústavem a orgánem sociálně-právní ochrany dětí, který dítě eviduje. Nedojdeli k dohodě, rozhodne o umístění dítěte do příslušného zařízení ministerstvo na návrh
diagnostického ústavu, v jehož péči se dítě nachází, a s přihlédnutím k vyjádření orgánu
sociálně-právní ochrany dětí, který dítě eviduje.
(8) Diagnostický ústav umísťuje dítě do dětského domova nebo dětského domova se
školou na základě osobní dokumentace dítěte a bez jeho předchozího pobytu v diagnostickém
ústavu
a)
b)

v případě dítěte mladšího 6 let,
v případě dítěte, které bylo v péči kojeneckého ústavu nebo zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc,
c)
v případě dítěte bez poruch chování,
d)
v případě dítěte s ukončenou diagnostikou, vypracovanou střediskem, nebo
e)
v jiném odůvodněném případě.
Ukáže-li se dodatečně potřebné komplexní vyšetření, provede jej diagnostický ústav v
zařízení, kam dítě umístil. Ustanovení odstavce 7 není dotčeno.
(8) Jestliže se u dítěte, které bylo rozhodnutím soudu umístěno do dětského
domova nebo dětského domova se školou bez jeho předchozího pobytu v diagnostickém
ústavu, ukáže dodatečně potřebné komplexní vyšetření, provede toto vyšetření
v zařízení, do něhož bylo dítě umístěno, diagnostický ústav, v jehož obvodu se zařízení
nachází.
(9) Přemístit dítě s uloženou ochrannou výchovou do jiného dětského domova,
dětského domova se školou nebo výchovného ústavu může jen diagnostický ústav na základě
vlastního podnětu nebo odůvodněné písemné žádosti zařízení, v němž je dítě umístěno, nebo
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zákonných zástupců dítěte, nebo dítěte nebo orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Jedná-li se
o přemístění mimo územní obvod diagnostického ústavu, postupuje se podle odstavce 7.
(10) Diagnostický ústav oznámí přijetí, umístění nebo přemístění dítěte do 3
pracovních dnů soudu, který ve věci dítěte rozhodl, orgánu sociálně-právní ochrany dětí
příslušnému podle místa trvalého pobytu dítěte a osobě odpovědné za výchovu, pokud se jí
nedoručuje rozhodnutí o umístění nebo přemístění dítěte.
(11) Diagnostický ústav předává s dítětem umísťovaným nebo přemísťovaným do
zařízení komplexní diagnostickou zprávu s programem rozvoje osobnosti, pravomocné
rozhodnutí soudu, školní dokumentaci včetně posledního vysvědčení a návrhu klasifikace za
dobu pobytu v diagnostickém ústavu, osobní věci dítěte a další dokumentaci podle odstavce 5.
Návrh programu rozvoje osobnosti dítěte zpracovává zařízení v součinnosti s odborným
pracovníkem diagnostického ústavu podle § 8 odst. 2.
(12) Při umístění dítěte bez jeho předchozího pobytu v diagnostickém ústavu předává
diagnostický ústav příslušnému zařízení dokumentaci podle odstavce 5. Současně předává
zprávu o dítěti s údaji rozhodnými pro přidělení finančních prostředků za účelem zajištění
specifických výchovných a vzdělávacích potřeb podle § 2 odst. 10.
(1312) Při umísťování dítěte s uloženou ochrannou výchovou se dbá na umístění
dítěte co nejblíže bydlišti osob odpovědných za výchovu nebo zákonných zástupců, pokud by
tím nebyl ohrožen mravní vývoj dítěte.
____________________
7) Zákon č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 10
(1) Diagnostické ústavy nebo výchovné skupiny diagnostických ústavů mohou být
členěny podle pohlaví nebo podle věku dítěte.
(2) V diagnostickém ústavu, který není členěn podle pohlaví dítěte, se takto zpravidla
nečlení ani výchovná skupina ustanovená podle § 4 odst. 2.
(3) Jestliže jsou zařízení rozdělena podle věku dítěte, může diagnostický ústav umístit
nebo přemístit dítě být dítě umístěno nebo přemístěno do zařízení již v období 3 měsíců
před dosažením příslušného věku.
§ 24
Povinnosti ředitele zařízení
(1) Ředitel zařízení je povinen
a)
b)
c)
d)

seznámit dítě s jeho právy a povinnostmi,
oznámit neprodleně orgánu sociálně-právní ochrany dětí jméno a příjmení dítěte, jsouli splněny podmínky pro jeho osvojení nebo pěstounskou péči,
předat dítě podle rozhodnutí orgánu sociálně-právní ochrany dětí soudu do péče
budoucího osvojitele nebo pěstouna před osvojením nebo do pěstounské péče,
dát příslušnému soudu podnět ke zrušení ústavní výchovy, pominuly-li důvody pro její
nařízení,
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

dát příslušnému soudu podnět ke zrušení ochranné výchovy, jestliže bylo dosaženo
účelu ochranné výchovy nebo pominuly-li před jejím započetím okolnosti, pro něž
byla uložena,
předběžně projednat postup podle písmen c) až e) s příslušným orgánem sociálněprávní ochrany dětí, zákonnými zástupci dítěte, případně jinými osobami
odpovědnými za výchovu,
podat po předchozím projednání s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí
příslušnému soudu podnět k prodloužení ústavní výchovy nebo podat návrh na
prodloužení ochranné výchovy, vyžaduje-li to zájem dítěte,
podávat informace o dítěti zákonným zástupcům nebo orgánům sociálně-právní
ochrany dětí na jejich žádost,
projednat předem opatření zásadní důležitosti se zákonnými zástupci dítěte a s
orgánem sociálně-právní ochrany dětí, nehrozí-li nebezpečí z prodlení, a bezodkladně
je informovat o provedeném opatření,
informovat v zájmu zaručení návaznosti péče příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností o nadcházejícím propuštění dítěte ze zařízení, a to v termínu nejméně 6
měsíců před propuštěním dítěte,
umožnit dítěti, které má být propuštěno ze zařízení z důvodu zletilosti, jednání se
sociálním kurátorem,
propustit dítě mladší 15 let podle § 23 odst. 1 písm. a) až c) pouze v doprovodu osob
odpovědných za výchovu, nepožádají-li v této věci písemně o jiný postup,
zajišťovat realizaci programu rozvoje osobnosti dítěte a vést o něm záznamy.
(2) Ředitel zařízení je dále povinen

a)
b)
c)

d)
e)
f)

vydat vnitřní řád zařízení,
oznámit bezodkladně příslušnému diagnostickému ústavu změny v počtech dětí,
předat dítě mladší 18 let po ukončení jeho pobytu v zařízení osobám odpovědným za
výchovu nebo jiným osobám uvedeným v rozhodnutí, na jehož základě dochází k
propuštění dítěte, nedošlo-li k předání dítěte dříve; současně těmto osobám předá věci,
jež jsou ve vlastnictví dítěte,
informovat nezaopatřenou osobu o možnosti podat žádost o uzavření smlouvy o
prodlouženém pobytu v zařízení podle § 2 odst. 6,
informovat soud pro mládež nebo státního zástupce, který podle zvláštního právního
předpisu12a) přenechal postižení mladistvého zařízení, o výsledku přijatých opatření,
oznámit útěk dítěte Policii České republiky bezodkladně po jeho zjištění.
(3) Ředitel zařízení v oblasti státní správy rozhoduje o

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

úhradě nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou
hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud byla péče vyžádána zákonnými zástupci
dítěte, podle § 2 odst. 7 písm. d),
zamítnutí žádosti o poskytování plného přímého zaopatření podle § 2 odst. 6,
umístění dítěte podle § 5 odst. 1,
přemístění dítěte podle § 5 odst. 9,
zamítnutí žádosti o povolení pobytu podle § 23 odst. 1 písm. a) nebo c),
zrušení pobytu podle § 23 odst. 1 písm. d),
výši příspěvku na úhradu péče poskytované dětem nebo nezaopatřeným osobám
v zařízeních podle § 27 až 29.
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(4) Ředitel zařízení uzavře smlouvu o prodlouženém pobytu v zařízení podle § 2 odst.
6 s nezaopatřenou osobou, připravuje-li se tato osoba soustavně na budoucí povolání i po
dosažení zletilosti, a to na základě její žádosti a pokud nebude překročena výše povoleného
počtu dětí uvedená ve školském rejstříku.
(5) Ředitel zařízení ukončí pobyt dítěte v zařízení
a)

jestliže soud zrušil ústavní výchovu nebo ochrannou výchovu nebo jestliže uplynula
stanovená doba trvání ústavní výchovy, s výjimkou případu, kdy ke dni uplynutí
této doby není skončeno řízení soudu o prodloužení nebo zrušení ústavní
výchovy,
b)
dosáhne-li zletilosti, pokud v zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na
povolání,
c)
dosáhne-li věku 19 let, byla-li mu prodloužena ústavní výchova nebo ochranná
výchova, pokud v zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na povolání,
d)
jestliže rozhodnutí soudu o osvojení nebo o svěření dítěte do pěstounské péče nabylo
právní moci,
e)
po uplynutí doby trvání předběžného opatření nebo po jeho zrušení soudem.
____________________
12a) § 11 a 20 zákona č. 218/2003 Sb.

§ 26
Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu vůči zařízení
(1) Zákonní zástupci dítěte mají právo
a)
b)
c)
d)
e)

na informace o dítěti, a to na základě své žádosti,
vyjadřovat se k návrhu opatření zásadní důležitosti ve vztahu k dítěti, nehrozí-li
nebezpečí z prodlení a na informace o provedeném opatření,
na udržování kontaktu s dítětem, nebrání-li tomu závažné okolnosti ohrožující dítě,
na poradenskou pomoc zařízení ve věcech výchovné péče o dítě,
písemně požádat ředitele zařízení o povolení pobytu dítěte u osob podle § 23 odst. 1
písm. a) nebo c).

(2) Zákonní zástupci dětí umísťovaných do zařízení na základě rozhodnutí soudu mají
zejména povinnost
a)
b)
c)
d)
e)
f)

při předání dítěte do určeného zařízení13) předat současně dokumentaci uvedenou v §
5 odst. 5,
zajistit doprovod dítěte mladšího 15 let v případech postupu podle § 23 odst. 1 písm. a)
až c) a § 24 odst. 5 písm. a), popřípadě požádat písemně v této věci o jiný postup,
seznámit se s vnitřním řádem zařízení a dodržovat jeho ustanovení,
oznámit bezodkladně zařízení podstatné okolnosti pobytu dítěte u nich, týkající se
zejména jeho zdraví a výchovy,
předat dítěti umístěnému do zařízení na základě jejich žádosti finanční částku jako
kapesné ve výši stanovené v § 31,
hradit náklady na zdravotní služby, léčiva a zdravotnické prostředky poskytnuté dítěti,
které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud byly poskytovány na jejich
žádost.
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(3) Práva podle odstavce 1 písm. c), d) a e) a povinnosti podle odstavce 2 písm. a), b),
c) a d) se vztahují i na jiné osoby odpovědné za výchovu. Práva podle odstavce 1 písm. a),
c), d) a e) a povinnosti podle odstavce 2 písm. b), c) a d) se vztahují i na nezletilého
rodiče, který nenabyl plné svéprávnosti, ledaže soud rozhodl o tom, že se tomuto rodiči
pozastavuje výkon povinnosti a práva péče o dítě až do doby, kdy rodič nabude plnou
svéprávnost. Práva podle odstavce 1 písm. a), c), d) a e) a povinnosti podle odstavce 2
písm. b), c) a d) se vztahují i na rodiče, který byl omezen ve svéprávnosti, jestliže soud
rozhodl o tom, že se tomuto rodiči vzhledem k jeho osobě zachovává výkon povinnosti a
práva péče o dítě. Práva podle odstavce 1 písm. a), c), d) a povinnosti podle odstavce 2
písm. c) se vztahují i na rodiče, který byl omezen ve svéprávnosti, jestliže soud rozhodl o
tom, že se tomuto rodiči vzhledem k jeho osobě zachovává výkon práva osobního styku s
dítětem.
____________________
13) § 28 zákona č. 359/1999 Sb.

***
Změna zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
ve znění zákona č. 120/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 160/2006 Sb., zákona č. 153/2009 Sb. a zákona č. 503/2012 Sb.:
§3
a)

b)
c)
d)

(1) Úřad jedná (§ 2) v řízení
před tuzemskými soudy a rozhodčími orgány ve věci určení vlastnického práva státu
1. k ke hmotné nemovité věci, jejíž ocenění podle zvláštního právního
předpisu4) přesahuje v době zahájení řízení částku 25 000 000 Kč,
2. k ke hmotné nemovité nebo movité věci prohlášené za národní kulturní
památku,
3. ke stavbě, která je sídlem Parlamentu, prezidenta republiky, vlády,
ministerstva nebo jiného ústředního správního úřadu, Ústavního soudu,
Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího kontrolního
úřadu, nebo pozemku touto stavbou zastavěnému,
anebo ve věci vyklizení uvedených nemovitých věcí, popřípadě vydání uvedené
movité věci,
před tuzemskými soudy a rozhodčími orgány ve věci peněžitého plnění převyšujícího
50 000 000 Kč a v obchodních věcech 250 000 000 Kč,
před zahraničními a mezinárodními soudy a rozhodčími orgány ve věci peněžitého
plnění převyšujícího 50 000 000 Kč a v obchodních věcech 100 000 000 Kč,
před Ústavním soudem o ústavní stížnosti v případech, kdy podaná ústavní stížnost
souvisí s věcí týkající se majetku.

(2) Podává-li ústavní stížnost v případě uvedeném v odstavci 1 písm. d) Úřad, činí tak
z vlastního nebo jiného podnětu. Nepovažuje-li podnět za opodstatněný, vyrozumí o tom s
uvedením důvodů toho, kdo podnět podal, a příslušnou organizační složku.
(3) V případech podle odstavce 1 písm. b) a c) se k příslušenství pohledávky
nepřihlíží.
____________________
477

4) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve
znění zákona č. 121/2000 Sb.

§5
Postup podle ustanovení § 3 a 4 nelze použít,
a)

b)
c)

měl-li by Úřad jednat (§ 2) v řízení ve věci týkající se majetku, s nímž je příslušné
hospodařit Ministerstvo obrany; to neplatí, jde-li o určení vlastnického práva státu
anebo o vyklizení hmotné nemovité věci, popřípadě vydání hmotné movité věci
anebo o určení neplatnosti smlouvy o převodu hmotné nemovité věci z vlastnictví
státu,
měl-li by Úřad jednat v řízení ve věci týkající se majetku, s nímž je příslušná
hospodařit Bezpečnostní informační služba, a přitom by takovým postupem mohly být
ohroženy bezpečnostní zájmy státu; v pochybnostech je rozhodující stanovisko Úřadu,
je-li Úřad sám příslušnou organizační složkou (§ 18, 19),

d)

vylučuje-li to zvláštní právní předpis5) nebo mezinárodní smlouva, kterou je stát
vázán a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv,
e)
měl-li by Úřad jednat v řízení namísto příslušného orgánu, kterému zvláštní právní
předpis přiznává způsobilost být účastníkem v tomto řízení a který má pro toto řízení i
procesní způsobilost,6)
f)
jde-li o řízení týkající se ochrany zahraničních investic,
g)
jde-li o řízení o výkon rozhodnutí.
____________________
5) Například zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím
nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský
řád).
6) § 19 a 20 občanského soudního řádu.

§ 16
(1) Zaměstnancem státu v Úřadu (dále jen "zaměstnanec Úřadu") se může stát jen
bezúhonná fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a je plně způsobilá k
právním úkonům svéprávná. Podmínku bezúhonnosti nesplňuje ten, kdo byl pravomocně
odsouzen za úmyslný trestný čin a odsouzení nebylo zahlazeno.
(2) Kvalifikačním předpokladem zaměstnance Úřadu, který má vykonávat činnosti
uvedené v ustanoveních § 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 13a, 13b a 13d anebo zajišťovat obdobné
činnosti v rámci plnění dalších úkolů Úřadu (§ 18, 19), je vždy vysokoškolské vzdělání
získané studiem v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České
republice a nejméně tříletá doba praxe v oboru předpokládaného druhu práce po ukončení
předepsaného vzdělání.
(3) Pracovněprávní vztahy zaměstnanců Úřadu se řídí zákoníkem práce.
(4) Zaměstnancům Úřadu uvedeným v odstavci 2 náleží plat jako státnímu zástupci
krajského státního zastupitelství do ukončení pátého roku praxe a generálnímu řediteli Úřadu
náleží plat jako náměstkovi nejvyššího státního zástupce podle zvláštního zákona.13)
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(5) Platové poměry ostatních zaměstnanců Úřadu se řídí právními předpisy
upravujícími platové poměry zaměstnanců v orgánech státní správy.14)
(6) Ministerstvo financí organizuje a řídí odborné vzdělávání zaměstnanců Úřadu.
§ 27
K zajištění přehledu o nemovitých věcech evidovaných v katastru nemovitostí České
republiky (dále jen "katastr nemovitostí"), které jsou ve vlastnictví státu a s nimiž je Úřad
příslušný hospodařit (§ 18, 19), využívá Úřad bezúplatně údajů katastru nemovitostí, a to i
dálkovým přístupem k údajům katastru nemovitostí.
***
Změna zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve
znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona
č. 626/2004 Sb., zákona č. 169/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb.,
zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona č. 261/2007
Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č.
341/2011 Sb., zákona č. 375/2011Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb.,
zákona č. 470/2011 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb.:
§ 13
Předpoklady k přijetí do služebního poměru
(1) Do služebního poměru může být přijat státní občan České republiky (dále jen
"občan"), který
a)
b)
c)
d)
e)
f)
f)
g)
h)
i)

o přijetí písemně požádá,
je starší 18 let,
je bezúhonný,
splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo, na které má být ustanoven,
je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby,
je plně způsobilý k právním úkonům,
je plně svéprávný,
je oprávněný seznamovat se s utajovanými informacemi podle zvláštního právního
předpisu,11) má-li být ustanoven na služební místo, pro které se tato způsobilost
vyžaduje,
není členem politické strany nebo politického hnutí, a jde-li o služební poměr
příslušníka zpravodajské služby, ani odborové organizace,
nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo
kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.

(2) Vyžaduje-li to důležitý zájem služby, může být příslušník zpravodajské služby ve
výjimečných případech přijat do služebního poměru, i když nesplňuje stupeň vzdělání
stanovený pro služební hodnost, do níž má být jmenován.
(3) Předpoklady uvedené v odstavci 1 pod písmeny h) a i) prokazuje občan čestným
prohlášením.
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____________________
11) Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

§ 42
Propuštění
(1) Příslušník musí být propuštěn, jestliže
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně,
byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti a jednání, kterým
trestný čin spáchal, je v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka,
bylo v řízení o úmyslném trestném činu pravomocně rozhodnuto o podmíněném
zastavení jeho trestního stíhání22), bylo pravomocně schváleno narovnání23) nebo
bylo pravomocně rozhodnuto o podmíněném odložení návrhu na potrestání23a) a
jednání, kterým trestný čin spáchal, je v rozporu s požadavky kladenými na
příslušníka,
porušil služební slib tím, že se dopustil zavrženíhodného jednání, které má znaky
trestného činu a je způsobilé ohrozit dobrou pověst bezpečnostního sboru,
mu byl uložen kázeňský trest odnětí služební hodnosti,
porušil omezení stanovená v § 47 nebo § 48,
pozbyl státní občanství České republiky,
podle lékařského posudku poskytovatele pracovnělékařských služeb dlouhodobě
pozbyl zdravotní způsobilost k výkonu služby, s výjimkou zdravotních důvodů
souvisejících s těhotenstvím,
mu bylo odňato osvědčení o tělesné zdatnosti nebo o odborné způsobilosti stanovené
zvláštním právním předpisem,24)
podle posudku psychologa bezpečnostního sboru pozbyl osobnostní způsobilost k
výkonu služby,
byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena nebo byl této způsobilosti
zbaven,25) svéprávnost omezena,
uplynula doba uvedená v § 32 odst. 2 a důvod pro zařazení do zálohy pro přechodně
nezařazené nepominul, nebo
požádal o propuštění.

(2) Příslušník zpravodajské služby musí být též propuštěn, jestliže mu zanikla platnost
osvědčení, je-li osobou určenou ke styku s utajovanými informacemi,11) a nelze jej ustanovit
na jiné služební místo, a to ani po 1 roce zařazení v záloze pro přechodně nezařazené.
(3) Příslušník ve služebním poměru na dobu určitou musí být též propuštěn, jestliže
a)
b)
c)

služební místo, na něž byl ustanoven, bylo zrušeno v důsledku organizačních změn a
příslušníka nelze ustanovit na jiné služební místo,
mu zanikla platnost osvědčení, je-li osobou určenou ke styku s utajovanými
informacemi,11) a nelze jej ustanovit na jiné služební místo, nebo
dosáhl neuspokojivých výsledků ve výkonu služby podle závěru služebního
hodnocení.

(4) Rozhodnutí o propuštění z důvodů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) a písm. f)
a odstavci 3 písm. c) musí být příslušníkovi doručeno do 2 měsíců ode dne, kdy služební
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funkcionář důvod propuštění zjistil, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy tento důvod
vznikl.
(5) Při propuštění příslušníka podle odstavce 1
a)
b)
c)

písm. a) až k) skončí jeho služební poměr dnem doručení rozhodnutí o propuštění,
písm. l) skončí jeho služební poměr uplynutím 2 kalendářních měsíců následujících po
dni doručení rozhodnutí o propuštění, nebo
písm. m) skončí jeho služební poměr uplynutím 2 kalendářních měsíců následujících
po dni doručení žádosti o propuštění, jestliže služební funkcionář nerozhodne na
základě žádosti příslušníka o době kratší.

(6) Při propuštění příslušníka podle odstavců 2 a 3 skončí služební poměr uplynutím 2
kalendářních měsíců následujících po dni doručení rozhodnutí o propuštění, jestliže služební
funkcionář nerozhodne na základě žádosti příslušníka o době kratší.
____________________
11) Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
22) § 307 trestního řádu.
23) § 309 trestního řádu.
23a) § 179g trestního řádu.
24) § 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb.
25) § 10 občanského zákoníku.

§ 108
Náhrada nákladů na výživu pozůstalých
Náhrada nákladů na výživu pozůstalých se poskytuje členům rodiny, kterým byl
příslušník povinen poskytovat výživu,53) a to po dobu, po kterou by tuto povinnost měl,
nejdéle do 65 let jeho věku. Při výpočtu náhrady se vychází z průměrného služebního příjmu
příslušníka. Výše náhrady činí 50 % průměrného služebního příjmu, jestliže měl povinnost
vyživovat 1 osobu, a 80 %, jestliže měl povinnost vyživovat více osob. Náhrada nákladů na
výživu pozůstalých se poskytuje členům rodiny jen v případě, že není uhrazena vdovským
(vdoveckým) a sirotčím důchodem poskytovaným z téhož důvodu.
____________________
53) Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů Občanský zákoník.

§ 173
Zástupcem účastníka, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním
úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena, je soudem ustanovený
opatrovník.78)
§ 173
Zástupcem účastníka, jehož svéprávnost byla omezena, je soudem ustanovený
opatrovník78).
____________________
78) § 192 občanského soudního řádu.

§ 201
Výklad některých pojmů
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(1) Za důležitý zájem služby se považuje zájem bezpečnostního sboru na včasném
a kvalitním plnění úkolů bezpečnostního sboru.
(2) Za člena rodiny se považuje manžel nebo manželka příslušníka, jeho děti,
osvojenci, děti svěřené do pěstounské péče nebo do výchovy na základě rozhodnutí
příslušného orgánu, rodiče, osvojitelé nebo další osoby, které žijí s příslušníkem
v domácnosti.84)
(3) Domácnost pro účely tohoto zákona tvoří fyzické osoby, které žijí trvale spolu
s příslušníkem a společně uhrazují náklady na své potřeby.
____________________
84) § 115 občanského zákoníku.

§ 204
Způsobilost účastníka
(1) Způsobilost účastníka mít v právních vztazích podle tohoto zákona práva a
povinnosti se řídí zvláštním právním předpisem. 87)
(2) Způsobilost účastníka nabývat vlastními právními úkony práv a brát na sebe
povinnosti (procesní způsobilost), jakož i zbavení či omezení způsobilosti soudem se řídí
zvláštním právním předpisem.87)
____________________
87) § 8 až 10 občanského zákoníku.

§ 205
Neplatnost právního úkonu účastníka
Neplatný je právní úkon účastníka, který
a)
b)
c)
d)
e)
f)

je svým obsahem nebo účelem v rozporu se zákonem nebo jej obchází,
nebyl učiněn svobodně, vážně, určitě nebo srozumitelně,
nebyl učiněn formou stanovenou zákonem,
směřuje ke vzdání se práv předem,
byl učiněn v duševní poruše, jež ho činí k tomuto právnímu úkonu nezpůsobilým, nebo
nemá způsobilost k právním úkonům.

***

Změna zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o
soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách),
ve znění zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 221/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb.:
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§ 18
Licence
(1) Právo užívat ochrannou známku může být poskytnuto na základě licenční smlouvy
uzavřené podle zvláštního právního předpisu7) pro všechny výrobky nebo služby, pro které
byla ochranná známka zapsána, nebo pro některé z nich. Licence může být poskytnuta jako
výlučná nebo nevýlučná.
(2) Vlastník ochranné známky se může dovolávat svých práv z ochranné známky vůči
nabyvateli licence, který porušil ustanovení licenční smlouvy, pokud jde o dobu trvání
licence, podobu, ve které může být ochranná známka užívána, rozsah výrobků nebo služeb,
pro které byla licence poskytnuta, území, na kterém může být ochranná známka užívána, nebo
jakost výrobků nebo služeb vyráběných či poskytovaných nabyvatelem licence.
(3) Licenční smlouva je účinná vůči třetím osobám zápisem do rejstříku; o zápis do
rejstříku je oprávněna požádat kterákoli ze smluvních stran. Náležitosti žádosti o zápis
licenční smlouvy do rejstříku týkající se údajů o účastnících řízení a údajů o ochranné známce
stanoví prováděcí právní předpis.
____________________
7) § 508 až 515 obchodního zákoníku.

§18a
Spoluvlastnictví ochranné známky
(1) Přísluší-li práva k téže ochranné známce několika osobám (dále jen
„spoluvlastníci“), řídí se vztahy mezi nimi předpisy o spoluvlastnictví.
(2) Pokud není spoluvlastníky dohodnuto jinak, má právo užívat ochrannou
známku každý z jejích spoluvlastníků.
(3) K platnému uzavření licenční smlouvy je třeba, není-li dohodnuto jinak,
souhlasu všech spoluvlastníků; každý ze spoluvlastníků je oprávněn uplatňovat nároky z
porušení práv z ochranné známky samostatně.
(4) K převodu ochranné známky je zapotřebí souhlasu všech spoluvlastníků.
Spoluvlastník je oprávněn bez souhlasu ostatních převést svůj podíl jen na některého ze
spoluvlastníků; na třetí osobu může převést svůj podíl jen v případě, že žádný ze
spoluvlastníků nepřijme ve lhůtě 1 měsíce písemnou nabídku převodu.
§ 44
Rejstřík a Věstník
(1) Úřad vede rejstřík, který obsahuje rozhodné údaje o přihláškách a rozhodné údaje o
zapsaných ochranných známkách stanovené tímto zákonem, prováděcím právním předpisem
nebo určené Úřadem.
(2) Rejstřík je veřejný a každý má právo do něj nahlížet, pořizovat si kopie a výpisy.
Na žádost vydá Úřad úředně ověřený úplný výpis nebo částečný výpis z rejstříku nebo opis
zápisu nebo potvrzení o určitém zápisu anebo potvrzení, že v rejstříku určitý údaj není.
Úředním ověřením se potvrzuje shoda výpisu nebo opisu se zápisem v rejstříku. Žadatel o
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výpis nebo opis je povinen spolu se žádostí zaplatit správní poplatek podle zvláštního
právního předpisu.8)
(3) Úřad bezodkladně po doručení zapíše do rejstříku změnu údajů o přihlášce či
zapsané ochranné známce vyplývající z pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu.
(4) Rejstřík je veden v elektronické podobě a Úřad zveřejňuje informace uvedené v
rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(5) Poznámka spornosti podle občanského zákoníku10a) se může týkat jen
záznamu v rejstříku, jímž se vyznačuje nakládání s ochrannou známkou jako
předmětem vlastnictví.
(56) Podrobnosti o obsahu rejstříku stanoví prováděcí právní předpis.
(67) Úřad vydává Věstník, v němž zveřejňuje zejména přihlášky a zapsané ochranné
známky a další údaje týkající se ochranných známek, popřípadě sdělení a informace obecné
povahy vydané Úřadem, jakož i úřední sdělení a rozhodnutí zásadní povahy.
____________________
8) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
10a) § 986 občanského zákoníku.

***

Změna zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 378/2005 Sb., zákona č.
56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb.,
zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 355/2011 Sb. a zákona č. 172/2012 Sb.:
§2
Dluhopis a emise dluhopisů
(1) Dluhopis je zastupitelný cenný papír (dále jen „listinný dluhopis“) nebo
zaknihovaný cenný papír (dále jen „zaknihovaný dluhopis“), vydaný podle českého práva, s
nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky jeho emitentem a popřípadě i další
práva plynoucí ze zákona nebo z emisních podmínek dluhopisu (dále jen „emisní podmínky“).
(2) Listinný dluhopis je cenným papírem na řad.
(3) Emisí dluhopisů se rozumí soubor dluhopisů vydávaných na základě týchž
emisních podmínek a majících stejné datum emise a stejné datum splatnosti. Dluhopisům téže
emise se přidělí stejné identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro
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identifikaci cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů (ISIN), je-li přidělováno, nebo
jiný údaj identifikující dluhopis.
§5
Rubopis listinného dluhopisu
V rubopisu listinného dluhopisu se uvedou údaje nutné k jednoznačné identifikaci
osoby, na niž se dluhopis převádí, a den převodu dluhopisu.
§6
Náležitosti dluhopisu
(1) Listinný dluhopis obsahuje alespoň
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

údaje nutné k jednoznačné identifikaci emitenta,
označení, že jde o dluhopis, popřípadě označení zvláštního druhu dluhopisu,
identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci
cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů, je-li přidělováno, nebo jiný údaj
identifikující dluhopis,
jmenovitou hodnotu jako dlužnou částku; to neplatí v případě sběrného dluhopisu,
pokud jmenovitá hodnota plyne ze zápisu v příslušné evidenci,
údaj o tom, kde se lze seznámit s emisními podmínkami,
výnos dluhopisu nebo způsob stanovení jeho výše jeho určení,
datum emise,
způsob a místo splacení dlužné částky (splacení dluhopisu) a vyplacení výnosu
dluhopisu,
data splatnosti dluhopisu a výnosu dluhopisu, není-li výnos určen pouze rozdílem mezi
jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem,
číselné označení dluhopisu,
údaje nutné k jednoznačné identifikaci jeho prvního vlastníka a
podpis emitenta.

(2) Podpis emitenta může být nahrazen jeho otiskem, jsou-li na listině současně
použity ochranné prvky proti jejímu padělání a pozměnění.
(32) Zaknihovaný dluhopis má alespoň náležitosti listinného dluhopisu uvedené v
odstavci 1 písm. a) až i) a obsahuje vždy identifikační označení podle mezinárodního systému
číslování pro identifikaci cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů.
§ 18
Oddělení práva na výnos dluhopisu
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(1) Pokud to emisní podmínky nevylučují, může být právo na výnos dluhopisu od
dluhopisu odděleno a spojeno s kupónem jako cenným papírem nebo zaknihovaným
cenným papírem vydaným k uplatnění tohoto práva.
(2) Kupónový arch k listinnému dluhopisu musí být vydán (§ 2 odst. 5) současně s
vydáním dluhopisu, a to se samostatným kupónem pro každý jednotlivý výnos; u
zaknihovaného dluhopisu platí ustanovení věty první přiměřeně pro zápis v evidenci podle
zvláštního právního předpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.
(3) Na každém z kupónů dluhopisu musí být vyznačeno, jaké právo je s ním spojeno, a
den, který je rozhodný pro uplatnění tohoto práva.
(4) Jestliže se dluhopisu přiděluje identifikační označení podle mezinárodního systému
číslování pro identifikaci cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů, musí být toto
identifikační označení přiděleno samostatně pro
a)
b)
c)

dluhopis s kupóny,
dluhopis bez kupónů (dále jen "oddělená jistina"),
pro každý kupón dluhopisu.

(5) Na žádost osoby oprávněné vykonávat práva spojená s dluhopisem provede osoba
oprávněná k vedení evidence
a)
b)

rozdělení dluhopisu na oddělenou jistinu a kupóny, nebo
opětovné spojení oddělené jistiny s kupóny, jestliže jejich vlastník je zároveň
vlastníkem oddělené jistiny. Ke spojení může dojít pouze tehdy, pokud vlastník jistiny
vlastní všechny kupóny, u kterých ještě nenastal den, který je rozhodný pro uplatnění
práva s nimi spojeného.
§ 21
Základní ustanovení
(1) Emitent bez zbytečného odkladu svolá schůzi vlastníků v případě

a)
b)
c)
dc)

návrhu změn emisních podmínek, pokud se její souhlas ke změně emisních podmínek
vyžaduje,
návrhu na přeměnu emitenta,
návrhu na uzavření ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku bez ohledu na to,
kterou smluvní stranou emitent je,
návrhu na uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k dispozici s podnikem
obchodním závodem nebo jeho částí, bez ohledu na to, kterou smluvní stranou emitent
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ed)
fe)

gf)

je, za předpokladu, že může být ohroženo řádné a včasné splacení dluhopisu nebo
vyplacení výnosu dluhopisu,
je-li v prodlení s uspokojením práv spojených s jím emitovanými vydanými dluhopisy
déle než 7 dní ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno,
návrhu o podání žádosti o vyřazení dluhopisů z obchodování na evropském
regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobnému regulovanému trhu nebo v
mnohostranném obchodním systému provozovatele se sídlem v členském státě
Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor (dále jen
„členský stát“), nebo
změn, které mohou významně zhoršit jeho schopnost plnit závazky dluhy vyplývající
z jím vydaných dluhopisů
(dále jen "změny zásadní povahy").

(2) Schůzi vlastníků je oprávněn svolat též vlastník dluhopisu i vlastník podílu na
sběrném dluhopisu (dále jen "vlastník dluhopisu").
(3) Emitent je povinen se schůze vlastníků zúčastnit a poskytnout informace nezbytné
k rozhodnutí či přijetí stanoviska schůze vlastníků.
(4) Vydal-li emitent více než jednu emisi dluhopisů, může ke změnám zásadní povahy,
s výjimkou případu podle odstavce 1 písm. a), svolat schůzi vlastníků jako společnou schůzi
vlastníků všech dosud vydaných a nesplacených dluhopisů (dále jen „společná schůze
vlastníků“). Ustanovení § 21 až 24a se vztahují i na společnou schůzi vlastníků.
(5) Osoba oprávněná k vedení evidence vydá emitentovi na jeho žádost výpis z
evidence emise předmětných dluhopisů pro účely svolání a konání schůze vlastníků.
(6) Probíhá-li podle právního předpisu členského státu reorganizace nebo jiné
srovnatelné řešení úpadku emitenta, emitent nemusí schůzi vlastníků svolat.
§ 22
(1) Organizačně a technicky schůzi vlastníků zajišťuje a náklady s tím spojené nese
ten, kdo schůzi vlastníků svolává (dále jen "svolavatel"), pokud nejde o případ, kdy emitent
porušil svoji povinnost podle § 21 odst. 1 a schůzi vlastníků svolá namísto emitenta vlastník
sám. V tomto případě jdou náklady spojené se schůzí vlastníků k tíži emitenta. Náklady
spojené s účastí na schůzi vlastníků nese vlastník dluhopisu.
(2) Místo, datum a hodina konání schůze vlastníků musí být určeny tak, aby co
nejméně omezovaly možnost vlastníků dluhopisů účastnit se schůze vlastníků.
(3) Svolavatel oznámí konání schůze vlastníků způsobem stanoveným v emisních
podmínkách, a to ve lhůtě nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání. Oznámení obsahuje
alespoň
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a)
b)

c)
d)
e)

údaje o emitentovi podle § 6 odst. 1 písm. a),
název dluhopisu, datum emise a identifikační označení podle mezinárodního systému
číslování pro identifikaci cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů, bylo-li
přiděleno, nebo jiný údaj identifikující dluhopis; v případě společné schůze vlastníků
tyto údaje o všech vydaných a dosud nesplacených emisích,
místo, datum a hodinu konání schůze vlastníků,
program jednání, včetně případného návrhu změny emisních podmínek a jejich
zdůvodnění,
den, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků.

(4) Pokud se schůze vlastníků koná na návrh vlastníka dluhopisu, poskytne mu emitent
potřebnou součinnost.
(5) Záležitosti, které nebyly zařazeny na navrhovaný program jednání schůze
vlastníků, lze na této schůzi rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech vlastníků
dluhopisů.
(6) Odpadne-li důvod pro svolání schůze vlastníků, odvolá ji svolavatel stejným
způsobem, jakým byla svolána.
§ 26
(1) Ministerstvo vydává státní dluhopisy v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem a
určuje jejich emisní podmínky. Ministerstvo může vydat společné emisní podmínky, které
jsou stejné pro blíže neurčený počet emisí státních pokladničních poukázek. Ministerstvo
vyhlašuje emisní podmínky státních dluhopisů a společné emisní podmínky státních
pokladničních poukázek ve Sbírce zákonů, nejde-li o emisní podmínky státního dluhopisu
vydávaného v zahraničí nebo podle práva cizího státu. Společné emisní podmínky státních
pokladničních poukázek jsou pro jednotlivé emise doplňovány údaji podle § 6 odst. 1 písm.
c), d), g) a i) a podle § 9 odst. 1 písm. e), které se ve Sbírce zákonů nevyhlašují, ale jsou
ministerstvem uveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Emisní podmínky dluhopisů vydávaných Českou národní bankou se zveřejňují ve
Věstníku České národní banky a jsou uveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Česká národní banka může vydat společné emisní podmínky, které jsou stejné pro blíže
neurčený počet emisí poukázek České národní banky. Společné emisní podmínky se
zveřejňují nebo uveřejňují podle věty první a jsou pro jednotlivé emise doplňovány údaji
podle § 6 odst. 1 písm. c), d), g) a i) a podle § 9 odst. 1 písm. e), které se ve Věstníku České
národní banky nezveřejňují, ale jsou Českou národní bankou uveřejňovány způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(3) Ministerstvo nesmí změnit emisní podmínky státních dluhopisů. Česká národní
banka nesmí změnit emisní podmínky dluhopisů vydávaných Českou národní bankou.
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§ 28
(1) Hypoteční zástavní listy jsou dluhopisy, jakož i obdobné cenné papíry
představující právo na splacení dlužné částky vydávané podle práva cizího státu, jejichž
jmenovitá hodnota a poměrný výnos (dále jen "závazky z hypotečních zástavních listů") jsou
plně kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů nebo částí těchto pohledávek (řádné krytí) a
popřípadě též náhradním způsobem podle tohoto zákona (náhradní krytí). Součástí názvu
tohoto cenného papíru je označení hypoteční zástavní list. Jiné cenné papíry nesmí toto
označení obsahovat.
(2) Hypoteční zástavní listy může vydávat pouze banka podle zvláštního právního
předpisu upravujícího činnost bank se sídlem v České republice (dále jen "emitent
hypotečních zástavních listů").
(3) Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním
právem k nemovitosti, i rozestavěné nemovité věci, když pohledávka z úvěru nepřevyšuje
dvojnásobek zástavní hodnoty zastavené nemovitosti. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr
dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů
lze pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část použít teprve dnem, kdy se emitent
hypotečních zástavních listů o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovitosti
nemovité věci dozví.
(4) Nemovitost Nemovitá věc podle odstavce 3 se musí nacházet na území členského
státu.
(5) Emitent hypotečních zástavních listů zajišťuje dostatečné krytí závazků z
hypotečních zástavních listů v oběhu tak, aby součet pohledávek z hypotečních úvěrů nebo
jejich částí, sloužících k řádnému krytí, a celkového náhradního krytí nepoklesl pod celkovou
výši závazků ze všech jím vydaných hypotečních zástavních listů v oběhu.
§ 29
(1) Zástavní hodnotu zastavených nemovitostí stanoví emitent hypotečních zástavních
listů. Emitent hypotečních zástavních listů je povinen upravit ve svých vnitřních předpisech
pravidla pro stanovení zástavní hodnoty zastavovaných nemovitostí nemovitých věcí, která
musí respektovat zásady uvedené v odstavci 2.
(2) Zastavené nemovitosti nemovité věci se oceňují cenou obvyklou, podle zvláštního
právního předpisu upravujícího oceňování majetku, se zohledněním
a) trvalých a dlouhodobě udržitelných vlastností nemovitosti nemovité věci,
b) výnosu dosažitelného třetí osobou při řádném hospodaření s nemovitostí nemovitou věcí,
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c) práv a závad s nemovitostí nemovitou věcí spojených a
d) místních podmínek trhu s nemovitostmi nemovitými věcmi včetně jeho vlivů a
předpokládaného vývoje.
(3) Zástavní hodnota zastavených nemovitostí nemovitých věcí, stanovená podle
odstavce 2, nesmí převyšovat jejich cenu obvyklou.
§ 30
(1) Pro řádné krytí souhrnu závazků ze všech hypotečních zástavních listů v oběhu
vydaných jedním emitentem mohou sloužit pouze ty jeho pohledávky z hypotečních úvěrů
nebo jejich části, které plní podmínky § 28 odst. 3 a 4. Tyto pohledávky nebo jejich části
nesmí ve svém souhrnu po dobu, kdy k takovému krytí slouží, převýšit 70 % zástavní hodnoty
zastavených nemovitostí nemovitých věcí zajišťujících tyto pohledávky. Náhradní krytí
souhrnu závazků ze všech hypotečních zástavních listů v oběhu vydaných jedním emitentem
je možné pouze při splnění podmínek stanovených tímto zákonem.
(2) Na zastavené nemovitosti nemovité věci nesmí váznout zástavní právo třetí osoby,
které by bylo ve stejném nebo v přednostním pořadí před zástavním právem zajišťujícím
pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část, zahrnutou do krytí závazků z hypotečních
zástavních listů v oběhu, s výjimkou zástavního práva, kterým je zajištěn úvěr poskytnutý
stavební spořitelnou podle zákona upravujícího stavební spoření, jakož i úvěr poskytnutý
Státním fondem rozvoje bydlení na výstavbu družstevních bytů podle zákona o podpoře
výstavby družstevních bytů, a dále úvěr poskytnutý na výstavbu bytů postavených s finanční,
úvěrovou a jinou pomocí podle zvláštních právních předpisů o finanční, úvěrové a jiné
pomoci družstevní bytové výstavbě (dále jen "úvěr na družstevní bytovou výstavbu") za
předpokladu, že stavební spořitelna nebo věřitel pohledávky z úvěru na družstevní bytovou
výstavbu s přednostním pořadím svého zástavního práva dali emitentovi hypotečních
zástavních listů ke zřízení zástavního práva v dalším pořadí předchozí písemný souhlas. Bez
tohoto souhlasu nelze pohledávku do krytí zahrnout. Převod zastavené nemovitosti nemovité
věci nesmí být omezen dříve vzniklým omezením převodu nemovitosti. Tyto podmínky musí
být splněny po celou dobu, po kterou je pohledávka z hypotečního úvěru do krytí zahrnuta.
(3) Nemovitost Nemovitá věc se nepovažuje za zatíženou dříve vzniklým zástavním
právem nebo omezením převodu nemovitosti nemovité věci, jestliže takto zajištěná
pohledávka třetí osoby zanikne v důsledku použití hypotečního úvěru k jejímu splacení.
(4) Jestliže na některé ze zastavených nemovitostí nemovitých věcí vázne zástavní
právo, kterým je zajištěn úvěr ze stavebního spoření podle zákona upravujícího stavební
spoření, lze pro účely krytí závazků ze všech emisí hypotečních zástavních listů v oběhu
zahrnout pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část maximálně ve výši rozdílu mezi 70 %
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zástavní hodnoty zastavené nemovitosti nemovité věci a pohledávkou z úvěru poskytnutého
stavební spořitelnou.
(5) Jestliže na některé ze zastavených nemovitostí nemovitých věcí vázne zástavní
právo, kterým je zajištěn úvěr na družstevní bytovou výstavbu, lze pro účely krytí závazků ze
všech emisí hypotečních zástavních listů v oběhu zahrnout pohledávku z hypotečního úvěru
nebo její část maximálně ve výši rozdílu mezi 70 % zástavní hodnoty zastavené nemovitosti
nemovité věci a pohledávkou z úvěru na družstevní bytovou výstavbu.
(6) Jestliže na některé ze zastavených nemovitostí nemovitých věcí váznou současně
zástavní práva podle odstavců 4 a 5, lze pro účely krytí závazků ze všech emisí hypotečních
zástavních listů v oběhu zahrnout pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část maximálně
ve výši rozdílu mezi 70 % zástavní hodnoty zastavené nemovitosti nemovité věci a součtem
pohledávek z úvěru poskytnutého podle odstavců 4 a 5.
***

Změna zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona
č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb.,
zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb.,
zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona
č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb.,
zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb.,
zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona
č. 139/2011 Sb. zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb.,
zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb. a zákona č. 254/2012 Sb.:
§1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na
přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje poskytování služeb v oblasti
kapitálového trhu, ochranu kapitálového trhu a investorů a veřejnou nabídku investičních
cenných papírů.
(2) Tento zákon zapracovává též příslušné předpisy Evropské unie, pokud jde o
závěrečné vyrovnání, a upravuje právní režim závěrečného vyrovnání24).
(3) Tento zákon dále upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie
o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání42) (dále jen „nařízení o
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prodeji na krátko“) působnost České národní banky a Ministerstva financí (dále jen
„ministerstvo“) a správní delikty v oblasti vymezené tímto nařízením.
____________________
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze dne 3. března 1997 o systémech pro odškodnění
investorů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v
platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry, ve znění směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2009/44/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES ze dne 28. května 2001 o přijetí cenných papírů ke
kótování na burze cenných papírů a o informacích, které k nim mají být zveřejněny, ve znění směrnic
Evropského Parlamentu a Rady 2003/6/ES, 2003/71/ES, 2004/109/ES a 2005/1/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob a
tržní manipulaci (zneužívání trhu).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být
zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES, ve
znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/73/EU.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, ve
znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2006/31/ES a 2007/44/ES.
Směrnice Komise 2004/72/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2003/6/ES, pokud jde o uznávané tržní postupy, definici důvěrné informace ve vztahu ke komoditním
derivátům, sestavení seznamů zasvěcených osob, oznamování transakcí odpovědných řídících osob a
oznamování podezřelých transakcí.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na
průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na
regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES, ve znění směrnic 2008/22/ES a 2010/73/EU.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových
institucí a o jejím výkonu (přepracované znění), ve znění směrnice Komise 2007/18/ES a směrnic Evropského
parlamentu a Rady 2007/44/ES, 2007/64/ES, 2008/24/ES, 2009/83/ES, 2009/110/ES, 2009/111/ES a
2010/16/EU.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti
investičních podniků a úvěrových institucí (přepracované znění), ve znění směrnic Evropského parlamentu a
Rady 2008/23/ES, 2009/27/ES a 2009/111/ES.
Směrnice Komise 2006/73/ES ze dne 10. srpna 2006, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady
2004/39/ES, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů
pro účely zmíněné směrnice.
Směrnice Komise 2007/14/ES ze dne 8. března 2007, kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým
ustanovením směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o
emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/44/ES ze dne 5. září 2007, kterou se mění směrnice Rady
92/49/EHS a směrnice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES, pokud jde o procesní pravidla a
hodnotící kritéria pro obezřetnostní posuzování nabývání a zvyšování účastí ve finančním sektoru.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/111/ES ze dne 16. září 2009, kterou se mění směrnice
2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokud jde o banky přidružené k ústředním institucím, některé položky
kapitálu, velkou angažovanost, režimy dohledu a krizové řízení.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/76/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice
2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a o dohled
nad zásadami odměňování.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/44/ES ze dne 6. května 2009, kterou se mění směrnice 98/26/ES
o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry a
směrnice 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění, pokud jde o propojené systémy a pohledávky z úvěru.
2) Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní
standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, v platném znění.
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Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se provádí směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních
nástrojů.
Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu,
zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1787/2006 a č. 211/2007.
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost
trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice
98/26/ES, 2002/87ES, 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), Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké
penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy).
2a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách.
24) Čl. 23 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a likvidaci
úvěrových institucí.
Čl. 7 a 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES ze dne 6. června 2002 o dohodách o finančním
zajištění.
42) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a
některých aspektech swapů úvěrového selhání.

§2
Vymezení některých pojmů
(1) V tomto zákoně se rozumí
a)

b)

c)

vedoucí osobou člen statutárního orgánu, statutární orgán, ředitel právnické osoby
nebo osoba, která jiným způsobem skutečně řídí činnost právnické osoby, je-li
statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnická osoba, vedoucí
osobou se rozumí jí pověřený zmocněnec, který za ni vykonává funkci
statutárního orgánu nebo jeho člena,
osobou s řídící pravomocí
1. vedoucí osoba,
2. dozorčí rada nebo jiný dozorčí orgán,
3. člen dozorčí rady nebo jiného dozorčího orgánu,
4. osoba, která v rámci emitenta činí rozhodnutí, které může ovlivnit budoucí
vývoj a podnikovou strategii emitenta, a která má přístup k vnitřním
informacím,
osobou se zvláštním vztahem k obchodníkovi s cennými papíry
1. vedoucí osoba obchodníka s cennými papíry,
2. vázaný zástupce (§ 32a) obchodníka s cennými papíry a jeho vedoucí osoby,
3. investiční zprostředkovatel (§ 29) obchodníka s cennými papíry,
4. zaměstnanec obchodníka s cennými papíry, který se podílí na poskytování
hlavních investičních služeb,
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d)
e)

f)

g)

h)

i)

j)

5. zaměstnanec vázaného zástupce obchodníka s cennými papíry, který se
podílí na poskytování hlavních investičních služeb,
6. fyzická osoba jiná než uvedená v bodech 1 až 4, která se podílí na
poskytování hlavních investičních služeb obchodníka s cennými papíry a která
svou činnost uskutečňuje podle příkazů obchodníka s cennými papíry,
7. fyzická osoba, která se přímo podílí na činnostech, jejichž výkonem
obchodník s cennými papíry pověřil třetí osobu v souvislosti s poskytováním
hlavních investičních služeb,
8. osoba, která v souvislosti s výkonem svého zaměstnání, povolání nebo
funkce, vytváří věcný obsah analýzy investičních příležitostí,
nepřímým podílem podíl držený prostřednictvím jiné osoby nebo skupiny osob
jednajících ve shodě,
kvalifikovanou účastí přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu nebo
hlasovacích právech osoby nebo jejich součet, který představuje alespoň 10 % nebo
umožňuje uplatňovat významný vliv na její řízení,
úzkým propojením
1. vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém má jedna z osob na druhé
osobě přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu, jejichž součet
představuje alespoň 20 %,
2. vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém má jedna z osob na druhé
osobě přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech, jejichž součet
představuje alespoň 20 %,
3. vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém jedna z osob druhou osobu
nebo ostatní osoby ovládá, nebo
4. vztah dvou nebo více osob, které ovládá tatáž osoba,
klamavou informací informace způsobilá vyvolat klamnou představu o předmětu,
jehož se týká; klamavou informací je i informace pravdivá, která vzhledem k
souvislosti, v níž byla použita, může uvést v omyl,
majetkem zákazníka peněžní prostředky a investiční nástroje, které má obchodník s
cennými papíry ve své moci za účelem poskytnutí investiční služby, a peněžní
prostředky a investiční nástroje získané za tyto hodnoty pro zákazníka; majetkem
zákazníka nejsou vklady podle zákona upravujícího činnost bank, o kterých účtuje
obchodník s cennými papíry, který je bankou nebo pobočkou zahraniční banky,
počátečním kapitálem součet
1. splaceného základního kapitálu,
2. splaceného emisního ážia,
3. povinných rezervních fondů,
4. ostatních rezervních fondů vytvořených ze zisku po zdanění, s výjimkou
rezervních fondů účelově vytvořených,
5. rozdílu nerozděleného zisku z předchozích období, uvedeného v účetní
závěrce ověřené auditorem a schválené valnou hromadou, o jehož rozdělení
valná hromada nerozhodla, a neuhrazené ztráty z předchozích období včetně
ztráty za minulá účetní období,
údaji o osobě
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k)

1. u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo
osoby, bylo-li přiděleno,
2. u fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bylo-li
přiděleno, adresa bydliště; u podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku
obchodní firma, popřípadě místo podnikání, a identifikační číslo osoby, bylo-li
přiděleno,
osobním obchodem obchod s investičním nástrojem uzavřený osobou se zvláštním
vztahem k obchodníkovi s cennými papíry nebo na její účet, jestliže osoba se
zvláštním vztahem k obchodníkovi s cennými papíry jedná nad rámec svých
pracovních povinností nebo se obchod uzavírá na účet
1. této osoby,
2. osoby blízké podle občanského zákoníku,
3. osoby, se kterou je úzce propojena, nebo
4. jiné osoby, jestliže osoba se zvláštním vztahem k obchodníkovi s cennými
papíry má přímý nebo nepřímý hmotný zájem na výsledku obchodu, který není
poplatkem ani odměnou za provedení obchodu.
(2) Převodním místem je

a)
b)
c)
d)

e)

regulovaný trh,
mnohostranný obchodní systém,
obchodník s cennými papíry provádějící systematickou internalizaci (§ 17a odst. 1),
tvůrce trhu nebo jiný poskytovatel likvidity, pokud nejde o činnost na regulovaném
trhu nebo v mnohostranném obchodním systému nebo pro obchodníka s cennými
papíry provádějícího systematickou internalizaci (§ 17a odst. 1), nebo
zahraniční převodní místo, jehož předmět činnosti je obdobný předmětu činnosti
některého z převodních míst uvedených v písmenech a) až d).
(3) V tomto zákoně se dále rozumí

a)

komoditou komodita podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se
provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních
nástrojů2b),
b)
portfoliovým obchodem portfoliový obchod podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující
trhy finančních nástrojů2c),
c)
spřízněnou stranou spřízněná strana podle přímo použitelného předpisu Evropské unie,
kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy2d).
____________________
2a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách.
2b) Čl. 2 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.
2c) Čl. 2 odst. 6 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.
2c) Bod 3 Mezinárodního účetního standardu IAS 24 - Zveřejnění spřízněných stran, který tvoří přílohu nařízení
Komise (ES) č. 1725/2003.
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2c) Bod 9 Mezinárodního účetního standardu IAS 24 - Zveřejnění spřízněných stran, který tvoří přílohu nařízení
Komise (ES) č. 1126/2008.

§4
Investiční služby
(1) Investičními službami jsou hlavní investiční služby a činnosti (dále jen „hlavní
investiční služby“) a doplňkové investiční služby poskytované podnikatelsky.
(2) Hlavními investičními službami jsou
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů,
provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka,
obchodování s investičními nástroji na vlastní účet,
obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě
volné úvahy v rámci smluvního ujednání,
investiční poradenství týkající se investičních nástrojů,
provozování mnohostranného obchodního systému,
upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání,
umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání.
(3) Doplňkovými investičními službami jsou

a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb,
poskytování úvěru nebo půjčky zápůjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s
investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí,
poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím
souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn
společností nebo převodů podniků obchodních závodů,
poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných
obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji,
provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb,
služby související s upisováním nebo umisťováním investičních nástrojů,
služba obdobná investiční službě, která se týká majetkové hodnoty, k níž je vztažena
hodnota investičního nástroje uvedeného v § 3 odst. 1 písm. g) až k) a která souvisí s
poskytováním investičních služeb.

(4) Investiční služba přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů
zahrnuje i zprostředkování obchodů s investičními nástroji.
(5) Investičním poradenstvím týkajícím se investičních nástrojů je poskytování
individualizovaného poradenství, které směřuje přímo či nepřímo k nákupu, prodeji, úpisu,
umístění, vyplacení, držbě nebo jinému nakládání s konkrétním investičním nástrojem nebo
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nástroji nebo k uplatnění práva na takové nakládání, a to bez ohledu na to, zda je poskytováno
z podnětu zákazníka nebo potenciálního zákazníka či obchodníka s cennými papíry.
(6) Investiční služba úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících
služeb zahrnuje též vedení evidence navazující na centrální evidenci zaknihovaných cenných
papírů (§ 92), vedení samostatné evidence investičních nástrojů nebo vedení evidence
navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů (§ 93).
(7) Analýzou investičních příležitostí je informace,
a)
b)

která přímo či nepřímo doporučuje investiční strategii nebo investiční příležitost
týkající se konkrétního investičního nástroje nebo emitenta investičního nástroj a
kterou může adresát vzhledem k okolnostem považovat za objektivní a nezávislé
doporučení takové investiční strategie nebo investiční příležitosti.

(8) Součástí analýzy investičních příležitostí, která je určena pro veřejnost nebo jejíž
uveřejnění lze důvodně předpokládat, musí být stanovisko ohledně současné nebo budoucí
hodnoty nebo ceny takových investičních nástrojů.
(9) Analýza investičních příležitostí může být zároveň i investičním doporučením.
§6
(1) Česká národní banka udělí povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry pouze
akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným,
a)

b)
c)
d)
e)

která, pokud se jedná o akciovou společnost, vydává pouze listinné akcie na jméno
nebo zaknihované akcie; tím není dotčeno ustanovení jiného právního předpisu o
podobě prioritních akcií vydávaných bankou, nebo pokud se jedná o společnost s
ručením omezeným, která má zřízenu dozorčí radu a tato dozorčí rada má takové
pravomoci, jako jsou pravomoci dozorčí rady akciové společnosti podle obchodního
zákoníku zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev,
která má sídlo i skutečné sídlo na území České republiky,
která má průhledný a nezávadný původ počátečního kapitálu včetně základního
kapitálu,
která je důvěryhodná,
která předloží
1. plán obchodní činnosti podložený reálnými ekonomickými propočty,
2. návrh organizačního uspořádání obchodníka s cennými papíry,
3. návrh pravidel obezřetného poskytování investičních služeb, která splňují
požadavky tohoto zákona,
4. návrh pravidel jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky, která
splňují požadavky tohoto zákona,
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f)

g)
h)
i)

j)

která má, v rozsahu, v jakém hodlá investiční služby poskytovat, věcné, personální a
organizační předpoklady pro výkon činnosti obchodníka s cennými papíry a pro plnění
jeho povinností, zejména v oblasti pravidel činnosti a hospodaření obchodníka s
cennými papíry,
která má splacený základní kapitál, nejméně 2 vedoucí osoby a jejíž vedoucí osoby
splňují podmínky schvalování vedoucích osob stanovené v § 10,
na které mají kvalifikovanou účast osoby splňující kritéria uvedená v § 10d odst. 6,
jejíž úzké propojení s jinou osobou nebrání účinnému výkonu dohledu nad
obchodníkem s cennými papíry; při úzkém propojení s osobou, která má sídlo nebo
skutečné sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, nesmějí právní řád
takového státu a způsob jeho uplatňování včetně vymahatelnosti práva bránit
účinnému výkonu dohledu nad obchodníkem s cennými papíry,
která, pokud žádá o povolení k poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4
odst. 2 písm. f), předloží
1. návrh pravidel obchodování v mnohostranném obchodním systému (§ 69
odst. 2),
2. návrh pravidel pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v
mnohostranném obchodním systému (§ 69 odst. 3),
3. návrh pravidel přístupu do mnohostranného obchodního systému (§ 69 odst.
4).

(2) V povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry Česká národní banka uvede,
které hlavní a doplňkové investiční služby je obchodník s cennými papíry oprávněn
poskytovat a ve vztahu ke kterým investičním nástrojům a zda je oprávněn přijímat peněžní
prostředky nebo investiční nástroje zákazníků. Povolení musí obsahovat alespoň jednu hlavní
investiční službu.
§ 10
nadpis vypuštěn
(1) Vedoucí osoba obchodníka s cennými papíry musí mít k výkonu své funkce
předchozí souhlas České národní banky; u obchodníka s cennými papíry, který je bankou, se
vyžaduje tento souhlas pouze k výkonu funkce vedoucí osoby odpovědné za činnost banky
jako obchodníka s cennými papíry.
(2) Česká národní banka udělí souhlas podle odstavce 1 osobě,
a)

která má tyto předpoklady k výkonu své funkce:
1. dosáhla věku 18 let,
2. je plně způsobilá k právním úkonům svéprávná,
3. nenastala u ní skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle
zákona, který upravuje živnostenské podnikání,
4. je důvěryhodná,
5. je odborně způsobilá,
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b)

která je osobou vhodnou z hlediska řádného a obezřetného poskytování investičních
služeb obchodníkem s cennými papíry, u kterého má vykonávat funkci vedoucí osoby;
především řádnému výkonu funkce nebrání její profesní, podnikatelská nebo jiná
obdobná činnost, zejména činnost u osoby s obdobným předmětem podnikání.

(3) Při posuzování skutečností uvedených v odstavci 2 vezme Česká národní banka v
úvahu zejména rozsah pravomocí spojených s výkonem funkce, organizační uspořádání
obchodníka s cennými papíry a jeho celkové personální vybavení.
(4) Žádost o souhlas podle odstavce 1 lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke
kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek stanovených v odstavci 2. Vzor
tiskopisu a obsah jeho příloh, včetně příloh prokazujících důvěryhodnost a odbornou
způsobilost podle odstavce 2 písm. a) bodů 4 a 5, stanoví prováděcí právní předpis.
§ 10c
Souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti nebo ovládnutím a jejich oznámení
(1) Souhlas podle § 10b odst. 1 musejí osoba nebo osoby jednající ve shodě získat
před nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry nebo
jeho ovládnutím.
(2) Osoba, která bez předchozího souhlasu České národní banky nabude nebo zvýší
kvalifikovanou účast na obchodníkovi s cennými papíry nebo jej ovládne, je povinna
informovat neprodleně o této skutečnosti Českou národní banku a bez zbytečného odkladu ji
požádat o souhlas podle § 10b odst. 1.
(3) Nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry nebo
jeho ovládnutí bez předchozího souhlasu České národní banky nemá za následek neplatnost
právního úkonu jednání, na základě kterého k těmto změnám v účastech na obchodníkovi s
cennými papíry došlo, avšak hlasovací práva spojená s takto nabytou účastí nesmějí být
vykonávána, a to do doby udělení tohoto souhlasu.
§ 10d
Posuzování kvalifikované účasti
(1) Česká národní banka nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti o
souhlas podle § 10b odst. 1 písemně žadateli potvrdí její přijetí a uvědomí jej o dni, na který
připadá konec běhu lhůty pro posouzení žádosti stanovené v odstavci 2. Žádost obsahuje
údaje o osobě nebo osobách hodlajících nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na
obchodníkovi s cennými papíry nebo obchodníka s cennými papíry ovládnout, údaje o
obchodníkovi s cennými papíry, na kterém má být tato účast nabyta nebo zvýšena nebo který
má být ovládnut, údaj o celkové výši podílu, který žadatel na tomto obchodníkovi s cennými
papíry nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti dosáhne nebo ovládnutím získá, a údaje o
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osobě, která podíl na žadatele převádí. K žádosti žadatel přiloží doklady nezbytné pro
posouzení žádosti z hlediska splnění podmínek uvedených v odstavci 6.
(2) Česká národní banka vydá rozhodnutí o žádosti nejpozději do 60 pracovních dnů
ode dne odeslání písemného potvrzení o přijetí žádosti podle odstavce 1. Pokud Česká
národní banka v této lhůtě rozhodnutí nevydá, platí, že souhlas byl udělen. To neplatí v
případě žádosti o souhlas podané podle § 10c odst. 2.
(3) Je-li podaná žádost i přesto neúplná nebo trpí-li jinými vadami, Česká národní
banka bez zbytečného odkladu, nejpozději však 50. den běhu lhůty stanovené v odstavci 2,
písemně vyzve žadatele k odstranění nedostatků žádosti, popřípadě k předložení dalších
informací nezbytných pro posouzení žádosti, přičemž přijetí vyžádaných informací Česká
národní banka žadateli písemně potvrdí ve lhůtě uvedené v odstavci 1. Dnem odeslání této
výzvy se běh lhůty stanovené v odstavci 2 přerušuje, a to nejdéle na dobu 20 pracovních dnů.
Běh lhůty stanovené v odstavci 2 se přerušuje až na dobu 30 pracovních dnů, pokud žadatel
a)

má bydliště sídlo nebo místo podnikání nebo sídlo ve státě, který není členským
státem Evropské unie, nebo
b)
nepodléhá dohledu orgánu členského státu Evropské unie vykonávajícího dohled nad
bankami, pojišťovnami, zajišťovnami, poskytovateli investičních služeb, investičními
společnostmi nebo standardními fondy podle zákona upravujícího kolektivní
investování.
(4) Žádost o udělení souhlasu podle odstavce 1 lze podat pouze na předepsaném
tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek uvedených v
odstavci 6. Vzory tiskopisů a obsah jejich příloh stanoví prováděcí právní předpis.
(5) Česká národní banka při posuzování žádosti zkoumá pouze splnění podmínek
uvedených v odstavci 6 a nepřihlíží přitom k ekonomickým potřebám trhu.
(6) Česká národní banka žádosti vyhoví, pokud z hlediska možného vlivu na výkon
činnosti obchodníka s cennými papíry jsou splněny tyto podmínky:
a)
b)
c)
d)
e)

osoby, které žádají o udělení souhlasu, jsou důvěryhodné,
osoby, které jsou navrhovány za vedoucí osoby obchodníka s cennými papíry, splňují
bez zjevných pochybností podmínky stanovené v § 10 odst. 2,
dostatečný objem, průhlednost původu a nezávadnost finančních zdrojů žadatele, ve
vztahu k vykonávaným nebo plánovaným činnostem u obchodníka s cennými papíry,
obchodník s cennými papíry bude i nadále schopen plnit pravidla obezřetného
podnikaní na individuálním a konsolidovaném základě,
struktura konsolidačního celku, do kterého má být obchodník s cennými papíry
zahrnut,
1. nebrání účinnému dohledu nad obchodníkem s cennými papíry,
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f)

g)

2. nebrání účinné výměně informací mezi Českou národní bankou a orgánem
dohledu jiného členského státu Evropské unie, který vykonává dohled nad
finančním trhem, nebo
3. neznesnadňuje výkon působnosti jednotlivých orgánů dohledu nad tímto
konsolidačním celkem a nad osobami zahrnutými do tohoto konsolidačního
celku,
v souvislosti s navrhovaným nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na
obchodníkovi s cennými papíry nebo jeho ovládnutím nevznikají důvodné obavy, že
by mohlo dojít k porušení zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z
trestné činnosti a financování terorismu, nebo že už k takovému porušení došlo, a
jedná se o případ zvláštního zřetele hodný, pokud jde o žádost podle § 10c odst. 2.
(7) V rozhodnutí o žádosti Česká národní banka

a)
b)

může určit lhůtu pro nabytí účasti na obchodníkovi s cennými papíry podle § 10b
odst. 1,
uvede závěry vyplývající ze stanovisek, která obdržela postupem podle § 8 před
vydáním rozhodnutí.

(8) Česká národní banka se může domáhat, aby soud vyslovil neplatnost usnesení
valné hromady obchodníka s cennými papíry, na kterém byla nabyta nebo zvýšena
kvalifikovaná účast nebo který byl ovládnut osobou nebo osobami jednajícími ve shodě bez
předchozího souhlasu České národní banky. Neuplatní-li Česká národní banka toto právo u
soudu ve lhůtě do 3 měsíců ode dne konání valné hromady nebo, nebyla-li valná hromada
řádně svolána, ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy se Česká národní banka mohla dozvědět, že
měla být svolána, nejdéle však ve lhůtě do 1 roku ode dne konání valné hromady nebo ode
dne, kdy se Česká národní banka mohla dozvědět, že valná hromada měla být svolána, toto
právo zaniká. Ustanovení obchodního zákoníku o vyslovení neplatnosti usnesení valné
hromady se použijí obdobně.
(9) Odstavec 8 se použije i pro usnesení přijatá rozhodnutím společníků společnosti s
ručením omezeným mimo valnou hromadu.
§ 12c
(1) Obchodník s cennými papíry zajistí vedení evidence
a)

zaknihovaných cenných papírů, s jejichž vlastníkem uzavřel smlouvu o vedení
majetkového účtu, na kterém eviduje zaknihované cenné papíry vlastníka, které jsou
současně evidovány v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů na účtu
zákazníků; tato evidence se vede v evidenci navazující na centrální evidenci cenných
papírů vedenou centrálním depozitářem zaknihovaných cenných papírů (dále jen
„centrální depozitář“). (§ 92),
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b)

c)
d)

e)

zaknihovaných cenných papírů, s jejichž vlastníkem uzavřel smlouvu o vedení
majetkového účtu, na kterém eviduje zaknihované cenné papíry vlastníka které jsou
současně evidovány v samostatné evidenci cenných papírů vedené Českou národní
bankou na účtu zákazníků; tato evidence se vede v evidenci navazující na evidenci
investičních nástrojů vedenou Českou národní bankou (§ 93),
listinných investičních nástrojů, které převzal od zákazníků do úschovy; tato evidence
se vede v samostatné evidenci investičních nástrojů (§ 93),
zahraničních investičních nástrojů, které převzal od zákazníků za účelem poskytnutí
investiční služby; tato evidence se vede v samostatné evidenci investičních nástrojů (§
93),
investičních nástrojů, které převzal od zákazníků za účelem poskytnutí investiční
služby a které nejsou uvedeny v písmenech a) až d) a jejichž povaha to umožňuje; tato
evidence se vede v samostatné evidenci investičních nástrojů (§ 93).
(2) Evidence podle odstavce 1 se vedou v elektronické podobě.
§ 12d
Činnosti vykonávané prostřednictvím jiné osoby

(1) Pokud obchodník s cennými papíry pověří jinou osobu výkonem významné
provozní činnosti, je povinen zavést opatření k vyloučení vzniku nepřiměřeného provozního
rizika.
(2) Obchodník s cennými papíry zajistí, že významná provozní činnost, jejímž
výkonem byla pověřena jiná osoba, není vykonávána způsobem, který by podstatně snižoval
kvalitu řídicího a kontrolního systému nebo možnost České národní banky vykonávat dohled
nad dodržováním povinností obchodníka s cennými papíry3).
(3) Provozní činnost obchodníka s cennými papíry se považuje za významnou, pokud
by nedostatek v jejím výkonu vážně narušil řádné a plynulé poskytování investičních služeb
nebo plnění povinností obchodníka s cennými papíry, ohrozil jeho finanční stabilitu anebo
představoval změnu předpokladů, na základě kterých bylo obchodníkovi s cennými papíry
uděleno povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry.
(4) Za významnou provozní činnost obchodníka s cennými papíry se nepovažuje
a)

b)

právní nebo jiné poradenství, vzdělávání jeho pracovníků, činnosti spojené s
vyúčtováním jemu poskytovaných služeb, ochrana jeho prostor a pracovníků nebo jiné
služby poskytované obchodníkem s cennými papíry, pokud tyto služby nejsou součástí
investičních služeb poskytovaných obchodníkem s cennými papíry,
odebírání standardizovaných služeb, včetně informací o trhu a cenách.
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(5) Výkonem činnosti související s poskytováním hlavní investiční služby podle § 4
odst. 2 písm. d) zákazníkovi, který není profesionálním zákazníkem, lze pověřit jinou osobu
se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, pokud
a)

b)

tato osoba má povolení nebo registraci k výkonu této činnosti ve státě, ve kterém má
sídlo, a podléhá dohledu nad dodržováním pravidel obezřetného poskytování
investičních služeb, a
Česká národní banka uzavřela dohodu o spolupráci s příslušným orgánem dohledu.

(6) Pokud nejsou splněny podmínky stanovené v odstavci 5, může obchodník s
cennými papíry pověřit výkonem činnosti podle odstavce 5 jinou osobou se sídlem ve státě,
který není členským státem Evropské unie, pouze v případě, že předem oznámí České národní
bance tento záměr a Česká národní banka do 2 měsíců ode dne doručení oznámení toto
pověření nezakáže z důvodu nevhodnosti z hlediska řádného a obezřetného poskytování
investičních služeb. Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.
(7) V souvislosti s podmínkami stanovenými v odstavci 5 je Česká národní banka
oprávněna uzavírat dohody o spolupráci s orgány dohledu států, které nejsou členským státem
Evropské unie. Česká národní banka uveřejní ve Věstníku České národní banky a způsobem
umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách seznam orgánů dohledu, se
kterými dohodu o spolupráci uzavřela.
____________________
3) § 116 občanského zákoníku.

§ 14a
Uznání způsobu ověřování odbornosti obvyklého na kapitálových trzích
(1) Při posuzování znalostí nebo zkušeností osob uvedených v § 14 odst. 2 zohledňuje
Česká národní banka způsob ověřování odbornosti obvyklý na kapitálových trzích.
(2) Jako způsob ověřování odbornosti obvyklý na kapitálových trzích uzná Česká
národní banka odbornou zkoušku vykonanou před tuzemskou nebo zahraniční profesní
organizací či jinou obdobnou zkoušku nebo jiný způsob ověřování odbornosti obvyklý na
kapitálových trzích, pokud prokazuje znalosti nebo zkušenosti potřebné pro výkon příslušné
činnosti.
(3) Česká národní banka uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých
internetových stránkách stanoviska týkající se uznání způsobu ověřování odbornosti
obvyklého na kapitálových trzích, včetně popisu této odbornosti a odůvodnění, proč tato
odbornost splňuje předpoklady stanovené v odstavci 2.
§ 15d
(1) Obchodník s cennými papíry je povinen informovat ve stanovené lhůtě zákazníka o
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a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)
i)
j)

údajích o své osobě a základních informacích souvisejících s jím poskytovanými
investičními službami,
investičních službách, které poskytuje,
investičních nástrojích, kterých se má investiční služba týkat,
možných rizicích, která mohou být spojena s požadovanou investiční službou nebo
investičním nástrojem, a o možných zajištěních proti nim,
celkové ceně poskytované investiční služby včetně všech poplatků, daní placených
prostřednictvím obchodníka s cennými papíry a jiných souvisejících nákladů, jakož i
dalších finančních závazcích vyplývajících z poskytnutí investiční služby; nelze- li
přesnou celkovou cenu určit, je obchodník s cennými papíry povinen informovat
zákazníka o způsobu výpočtu konečné ceny, umožňujícím zákazníkovi ověřit si
konečnou cenu,
režimu ochrany majetku zákazníka, zejména o
1. tom, že účty, na kterých budou nebo jsou vedeny investiční nástroje nebo
peněžní prostředky, podléhají právu státu, který není členským státem
Evropské unie, a že práva k investičním nástrojům nebo peněžním prostředkům
se mohou v důsledku toho lišit,
2. existenci všech zajišťovacích nároků a práv a práva na zápočet, které má
obchodník s cennými papíry ve vztahu k investičním nástrojům nebo peněžním
prostředkům zákazníka, včetně existence podobných práv a nároků ze strany
schovatele, opatrovatele nebo osoby v obdobném postavení,
3. tom, u které osoby jsou nebo budou na účtu vedeny peněžní prostředky
zákazníka,
obsahu závazkového vztahu závazku, včetně smluvních podmínek, týkajícího se
požadované investiční služby,
skutečnostech obsažených v § 2a až 2d,
svých pravidlech pro provádění pokynů, stanovených v souladu s § 15l odst. 3,
každé podstatné změně skutečností uvedených v písmenech a) až i), pokud má taková
změna význam pro službu, kterou obchodník s cennými papíry poskytuje zákazníkovi.

(2) Pokud propagační sdělení obsahuje návrh na uzavření smlouvy týkající se
investičního nástroje nebo investiční služby nebo výzvu k podávání návrhu na uzavření
smlouvy týkající se investičního nástroje nebo investiční služby, které obchodník s cennými
papíry činí nebo rozšiřuje, musí toto propagační sdělení obsahovat informace o skutečnostech
obsažených v odstavci 1 písm. a) až g), ledaže je z propagačního sdělení, návrhu nebo výzvy
zřejmé, kde je možno se s informacemi o těchto skutečnostech seznámit.
(3) Obchodník s cennými papíry zajistí, aby podstatné části náležitosti smlouvy o
poskytnutí hlavní investiční služby, s výjimkou služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. e),
zákazníkovi, který není profesionálním zákazníkem, nebo odkaz na podstatné části takové
smlouvy, byly zachyceny písemně nebo na nosiči informací způsobem stanoveným v § 15e
písm. b).
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(4) Prováděcí právní předpis stanoví
a)
b)

obsah informací uvedených v odstavci 1,
lhůty pro poskytování informací ve smyslu odstavce 1 a § 15k odst. 1 písm. b)
zákazníkovi.
§ 15e

Obchodník s cennými papíry je povinen poskytnout zákazníkovi informace uvedené v
§ 15d odst. 1, § 15q odst. 1 a § 15r odst. 1
a)
b)

v listinné podobě, nebo
na jakémkoli nosiči informací, který umožňuje zákazníkovi uchování těchto informací
tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou jejich účelu, a který umožňuje
jejich reprodukci v nezměněné podobě, a to pouze pokud
1. je jejich poskytnutí na tomto nosiči informací přiměřené praxi, kterou mezi
sebou obchodník s cennými papíry a zákazník zavedli nebo se rozhodli zavést;
v případě, že jsou tyto informace poskytovány na nosiči informací způsobem
umožňujícím dálkový přístup internetových stránkách, je podmínka
přiměřené praxe splněna, zejména tehdy, pokud zákazník může tyto informace
získat způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách, a
2. s jejich poskytnutím na takovém nosiči informací udělil zákazník souhlas.
§ 15f

V případě, že informace o skutečnostech uvedených v § 15d odst. 1 písm. a) až g) a i)
a informace o jejich podstatné změně, pokud má taková změna význam pro službu, kterou
obchodník s cennými papíry zákazníkovi poskytuje,
a)
b)

nejsou určené zákazníkovi osobně,
jejich poskytnutí způsobem umožňujícím dálkový přístup je přiměřené praxi, kterou
mezi sebou obchodník s cennými papíry a zákazník zavedli nebo rozhodli zavést;
podmínka přiměřené praxe je splněna, zejména tehdy, pokud zákazník může tyto
informace získat způsobem umožňujícím dálkový přístup,
c)
s jejich poskytnutím způsobem umožňujícím dálkový přístup udělil zákazník souhlas,
d)
zákazníkovi byla elektronicky sdělena internetová adresa adresa internetových
stránek včetně údaje, kde na ní může zákazník příslušné informace nalézt, a
e)
zákazník má kdykoli možnost využívat tyto informace po dobu přiměřenou jejímu
účelu,
může obchodník s cennými papíry takové informace poskytnout zákazníkovi i
způsobem umožňujícím dálkový přístup, který nesplňuje podmínky uvedené v § 15e písm. b).
§ 15s
Informace o úvěrovém hodnocení
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(1) Žádá-li podnikatel o poskytnutí úvěru nebo půjčky zápůjčky uvedené v § 4 odst. 3
písm. b), obchodník s cennými papíry nebo organizační složka pobočka obchodního závodu
(dále jen „pobočka“) zahraniční osoby, která poskytuje v České republice investiční služby,
sdělí žadateli na jeho žádost bez zbytečného odkladu vysvětlení k jeho úvěrovému hodnocení,
a to i v písemné podobě, pokud o to požádá. Obchodník s cennými papíry má vůči žadateli
nárok na úhradu přiměřených nákladů spojených se sdělením vysvětlení úvěrového
hodnocení.
(2) Odstavec 1 se nevztahuje na obchodníka s cennými papíry, který je bankou a který
postupuje podle zákona upravujícího činnost bank.

§ 15t
Hlášení obchodů
(1) Obchodník s cennými papíry informuje v návaznosti na přímo použitelný předpis
Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy
finančních nástrojů3c), bez zbytečného odkladu Českou národní banku o uzavřených
obchodech s investičními nástroji přijatými k obchodování na evropském regulovaném trhu,
nejpozději však do konce prvního pracovního dne následujícího po uzavření obchodu;
informační povinnost se nevztahuje na obchody uzavřené s Českou národní bankou.
(2) Obchodník s cennými papíry může splnit povinnost stanovenou v odstavci 1
prostřednictvím regulovaného trhu nebo mnohostranného obchodního systému, ve kterém byl
obchod uzavřen, nebo prostřednictvím jiné osoby.
(3) Formu a způsob informování o obchodech uvedených v odstavci 1 stanoví
prováděcí právní předpis. Prováděcí právní předpis dále stanoví, jaké údaje mají být součástí
informace o obchodu uvedeném v odstavci 1 v návaznosti na přímo použitelný předpis
Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy
finančních nástrojů 3d). Součástí informace o obchodu uvedeném v odstavci 1 může být i údaj
o rodném čísle účastníka obchodu.
(4) Česká národní banka předá informace o obchodu s investičním nástrojem, které
obdržela podle odstavce 1, orgánu dohledu členského státu Evropské unie s trhem
nejvýznamnějším z hlediska likvidity tohoto investičního nástroje, určeným v návaznosti na
přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu
a Rady upravující trhy finančních nástrojů3e).
(5) V případě informování o obchodech uzavřených organizační složkou pobočkou
zahraniční osoby, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k
poskytování investičních služeb a která poskytuje investiční služby na území České republiky
(§ 24), Česká národní banka předá informace získané podle odstavce 1 orgánu dohledu
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domovského státu této zahraniční osoby, ledaže orgán dohledu domovského státu takové
informace nevyžaduje (§ 135a).
____________________
3c) Čl. 12 a 13 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.
3d) Čl. 13 odst. 3 a 4 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.
3e) Čl. 9 až 11 a 14 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

§ 16
nadpis vypuštěn
(1) Obchodník s cennými papíry nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období
předkládá České národní bance svou výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu podle
zákona upravujícího účetnictví, jejichž součástí je účetní závěrka ověřená auditorem a údaj o
výši základu pro výpočet příspěvku do Garančního fondu (§ 129 odst. 1), a uveřejňuje je
způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách. Pokud valná
hromada obchodníka s cennými papíry neschválí v uvedené lhůtě účetní závěrku nebo
konsolidovanou účetní závěrku, obchodník s cennými papíry ji zašle České národní bance
spolu s důvody, pro které nebyla schválena, a způsobem řešení připomínek valné hromady;
tyto údaje současně uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obchodník s cennými
papíry zašle účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku bez zbytečného odkladu po
jejím schválení České národní bance a uveřejní ji způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Tím nejsou dotčeny povinnosti akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným při
zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy podle jiných právních předpisů.
(2) Obchodník s cennými papíry informuje Českou národní banku o
a)
b)

c)
d)
e)

druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb,
všech regulovaných trzích včetně zahraničních a osobách, jejichž prostřednictvím
prováděl pokyny zákazníků, s uvedením skutečností, které ovlivnily výběr těchto osob,
a případného prospěchu, který od těchto osob obdržel jako odměnu za využití jejich
služeb,
přijatých pokynech a uzavřených obchodech, a to v rozsahu podle § 13,
změnách ve stavu majetku zákazníka a zůstatku majetku zákazníka,
změnách ve skutečnostech, na jejichž základě mu bylo uděleno povolení k činnosti
obchodníka s cennými papíry.
(3) Obchodník s cennými papíry, který není bankou, informuje Českou národní banku

též o
a)
b)
c)
d)
e)

finanční situaci a výsledcích hospodaření,
plnění pravidel obezřetného podnikání,
osobách s kvalifikovanou účastí a osobách s úzkým propojením,
struktuře konsolidačního celku, jehož je součástí,
činnostech, jejichž výkonem pověřil třetí osobu (outsourcing),
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f)
g)
h)
i)

kapitálových požadavcích a přístupech pro jejich výpočet,
vnitřně stanoveném kapitálu,
riziku nesplnění závazku druhou smluvní stranou u obchodů vymezených prováděcím
právním předpisem podle odstavce 5,
tom, že pozbyl oprávnění podle jiného právního předpisu k výkonu činnosti, která byla
zaregistrována podle § 6a.

(4) Obchodník s cennými papíry, který není bankou a není oprávněn poskytovat jinou
hlavní investiční službu než investiční službu uvedenou v § 4 odst. 2 písm. a) a e) a zároveň
není oprávněn přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků, informuje
Českou národní banku o skutečnostech uvedených v odstavci 2 písm. a), c) a e) a odstavci 3
písm. a) až c), e) a i).
(5) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah, formu, způsob a strukturu plnění
informačních povinností podle odstavců 1 až 4. Prováděcí právní předpis rovněž stanoví
periodicitu a lhůty plnění informačních povinností podle odstavců 2 až 4. Součástí informace
podle odstavců 2 až 4 může být i údaj o rodném čísle zákazníka nebo osoby s kvalifikovanou
účastí nebo osoby s úzkým propojením. Obchodník s cennými papíry je za tímto účelem
oprávněn vést rodná čísla těchto osob.
§ 17
nadpis vypuštěn
(1) Obchodník s cennými papíry uchovává
a)

dokumenty týkající se poskytnuté investiční služby, včetně záznamů v deníku
obchodníka s cennými papíry uvedených v § 13, a
b)
záznamy komunikace se zákazníkem, týkající se poskytnuté investiční služby, a
záznamy komunikace s potenciálním zákazníkem,
nejméně po dobu 5 let od okamžiku poskytnutí investiční služby nebo provedení obchodu; to
platí i pro osobu, jejíž povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry bylo odejmuto nebo
zaniklo, jakož i pro jejího právního nástupce.
(2) Záznamy o závazkovém vztahu závazku, včetně smluvních podmínek, týkající se
požadované investiční služby, uchovává obchodník s cennými papíry po celou dobu trvání
závazkového vztahu smlouvy; tím není dotčeno ustanovení odstavce 1.
(3) Součástí uchovávaných záznamů podle odstavců 1 a 2 je rovněž údaj o rodném
čísle zákazníka a účastníků obchodu.
(4) Prováděcí právní předpis stanoví
a)

způsob uchovávání dokumentů, záznamů a údajů uvedených v odstavcích 1 až 3,
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b)

které záznamy ve vztahu ke kterým investičním nástrojům nebo provedeným
obchodům obchodník s cennými papíry uchovává po dobu delší, než je doba uvedená
v odstavcích 1 a 2, pokud je taková délka doby uchovávání odůvodněna výjimečnými
okolnostmi, povahou investičního nástroje nebo provedeného obchodu a zásadním
významem pro výkon dohledu.

Díl 4
Zrušení, změna předmětu podnikání nebo přeměna obchodníka s cennými papíry a převod,
zastavení nebo nájem pacht podniku obchodního závodu obchodníka s cennými papíry
§ 18
Zrušení nebo změna předmětu podnikání obchodníka s cennými papíry
(1) Jestliže valná hromada obchodníka s cennými papíry rozhodne o zrušení
společnosti s likvidací nebo o změně stanov spočívající ve změně předmětu podnikání, je
obchodník s cennými papíry povinen tuto skutečnost oznámit České národní bance
neprodleně po rozhodnutí valné hromady. Jestliže společníci obchodníka s cennými papíry,
pokud se jedná o společnost s ručením omezeným, rozhodnou o zrušení společnosti s
likvidací nebo o změně společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny spočívající ve změně
předmětu podnikání, je obchodník s cennými papíry povinen tuto skutečnost oznámit České
národní bance neprodleně po rozhodnutí společníků. Stejnou povinnost má i v případě, že
takto rozhodne valná hromada společnosti s ručením omezeným.
(2) Ode dne vstupu obchodníka s cennými papíry do likvidace nebo ode dne změny
jeho předmětu podnikání nesmí osoba, která vstoupila do likvidace nebo změnila předmět
podnikání, poskytovat investiční služby, a není-li bankou, může pouze vydat majetek
zákazníků a vypořádávat své pohledávky a závazky vyplývající z poskytnutých investičních
služeb; do vypořádání těchto pohledávek a závazků se taková osoba považuje za obchodníka s
cennými papíry. Vstupem do likvidace nebo změnou předmětu podnikání povolení k činnosti
obchodníka s cennými papíry zaniká.
(3) V případě změny předmětu podnikání, ke kterému došlo v důsledku změny
rozsahu povolení (§ 144) nebo v důsledku registrace další podnikatelské činnosti či změny
jejího rozsahu podle § 6a, 6b a 7, se ustanovení odstavce 2 nepoužije.
§ 20
Převod, zastavení nebo nájem pacht podniku obchodního závodu obchodníka s cennými
papíry
(1) K uzavření smlouvy o převodu podniku obchodního závodu nebo části podniku
obchodního závodu obchodníka s cennými papíry, smlouvy o zastavení podniku
obchodního závodu nebo části podniku obchodního závodu obchodníka s cennými papíry
nebo smlouvy o nájmu pachtu podniku obchodního závodu nebo části podniku obchodního
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závodu obchodníka s cennými papíry je třeba povolení České národní banky. Ustanovení §
19 odst. 1 věta druhá platí obdobně.
(2) Žádost o povolení podle odstavce 1 lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke
kterému žadatel přiloží doklady nezbytné pro posouzení důsledků převodu, zastavení nebo
nájmu pachtu podniku obchodního závodu obchodníka s cennými papíry nebo jeho části.
Vzor tiskopisů a obsah jejich příloh stanoví prováděcí právní předpis.
(3) Ustanovení odstavců 1 až 2 se nepoužijí u obchodníka s cennými papíry, který je
bankou.
§ 21
(1) Obchodník s cennými papíry, který hodlá poskytovat investiční služby v jiném
členském státě Evropské unie (dále jen "hostitelský stát") prostřednictvím organizační složky
svého podniku (dále jen "organizační složka") pobočky, oznámí tuto skutečnost předem
České národní bance. Poskytování investičních služeb v hostitelském státě prostřednictvím
vázaného zástupce se sídlem, pobytem nebo místem podnikání v tomto hostitelském státě se
pro účely tohoto zákona považuje za poskytování investičních služeb prostřednictvím
organizační složky pobočky.
(2) Oznámení podle odstavce 1 obsahuje
a)
b)

c)
d)
e)

hostitelský stát, ve kterém má být organizační složka pobočka umístěna,
plán obchodní činnosti obsahující zejména investiční služby, které mají být v
hostitelském státě poskytovány, a informaci o tom, zda budou tyto činnosti
vykonávány prostřednictvím vázaného zástupce,
organizační uspořádání organizační složky pobočky,
adresu organizační složky pobočky, na které mohou být požadovány informace a
dokumenty,
údaje o vedoucím organizační složky pobočky.

(3) Jestliže Česká národní banka nemá námitky proti umístění organizační složky
pobočky obchodníka s cennými papíry v hostitelském státě, sdělí do 3 měsíců ode dne
doručení oznámení podle odstavce 1 orgánu dohledu hostitelského státu údaje podle odstavce
2 a informuje jej o podmínkách poskytování náhrad z Garančního fondu. Česká národní banka
bez zbytečného odkladu informuje obchodníka s cennými papíry o sdělení údajů orgánu
dohledu hostitelského státu.
(4) Obchodník s cennými papíry může začít poskytovat investiční služby v
hostitelském státě, jakmile obdrží oznámení orgánu dohledu hostitelského státu o tom, že
tento orgán obdržel od České národní banky údaje podle odstavce 2, nebo po uplynutí 2
měsíců ode dne, kdy orgán dohledu hostitelského státu obdrží od České národní banky údaje
podle odstavce 2.
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(5) Jestliže Česká národní banka nepovažuje umístění organizační složky pobočky
obchodníka s cennými papíry v hostitelském státě za vhodné z důvodu organizačního
uspořádání nebo finanční situace obchodníka s cennými papíry ve vztahu k obchodnímu plánu
organizační složky pobočky, zašle do 3 měsíců ode dne doručení oznámení podle odstavce 1
obchodníkovi s cennými papíry rozhodnutí o tom, že odmítá sdělit orgánu dohledu
hostitelského státu údaje podle odstavce 2. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný
prostředek.
(6) Obchodník s cennými papíry, který má organizační složku pobočku umístěnou na
území hostitelského státu, oznámí České národní bance každou změnu ve skutečnostech
uvedených v odstavci 2 písm. b) až e) nejpozději 1 měsíc přede dnem jejího provedení; pokud
obchodník s cennými papíry nemůže tuto lhůtu z objektivních důvodů dodržet, oznámí změnu
bez zbytečného odkladu. Při posuzování změn se použije odstavec 3 nebo 5 obdobně. Česká
národní banka oznámí bez zbytečného odkladu tuto změnu orgánu dohledu hostitelského
státu.
(7) Česká národní banka bez zbytečného odkladu informuje orgán dohledu
hostitelského státu o každé změně týkající se podmínek poskytování náhrad z Garančního
fondu.
(8) Postup podle odstavců 1 až 7 se nepoužije pro obchodníka s cennými papíry, který
je bankou.
§ 22
(1) Obchodník s cennými papíry, který hodlá poskytovat investiční služby v
hostitelském státě bez umístění organizační složky pobočky, oznámí tuto skutečnost České
národní bance.
(2) Oznámení podle odstavce 1 obsahuje
a)
b)

hostitelský stát, ve kterém obchodník s cennými papíry hodlá poskytovat investiční
službu,
plán obchodní činnosti obsahující zejména investiční služby, které obchodník s
cennými papíry hodlá poskytovat, informaci o tom, zda bude k poskytování
investičních služeb využíván vázaný zástupce.

(3) Česká národní banka do 1 měsíce ode dne doručení oznámení podle odstavce 1
předá údaje uvedené v tomto oznámení orgánu dohledu hostitelského státu.
(4) Obchodník s cennými papíry může začít poskytovat investiční služby v
hostitelském státě, jakmile orgán dohledu tohoto státu obdrží od České národní banky
oznámení podle odstavce 1.
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(5) Obchodník s cennými papíry, který poskytuje investiční službu na území
hostitelského státu, oznámí České národní bance každou změnu ve skutečnostech uvedených
v odstavci 2 písm. b). Česká národní banka oznámí bez zbytečného odkladu tuto změnu
orgánu dohledu hostitelského státu.
(6) Postup podle odstavců 1 až 5 se nepoužije pro obchodníka s cennými papíry, který
je bankou.
§ 22a
(1) Obchodník s cennými papíry může být účastníkem zahraničního regulovaného
trhu, a to buď s využitím přístupu do zahraničí nebo prostřednictvím své organizační složky
své pobočky. Účast obchodníka s cennými papíry na zahraničním regulovaném trhu se sídlem
v jiném členském státě Evropské unie není poskytováním investičních služeb ve státě, v němž
má tento zahraniční regulovaný trh sídlo.
(2) Obchodník s cennými papíry může být účastníkem vypořádacího systému se
sídlem v jiném členském státě Evropské unie.
§ 24
Poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky pobočky
(1) Zahraniční osobě, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu
Evropské unie k poskytování investičních služeb (dále jen "domovský stát") a která hodlá
poskytovat investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky pobočky,
Česká národní banka
a)

b)

zašle neprodleně informaci o tom, že obdržela od orgánu dohledu domovského státu
údaje týkající se zamýšleného poskytování investičních služeb touto osobou v České
republice,
sdělí do 2 měsíců ode dne, kdy obdržela od orgánu dohledu domovského státu údaje
týkající se zamýšleného poskytování investičních služeb v České republice,
informační povinnosti a pravidla jednání se zákazníky.

(2) Zahraniční osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu
Evropské unie k poskytování investičních služeb, může začít poskytovat investiční služby v
České republice prostřednictvím organizační složky pobočky ode dne, kdy jí Česká národní
banka sdělila informační povinnosti a pravidla jednání se zákazníky, nebo po uplynutí lhůty
podle odstavce 1 písm. b).
(3) Česká národní banka informuje zahraniční osobu, která poskytuje investiční služby
v České republice podle odstavce 2, o každé změně informačních povinností a pravidel
jednání se zákazníky.
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(4) Postup podle odstavců 1 až 3 se nepoužije pro zahraniční osobu postupující podle
zákona upravujícího činnost bank.
(5) Zahraniční osoba, která poskytuje investiční služby v České republice podle
odstavce 2, nebo zahraniční osoba se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, která je na
základě jednotné licence podle zákona upravujícího činnost bank, oprávněna poskytovat v
České republice investiční služby
a)

b)

c)
d)
e)
f)

je povinna vést deník obchodníka s cennými papíry podle § 13; evidence se vede
ohledně investičních služeb, které uvedená osoba poskytla prostřednictvím organizační
složky pobočky,
plní informační povinnosti obchodníka s cennými papíry podle tohoto zákona v
rozsahu § 16 odst. 2 písm. a) až d), odst. 3 písm. a), podle § 16b a podle § 16c;
informace podle § 16 odst. 2 písm. b) až d), podle § 16b a podle § 16c se uvedou
ohledně investičních služeb, které uvedená osoba poskytuje prostřednictvím
organizační složky pobočky, případně ohledně zákazníků, jimž se tímto způsobem
investiční služby poskytují,
dodržuje pravidla jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky stanovená v § 15
až 15s,
plní povinnosti pro hlášení obchodů stanovené v § 15t,
uchovává dokumenty a záznamy způsobem stanoveným v § 17,
plní povinnosti při systematické internalizaci stanovené v § 17a až 17d.

(6) Poskytování investičních služeb prostřednictvím vázaného zástupce se sídlem nebo
bydlištěm v České republice se pro účely tohoto zákona považuje za poskytování investičních
služeb prostřednictvím organizační složky pobočky.
§ 24a
(1) Organizační složka Pobočka obchodníka s cennými papíry nebo organizační
složka pobočka zahraničního obchodníka s cennými papíry se sídlem v jiném členském státě
může být orgánem dohledu členského státu, na jehož území pobočka působí, označena v
souladu s právem Evropské unie za významnou (dále jen „významná pobočka“).
(2) O svém záměru označit organizační složku pobočku zahraničního obchodníka s
cennými papíry za významnou informuje Česká národní banka orgán dohledu domovského
státu zahraničního obchodníka s cennými papíry. Pokud je taková organizační složka
pobočka zahraničního obchodníka s cennými papíry členem skupiny evropského ovládajícího
obchodníka s cennými papíry [§ 151 odst. 1 písm. p)], členem skupiny evropské finanční
holdingové osoby [§ 151 odst. 1 písm. r)] nebo členem skupiny evropské ovládající banky
podle zákona upravujícího činnost bank, informuje Česká národní banka o svém záměru
označit takovou organizační složku pobočku za významnou orgán vykonávající dohled na
konsolidovaném základě nad takovou skupinou. Zároveň Česká národní banka tomuto orgánu
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sdělí důvody, které ji vedou k označení organizační složky pobočky zahraniční osoby za
významnou s ohledem na kritéria uvedená v odstavci 3.
(3) Při záměru označit organizační složku pobočku za významnou přihlédne Česká
národní banka zejména k
a)

b)

pravděpodobnému dopadu pozastavení nebo ukončení činnosti zahraničního
obchodníka s cennými papíry, jehož organizační složka pobočka by mohla být
označena za významnou, na likviditu na trhu nebo na činnost platebních nebo
vypořádacích systémů v České republice,
velikosti organizační složky pobočky a jejímu významu pro finanční systém České
republiky z hlediska počtu jejích klientů.

(4) Česká národní banka vyvíjí úsilí k tomu, aby jejího rozhodnutí o označení
organizační složky pobočky zahraničního obchodníka s cennými papíry bylo dosaženo po
dohodě s orgánem dohledu uvedeným v odstavci 2, a to ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy Česká
národní banka informovala tento orgán o svém záměru podle odstavce 2. Nebylo-li dosaženo
takové dohody, pak v posledních 7 dnech před uplynutím uvedené lhůty může Česká národní
banka požádat o urovnání sporu Evropský orgán pro bankovnictví35).
(5) Pokud Česká národní banka ani orgán dohledu uvedený v odstavci 2 nepožádají
Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu podle odstavce 4, Česká národní banka
rozhodne o označení organizační složky pobočky zahraničního obchodníka s cennými papíry
za významnou do 4 měsíců ode dne, kdy o tomto záměru informovala orgán dohledu uvedený
v odstavci 2, nebo v téže lhůtě oznámí tomuto orgánu, že od tohoto záměru ustupuje. Přitom
přihlíží ke stanovisku tohoto orgánu.
(6) Pokud Česká národní banka nebo orgán dohledu uvedený v odstavci 2 požádají
Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu podle odstavce 4, Česká národní banka
přeruší řízení o označení organizační složky pobočky za významnou do vydání rozhodnutí
Evropským orgánem pro bankovnictví.
(7) Rozhodne-li Česká národní banka o označení organizační složky pobočky
zahraničního obchodníka s cennými papíry za významnou, informuje o tom písemně bez
zbytečného odkladu orgán dohledu uvedený v odstavci 2. Česká národní banka tomuto orgánu
zároveň sdělí důvody označení této organizační složky pobočky za významnou.
____________________
35) Čl. 42a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48ES, ve znění směrnic 2009/111/ES a 2010/178/EU.

§ 24b
(1) Česká národní banka je příslušná k dohodě o označení organizační složky pobočky
obchodníka s cennými papíry za významnou, jestliže tento obchodník s cennými papíry
vykonává prostřednictvím této organizační složky pobočky činnost v jiném členském státě a
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orgán dohledu hostitelského státu informoval Českou národní banku o záměru označit tuto
organizační složku pobočku za významnou a sdělil jí důvody, které jej vedou k tomuto
záměru v souladu s právem Evropské unie. Ustanovení § 24a odst. 4 se použije obdobně.
(2) Pokud obchodník s cennými papíry poskytuje investiční služby v hostitelském
státě prostřednictvím významné organizační složky pobočky, sdělí Česká národní banka
příslušným orgánům dohledu hostitelského státu údaje uvedené v § 152 odst. 2 písm. c) a d) a
ve spolupráci s orgány dohledu hostitelského státu plní úkoly uvedené v § 152 odst. 1 písm.
c).
(3) Pokud Česká národní banka zjistí nepříznivý vývoj v obchodníkovi s cennými
papíry, který poskytuje investiční služby v hostitelském státě prostřednictvím významné
organizační složky pobočky, informuje bez zbytečného odkladu příslušné centrální banky
Evropského systému centrálních bank a orgány veřejné moci za podmínek uvedených v
zákoně upravujícím dohled v oblasti kapitálového trhu v členských státech dotčených tímto
vývojem.
(4) Pokud obchodník s cennými papíry poskytuje investiční služby v hostitelském
státě prostřednictvím významné organizační složky pobočky, zřizuje Česká národní banka k
plnění úkolů uvedených v odstavcích 2 a 3 a v § 135a kolegium orgánů dohledu (dále jen
„kolegium“). Zřízení a činnost kolegia je založena na písemných ujednáních podle § 152a
odst. 7, která připravuje Česká národní banka po projednání s orgány dohledu podle odstavce
2. Členy kolegia jsou Česká národní banka a orgány dohledu hostitelských států, v nichž
obchodník s cennými papíry poskytuje investiční služby prostřednictvím významné
organizační složky pobočky. Ustanovení § 152c odst. 4 a 5 se použije obdobně.
(5) Povinnosti uvedené v odstavcích 2 až 4 vykonává Česká národní banka poté, kdy
se dohodla o označení pobočky za významnou podle odstavce 1, nebo poté, kdy byla o
označení organizační složky pobočky obchodníka s cennými papíry za významnou
informována příslušným orgánem dohledu hostitelského státu.
§ 25
Poskytování investičních služeb bez umístění organizační složky pobočky
(1) Zahraniční osobu, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu
Evropské unie k poskytování investičních služeb a která hodlá poskytovat investiční služby v
České republice bez umístění organizační složky pobočky na území České republiky, Česká
národní banka informuje neprodleně o tom, že obdržela od dozorového úřadu domovského
státu údaje týkající se zamýšleného poskytování investičních služeb touto osobou v České
republice.
(2) Zahraniční osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu
Evropské unie k poskytování investičních služeb, může začít poskytovat investiční služby v
České republice bez umístění organizační složky pobočky ode dne, kdy Česká národní banka
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obdrží od dozorového úřadu domovského státu údaje týkající se poskytování investičních
služeb touto osobou v České republice, nebo po uplynutí 1 měsíce ode dne, kdy tyto údaje
obdržel orgán dohledu domovského státu.
(3) Postup podle odstavců 1 a 2 se nepoužije pro zahraniční osobu postupující podle
zákona upravujícího činnost bank.
(4) Pokud zahraniční osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu
Evropské unie k poskytování investičních služeb a hodlá poskytovat investiční služby v České
republice prostřednictvím vázaných zástupců, kteří nemají sídlo nebo bydliště v České
republice, může Česká národní banka požádat orgán dohledu domovského státu o poskytnutí
seznamu takových vázaných zástupců. Tento seznam může Česká národní banka uveřejnit
způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách.
§ 25a
Zahraniční osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské
unie k poskytování investičních služeb, může být účastníkem regulovaného trhu, a to buď s
využitím přístupu ze zahraničí nebo prostřednictvím své organizační složky své pobočky.
Účast této osoby na regulovaném trhu není poskytováním investičních služeb v České
republice.
§ 26
Spolupráce s Evropskou komisí
(1) Česká národní banka informuje neprodleně Evropskou komisi o tom, že
a)
b)

udělila povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry osobě, kterou ovládá osoba
se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie,
obchodníka s cennými papíry ovládla osoba se sídlem ve státě, který není členským
státem Evropské unie.

(2) Informace podle odstavce 1 obsahuje údaje o obchodníkovi s cennými papíry, o
osobě ovládající tohoto obchodníka s cennými papíry a o způsobu jejich propojení. Informaci
podle odstavce 1 Česká národní banka zašle současně na vědomí Ministerstvu financí (dále
jen "ministerstvo").
(3) Česká národní banka informuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a
prostřednictvím ministerstva Evropskou komisi o problémech, se kterými se setkávají
obchodníci s cennými papíry při poskytování investičních služeb ve státech, které nejsou
členskými státy Evropské unie.
(4) Česká národní banka informuje prostřednictvím ministerstva Evropskou komisi
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a)

b)

o počtu a druzích případů, ve kterých svým rozhodnutím podle § 21 odst. 5 odmítla
sdělit orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie údaje o obchodníkovi s
cennými papíry, který měl zájem v tomto státě poskytovat investiční služby
prostřednictvím organizační složky pobočky,
o opatřeních k nápravě a sankcích, které uložila zahraničním osobám se sídlem v
jiném členském státě Evropské unie v souvislosti s poskytováním investičních služeb v
České republice.

(5) Česká národní banka předává Evropskému výboru orgánů bankovního dohledu
informace shromážděné za účelem srovnání systémů odměňování a postupů zavedených
ostatními obchodníky s cennými papíry o
a)
b)

počtu osob, jejichž příjmy dosahují nejméně částky odpovídající 1 000 000 eur, v
členění podle oblastí činností obchodníka s cennými papíry,
hlavních složkách mezd, prémií, odměn založených na výkonnosti za delší časové
období a zvláštních penzijních výhod osob podle písmene a).
§ 27
Spolupráce mezi orgány dohledu členských států Evropské unie

Česká národní banka poskytne orgánu dohledu hostitelského státu údaje potřebné pro
výkon dohledu nad obchodníkem s cennými papíry, zejména
a)

b)
c)

údaje o každé vedoucí osobě obchodníka s cennými papíry nebo údaje o vedoucím
organizační složky pobočky obchodníka s cennými papíry umístěné na území
hostitelského státu,
údaje o každé osobě, která má podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech
obchodníka s cennými papíry,
údaje o vázaných zástupcích, které obchodník s cennými papíry hodlá v tomto
hostitelském státě využívat, pokud o to orgán dohledu hostitelského státu požádá.

HLAVA IV
ORGANIZAČNÍ SLOŽKA POBOČKA ZAHRANIČNÍ OSOBY, KTERÁ MÁ SÍDLO VE
STÁTĚ, KTERÝ NENÍ ČLENSKÝM STÁTEM EVROPSKÉ UNIE A POSKYTUJE
INVESTIČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE
§ 28
(1) Zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské
unie, může poskytovat investiční služby v České republice, pokud má povolení České národní
banky k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky pobočky.
(2) Česká národní banka udělí povolení k poskytování investičních služeb
prostřednictvím organizační složky pobočky, jestliže
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a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)

k)

l)
m)

sídlo i skutečné sídlo žadatele jsou ve stejném státě,
žadatel má povolení orgánu dohledu státu, ve kterém má sídlo, k poskytování
investičních služeb, které jsou předmětem žádosti o povolení podle odstavce 1,
žadatel má sídlo ve státě, který zaručuje alespoň stejnou ochranu investorů jako Česká
republika,
žadatel je důvěryhodný,
žadatel zajistí organizační složce pobočce finanční prostředky, které odpovídají
rozsahu investičních služeb poskytovaných v České republice a jejichž původ je
průhledný a nezávadný,
navržený vedoucí organizační složky pobočky je důvěryhodný a odborně způsobilý,
žadatel doloží věcné, organizační a personální předpoklady organizační složky
pobočky pro poskytování investičních služeb uvedených v žádosti,
žadatel dodržuje kapitálové požadavky srovnatelně podle § 9 a 9a,
žadatel předloží plán obchodní činnosti organizační složky pobočky podložený
reálnými ekonomickými kalkulacemi,
žadatel informuje Českou národní banku o své účasti v záručním systému, ze kterého
se vyplácejí náhrady zákazníkům; pokud žadatel je účastníkem takového systému,
doloží zároveň výši náhrad vyplácených zákazníkům, okruh zákazníků a rozsah jejich
majetku krytých tímto záručním systémem včetně teritoriální působnosti tohoto
záručního systému,
žadatel předloží návrh pravidel obezřetného poskytování investičních služeb a návrh
pravidel jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky, která splňují požadavky
tohoto zákona,
na žadateli mají kvalifikovanou účast osoby vhodné z hlediska řádného a obezřetného
vedení obchodníka s cennými papíry se zřetelem k organizační složce pobočce,
úzké propojení žadatele s jinou osobou nebrání účinnému výkonu dohledu.

(3) Žádost o povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační
složky pobočky lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží
doklady osvědčující, že splňuje podmínky uvedené v odstavci 2. Vzor tiskopisu a obsah jeho
příloh stanoví prováděcí právní předpis.
(4) K výkonu funkce vedoucího organizační složky pobočky je třeba předchozí
souhlas České národní banky obdobně podle § 10. Pro vedoucího organizační složky platí §
10a obdobně.
(5) V povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky
pobočky Česká národní banka uvede, které investiční služby je organizační složka oprávněna
poskytovat a ve vztahu ke kterým investičním nástrojům. Česká národní banka může v
povolení stanovit podmínky, které musí organizační složka pobočka splnit před zahájením
povolené činnosti nebo dodržovat při výkonu povolené činnosti. Povolení se uděluje na dobu
neurčitou.
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(6) Zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské
unie, a poskytuje investiční služby na území České republiky prostřednictvím organizační
složky pobočky, oznámí České národní bance bez zbytečného odkladu všechny změny ve
skutečnostech, na jejichž základě jí bylo uděleno povolení k poskytování investičních služeb
prostřednictvím organizační složky pobočky.
(7) Zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské
unie, a poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky
pobočky,
a)
b)
c)

dodržuje srovnatelně kapitálové požadavky stanovené v § 9 a 9a,
dodržuje pravidla činnosti a hospodaření obchodníka s cennými papíry stanovená v §
11a až 15t a § 17 až 17d,
plní informační povinnosti v rozsahu stanoveném v § 16 odst. 2 písm. a) až d), § 16
odst. 3 písm. a) a uveřejňuje informace podle § 16a až 16c; informace podle § 16 odst.
2 písm. a) až d), § 16b a 16c uvede ohledně investičních služeb, které uvedená osoba
poskytuje prostřednictvím organizační složky pobočky, popřípadě ohledně zákazníků,
jimž se tímto způsobem investiční služby poskytují.
§ 29
Základní ustanovení

(1) Investiční zprostředkovatel je osoba, která není oprávněna poskytovat jinou hlavní
investiční službu než investiční službu uvedenou v § 4 odst. 2 písm. a) nebo e) týkající se
investičních cenných papírů nebo cenných papírů kolektivního investování, avšak
a)
b)

nepřijímá peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků,
pokyny předává pouze
1. bance,
2. obchodníkovi s cennými papíry,
3. zahraniční osobě, která má sídlo v členském státě Evropské unie a jejíž
předmět podnikání odpovídá činnosti některé z osob uvedených v bodech 1 a 2,
4. organizační složce pobočce zahraniční osoby, která má povolení podle § 28
odst. 1,
5. investiční společnosti,
6. investičnímu fondu, nebo
7. zahraniční osobě oprávněné veřejně nabízet a vydávat své cenné papíry
fondu kolektivního investování v České republice.

(2) Činnost investičního zprostředkovatele může vykonávat pouze osoba, která je
zaregistrovaná u České národní banky.
§ 30
Registrace investičního zprostředkovatele
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(1) Investiční zprostředkovatel, který je právnickou osobou, může vykonávat činnosti
uvedené v § 29 odst. 1 pouze statutárním orgánem v zastoupení statutárním orgánem,
členem statutárního orgánu, vázaným zástupcem nebo pomocí zaměstnanců zaměstnancem.
(2) Investiční zprostředkovatel, který je fyzickou osobou, může činnosti uvedené v §
29 odst. 1 vykonávat pouze osobně, v zastoupení vázaným zástupcem nebo pomocí
zaměstnanců zaměstnancem.
(3) Česká národní banka zaregistruje jako investičního zprostředkovatele právnickou
osobu,
a)
b)

c)
d)
e)
f)

která je obchodní společností nebo družstvem,
jejíž vedoucí osoba
1. dosáhla věku 18 let,
2. je plně způsobilá k právním úkonům svéprávná,
3. je důvěryhodná,
4. má ukončené středoškolské vzdělání,
5. má přiměřené znalosti a zkušenosti v rozsahu výkonu činnosti investičního
zprostředkovatele,
6. je osobou vhodnou z hlediska řádného a obezřetného poskytování
investičních služeb investičním zprostředkovatelem, u kterého má vykonávat
funkci vedoucí osoby; především řádnému výkonu funkce nebrání její profesní,
podnikatelská nebo jiná obdobná činnost, zejména činnost u osoby s obdobným
předmětem podnikání,
u jejíž vedoucí osoby nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti
podle zákona upravujícího živnostenské podnikání,
která je důvěryhodná,
která má průhledný a nezávadný původ základního kapitálu,
jejíž úzké propojení s jinou osobou nebrání účinnému výkonu dohledu nad investičním
zprostředkovatelem; při úzkém propojení s osobou, která má sídlo nebo skutečné sídlo
ve státě, který není členským státem Evropské unie, nesmějí právní řád takového státu
a způsob jeho uplatňování včetně vymahatelnosti práva bránit účinnému výkonu
dohledu nad investičním zprostředkovatelem.
(4) Česká národní banka zaregistruje jako investičního zprostředkovatele fyzickou

osobu,
a)
b)
c)
d)
e)

která dosáhla věku 18 let,
která je plně způsobilá k právním úkonům svéprávná,
u níž nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona
upravujícího živnostenské podnikání,
která je důvěryhodná,
která má ukončené středoškolské vzdělání,
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f)
g)

která má přiměřené znalosti a zkušenosti v rozsahu výkonu činnosti investičního
zprostředkovatele,
která je osobou vhodnou z hlediska řádného a obezřetného poskytování investičních
služeb investičního zprostředkovatele; především řádnému poskytování investičních
služeb nebrání její profesní, podnikatelská nebo jiná obdobná činnost, zejména činnost
u osoby s obdobným předmětem podnikání.

(5) Při posuzování skutečností podle odstavce 3 písm. b) bodu 5 a odstavce 4 písm. f)
vezme Česká národní banka v úvahu zejména rozsah pravomocí spojených s výkonem funkce
nebo činnosti, organizační uspořádání investičního zprostředkovatele a jeho celkové
personální předpoklady.
(6) Žádost o registraci investičního zprostředkovatele lze podat pouze na předepsaném
tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující, že splňuje podmínky uvedené v
odstavcích 3 a 4. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh, včetně příloh prokazujících
důvěryhodnost podle odstavce 3 písm. b) bod 3 a odstavce 4 písm. d), stanoví prováděcí
právní předpis.
(7) Česká národní banka do 30 dnů ode dne doručení žádosti žadatele zaregistruje a
vydá mu o tom osvědčení. Pokud žadatel nedoloží splnění podmínek podle odstavce 3 nebo 4,
Česká národní banka v této lhůtě zahájí správní řízení a rozhodne, že se žádost o registraci
zamítá, nedoloží-li žadatel splnění uvedených podmínek ani v tomto řízení.
(8) Česká národní banka zruší registraci, jestliže investiční zprostředkovatel písemně o
její zrušení Českou národní banku požádá.
§ 32
Povinnosti investičního zprostředkovatele
(1) Investiční zprostředkovatel je povinen poskytovat investiční služby s odbornou
péčí. Vynaložení odborné péče především znamená, že investiční zprostředkovatel jedná
kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků, zejména plní povinnosti
podle této hlavy.
(2) Na investičního zprostředkovatele se při výkonu činností uvedených v § 29 odst. 1
použijí obdobně ustanovení tohoto zákona upravující odbornost osob, pomocí kterých
obchodník s cennými papíry vykonává své činnosti (§ 14 a 14a).
(3) Na investičního zprostředkovatele se při výkonu činností uvedených v § 29 odst. 1
použijí přiměřeně § 15a až 15r upravující povinnosti při jednání se zákazníky; ustanovení §
15 odst. 3 a 4 platí obdobně.
(4) K zajištění obezřetného poskytování investičních služeb investiční
zprostředkovatel vzhledem k povaze a rozsahu poskytovaných služeb zavede a udržuje
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a)
b)

c)

d)
e)

organizační uspořádání s řádným, průhledným a uceleným vymezením činností a s
nimi spojených působností a rozhodovacích pravomocí,
řádné administrativní postupy zahrnující zejména systém vnitřní komunikace a
pravidla pro vyřizování stížností a reklamací zákazníků, kteří nejsou profesionálními
zákazníky,
postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů mezi investičním zprostředkovatelem,
včetně jeho vedoucích osob, vázaných zástupců a zaměstnanců, a jeho zákazníky či
potenciálními zákazníky nebo jeho zákazníky či potenciálními zákazníky navzájem,
kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování a evidenci informací,
pravidla vnitřní kontroly zahrnující průběžnou kontrolu dodržování povinností
stanovených tímto zákonem, jinými právními předpisy a povinností plynoucích z
vnitřních předpisů investičního zprostředkovatele.

(5) Investiční zprostředkovatel vede evidenci přijatých a předaných pokynů týkajících
se investičních nástrojů a evidenci smluv týkajících se poskytovaných investičních služeb;
investiční zprostředkovatel je pro účely vedení této evidence oprávněn vést rodná čísla
zákazníků.
(6) Investiční zprostředkovatel uchovává dokumenty týkající se poskytnuté investiční
služby včetně záznamů v evidenci podle odstavce 5 a záznamy komunikace se zákazníkem
týkající se poskytnuté investiční služby a s potenciálním zákazníkem nejméně po dobu 5 let
od okamžiku poskytnutí investiční služby nebo provedení obchodu. To platí i pro osobu, jejíž
registrace byla zrušena, nebo jejího právního nástupce. Záznamy závazkového vztahu
Záznamy obsahu závazku, včetně smluvních podmínek, týkajícího se požadované investiční
služby uchovává investiční zprostředkovatel po celou dobu trvání závazkového vztahu trvání
smlouvy, nejméně však po dobu 5 let.
(7) Investiční zprostředkovatel informuje Českou národní banku o
a)
b)
c)

d)
e)

druzích a rozsahu poskytnutých služeb,
všech přijatých a předaných pokynech, a to v rozsahu podle odstavce 5,
změnách ve skutečnostech, na jejichž základě získal oprávnění k činnosti investičního
zprostředkovatele; informace o změnách vedoucích osob musí prokazovat splnění
podmínek stanovených v § 30 odst. 3 písm. b) a c),
finanční situaci a výsledcích hospodaření,
osobách s úzkým propojením.
(8) Prováděcí právní předpis stanoví

a)
b)
c)

rozsah plnění povinností stanovených v odstavcích 3 a 4,
náležitosti a způsob vedení evidence podle odstavce 5,
obsah a způsob uchovávání dokumentů a záznamů podle odstavce 6,
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d)

rozsah, formu, způsob, strukturu, periodicitu a lhůty plnění informační povinnosti
podle odstavce 7.
§ 32a
Základní ustanovení

(1) Vázaný zástupce je fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna na základě
písemné smlouvy se zastoupeným jeho jménem
a)
b)
c)

zařídit, a popřípadě i uzavřít, obchody týkající se hlavní investiční služby uvedené v §
4 odst. 2 písm. a) nebo h), pokud je zastoupený k jejich poskytování oprávněn,
poskytovat investiční službu uvedenou v § 4 odst. 2 písm. e),
propagovat investiční služby, které je zastoupený oprávněn poskytovat.
(2) Zastoupeným se v tomto zákoně rozumí

a)
b)
c)

d)

obchodník s cennými papíry,
osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k
poskytování investičních služeb, pokud poskytuje investiční služby v České republice,
zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a
která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím organizační
složky pobočky,
investiční zprostředkovatel.

(3) Vázaný zástupce nesmí přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje
zákazníků.
(4) Vázaný zástupce, který je fyzickou osobou, může vykonávat činnost podle
odstavce 1 pouze osobně nebo pomocí zaměstnanců. Vázaný zástupce, který je právnickou
osobou, může vykonávat činnost podle odstavce 1 pouze statutárním orgánem v zastoupení
statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo pomocí zaměstnanců v zastoupení
zaměstnancem.
(5) Za výkon činností uvedených v odstavci 1 vázaným zástupcem odpovídá
zastoupený. Za škodu způsobenou vázaným zástupcem při výkonu jeho činnosti odpovídá
zastoupený. Zastoupený má za škodu způsobenou vázaným zástupcem postih.
(6) Zastoupený nahradí škodu způsobenou vázaným zástupcem při výkonu
činností podle odstavce 1 stejně, jako by ji způsobil sám.
(6)(7) Vázaný zástupce je povinen při výkonu činností uvedených v odstavci 1 sdělit
zákazníkovi nebo potenciálnímu zákazníkovi údaje o osobě zastoupeného, jehož jménem
jedná, a informaci o činnostech uvedených v § 32a odst. 1, které je oprávněn vykonávat a ve
vztahu ke kterým investičním nástrojům.
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(7)(8) Vázaný zástupce je povinen vykonávat činnost, k níž je zavázán, s vynaložením
odborné péče. Ve vztazích s vázaným zástupcem je zastoupený povinen jednat poctivě a v
dobré víře.
§ 32b
Požadavky na vázaného zástupce
(1) Vázaný zástupce může činnosti uvedené v § 32a odst. 1 vykonávat pouze pro jednu
osobu. Touto osobou může být pouze zastoupený, nestanoví- li jiný právní předpis jinak.
(2) Vázaným zástupcem, který je fyzickou osobou, a vedoucí osobou vázaného
zástupce může být pouze osoba, která
a)
b)
c)

d)
e)

dosáhla věku 18 let,
je plně způsobilá k právním úkonům svéprávná,
má sídlo, pobyt nebo místo podnikání na území České republiky nebo na území
členského státu Evropské unie, jehož právní řád neumožňuje vykonávat činnosti
obdobné činnostem uvedeným v § 32a odst. 1 pomocí vázaného zástupce,
má ukončené středoškolské vzdělání,
splňuje podmínky neslučitelnosti podle odstavce 5.

(3) Vázaným zástupcem, který je fyzickou osobou, a vedoucí osobou vázaného
zástupce, může být pouze osoba, u níž nenastala skutečnost, která je překážkou provozování
živnosti podle zákona upravujícího živnostenské podnikání.
(4) Vázaným zástupcem, který je právnickou osobou, může být pouze osoba, která má
průhledný a nezávadný původ základního kapitálu, pokud se jedná o obchodní společnost
nebo družstvo, nebo srovnatelné veličiny, pokud se jedná o zahraniční právnickou osobu.
(5) Vázaným zástupcem nesmí být
a)

b)
c)
d)
e)

obchodník s cennými papíry, osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného
členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb, pokud poskytuje
investiční služby v České republice, zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který
není členským státem Evropské unie, a která poskytuje investiční služby v České
republice prostřednictvím organizační složky pobočky, a investiční zprostředkovatel,
vedoucí osoba osoby uvedené v písmenu a),
zaměstnanec osoby uvedené v písmenu a),
společník obchodníka s cennými papíry,
společník nebo člen investičního zprostředkovatele.
§ 32c
Zápis a výmaz
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(1) Vázaný zástupce zastoupeného může začít vykonávat činnosti uvedené v § 32a
odst. 1 ode dne zápisu, provedeného na základě žádosti, do seznamu vázaných zástupců.
Česká národní banka vede seznam vázaných zástupců zastoupeného.
(2) Žádost podle odstavce 1 podává zastoupený; vázaný zástupce je povinen
poskytnout zastoupenému potřebné doklady a součinnost.
(3) Česká národní banka zapíše vázaného zástupce do 5 pracovních dnů ode dne
doručení žádosti o zápis do seznamu vázaných zástupců a vydá mu o tom prostřednictvím
žadatele osvědčení.
(4) Do seznamu uvedeného v odstavci 1 se uvedou údaje a popřípadě změny těchto
údajů, kterými jsou
a)
b)
c)
d)

údaje o osobě vázaného zástupce s výjimkou rodného čísla,
údaje o osobě zastoupeného s výjimkou rodného čísla,
činnosti uvedené v § 32a odst. 1, které je vázaný zástupce oprávněn vykonávat a ve
vztahu ke kterým investičním nástrojům,
datum zápisu do seznamu vázaných zástupců.

(5) Česká národní banka žádost uvedenou v odstavcích 1 a 2 nezkoumá z hlediska
pravdivosti nebo přesnosti informací údajů v ní obsažených. Česká národní banka
nepřezkoumává splnění podmínek pro zápis vázaného zástupce do seznamu.
(6) Zastoupený, pro kterého má vázaný zástupce vykonávat nebo vykonává činnosti
uvedené v § 32a odst. 1,
a)
b)

c)

d)

ověřuje správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti o zápis do seznamu vázaných
zástupců a plnění podmínek stanovených v § 14 odst. 2 a § 32b,
zavede pravidla kontroly činnosti vázaných zástupců, která zajišťují řádný výkon
činností vázaného zástupce uvedených v § 32a odst. 1, zejména dodržování pravidel
jednání se zákazníky,
přijme opatření, která zajistí, že výkon jiné činnosti než uvedené v § 32a odst. 1
vázaným zástupcem, neohrozí řádný výkon činnosti uvedené v § 32a odst. 1 vázaným
zástupcem,
bez zbytečného odkladu oznámí České národní bance, že závazkový vztah smluvní
závazek podle § 32a odst. 1 zanikl.

(7) Česká národní banka provede výmaz vázaného zástupce ze seznamu, pokud obdrží
oznámení podle odstavce 6 písm. d). Česká národní banka provede výmaz vázaného zástupce
ze seznamu, jestliže vázaný zástupce prostřednictvím zastoupeného písemně o výmaz Českou
národní banku požádá.
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(8) Žádost o zápis do seznamu vázaných zástupců lze podat pouze na předepsaném
tiskopise. Vzor tiskopisu a způsob jeho zaslání stanoví prováděcí právní předpis.
§ 32d
Okamžitá výpověď
(1) Zastoupený je povinen okamžitě vypovědět závazkový vztah smluvní závazek
podle § 32a odst. 1, pokud zjistí, že vázaný zástupce nebo vedoucí osoba vázaného zástupce
nesplňuje podmínky uvedené v § 14 odst. 2 nebo v § 32b; doručením výpovědi vázanému
zástupci tento závazkový vztah smluvní závazek zaniká.
(2) Vázaný zástupce je povinen okamžitě vypovědět závazkový vztah smluvní
závazek podle § 32a odst. 1, pokud přestane splňovat podmínky uvedené v § 14 odst. 2 nebo
v § 32b; doručením výpovědi zastoupenému tento závazkový vztah smluvní závazek zaniká.
Tuto povinnost má vázaný zástupce i v případě, kdy podmínky uvedené v § 14 odst. 2 nebo v
§ 32b přestane splňovat jeho vedoucí osoba.
ČÁST TŘETÍ
VEŘEJNÁ DRAŽBA CENNÝCH PAPÍRŮ
§ 33
(1) Organizovat veřejné dražby cenných papírů může pouze obchodník s cennými
papíry, který má povolení k poskytování investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. b),
nebo zahraniční osoba, která má povolení k poskytování této investiční služby (dále jen
"dražebník cenných papírů").
(2) Na veřejnou dražbu cenných papírů se vztahuje přiměřeně zákon upravující veřejné
dražby, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(3) Pravidla organizování veřejné dražby cenných papírů upraví dražebník cenných
papírů dražebním řádem.
(4) Dražební řád a každou jeho změnu schvaluje Česká národní banka. Jestliže Česká
národní banka neodešle žadateli do 30 dnů ode dne doručení žádosti o schválení dražebního
řádu nebo jeho změny rozhodnutí o této žádosti, platí, že dražební řád nebo jeho změna byly
schváleny. Pokud je řízení o žádosti přerušeno, tato lhůta neběží.
(5) Při nedobrovolné veřejné dražbě investičních cenných papírů je pro zjištění ceny
předmětu dražby nutné zpracovat znalecký posudek podle zákona upravujícího výkon
znalecké činnosti; nepřesahuje-li nejnižší podání částku 100 000 Kč, lze znalecký posudek
ceny předmětu dražby nahradit zápisem o odhadu ceny předmětu dražby podle zákona
upravujícího veřejné dražby. Dražebník uveřejní znalecký posudek nebo zápis o odhadu ceny
způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách po dobu
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nejméně jednoho roku. Dražebník zašle dražební vyhlášku obsahující cenu předmětu dražby
ve lhůtách stanovených podle zákona upravujícího veřejné dražby také České národní bance .
(6) Jestliže předmětem veřejné dražby cenných papírů je zaknihovaný cenný papír,
zaregistruje osoba vedoucí evidenci cenných papírů přechod cenného papíru na vydražitele k
okamžiku příklepu na základě potvrzení o nabytí vlastnictví na příkaz dražebníka nebo
vydražitele. V případě listinného cenného papíru na řad dražebník vyznačí na základě
potvrzení o nabytí vlastnictví přechod cenného papíru na vydražitele k okamžiku příklepu.
(7) Jestliže jsou předmětem veřejné dražby cenných papírů listinné cenné papíry
znějící cenné papíry na doručitele a dražebník cenných papírů nezná vlastníky těchto
cenných papírů, dražebník nemá povinnost zaslat vlastníkům dražební vyhlášku a jiné
písemnosti.
(8) Nedobrovolnou veřejnou dražbu cenných papírů je možno provést též,
a)

b)

pokud navrhovatel prokáže, že vlastník cenného papíru je v prodlení s převzetím,
předložením nebo odevzdáním listinného cenného papíru, přestože byl upozorněn na
možný prodej cenného papíru v dražbě, nebo
pokud není řádně a včas splněna pohledávka zajištěná zástavním právem k cennému
papíru podle zákona upravujícího cenné papíry.

(9) Ustanovení této části se přiměřeně použijí též na jiné druhy investičních nástrojů
než cenné papíry, pokud z povahy věci nevyplývá jinak.
§ 34
Základní ustanovení
(1) Veřejnou nabídkou investičních cenných papírů (dále jen "veřejná nabídka") je
jakékoli sdělení širšímu okruhu osob obsahující informace o nabízených investičních cenných
papírech a podmínkách pro jejich nabytí, které jsou dostatečné k tomu, aby investor učinil
rozhodnutí koupit nebo upsat tyto investiční cenné papíry.
(2) Pro účely ustanovení tohoto zákona o veřejné nabídce, prospektu cenného papíru a
o podmínkách pro přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu se rozumí
a)

b)

kapitálovými cennými papíry investiční cenné papíry podle § 3 odst. 2 písm. a) a
převoditelné cenné papíry opravňující k nabytí těchto investičních cenných papírů,
jsou-li tyto cenné papíry vydány stejným emitentem nebo emitentem náležejícím do
skupiny ovládané stejnou ovládající osobou (dále jen "stejná skupina") jako emitent
investičních cenných papírů, které mají být převodem získány,
dluhovými cennými papíry investiční cenné papíry, které nejsou kapitálovými
cennými papíry,
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c)

d)

nabídkovým programem plán na průběžné nebo opakované emitování vydávání
dluhových cenných papírů, včetně opčních listů, jiných warrantů a obdobných
cenných papírů na tyto dluhové cenné papíry, v určeném emisním období,
cennými papíry emitovanými vydávanými průběžně či opakovaně cenné papíry
stejného druhu vydávané postupně nebo nejméně ve 2 emisích v průběhu 12 měsíců.

(3) Pro účely ustanovení tohoto zákona o veřejné nabídce, prospektu cenného papíru a
o podmínkách pro přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu se
kvalifikovaným investorem rozumí osoba uvedená v § 2a odst. 1 a 2. Kvalifikovaným
investorem se rozumí také jiná osoba, kterou obchodník s cennými papíry nebo osoba
uvedená v § 24 odst. 5 nebo v § 28 odst. 6 považuje podle § 2b za zákazníka, který je
profesionálním zákazníkem, v rozsahu obchodů nebo investičních služeb týkajících se
nabízených cenných papírů.
(4) Ustanovení tohoto zákona o veřejné nabídce a o prospektu cenného papíru se s
výjimkou uvedenou v odstavci 5 nevztahují na
a)

b)
c)
d)
e)

f)

dluhové cenné papíry emitované vydávané
1. členským státem Evropské unie,
2. členským státem federace, která je členským státem Evropské unie,
3. územním samosprávným celkem členského státu Evropské unie,
4. Českou národní bankou, jinou centrální bankou členského státu Evropské
unie nebo Evropskou centrální bankou,
5. mezinárodní organizací, jejímž členem je alespoň jeden členský stát
Evropské unie,
podíly na kapitálu centrální banky členského státu Evropské unie,
cenné papíry nepodmíněně a neodvolatelně zaručené členským státem Evropské unie
nebo jeho územním samosprávným celkem,
cenné papíry emitované vydávané neziskovou organizací k získání prostředků
potřebných k dosažení jejího neziskového účelu,
dluhové cenné papíry emitované vydávané průběžně či opakovaně osobou uvedenou v
§ 2a odst. 1 písm. a) a b) nebo zahraniční osobou s obdobnou činností, které
1. nejsou podřízené nebo vyměnitelné,
2. neopravňují k nabytí jiného druhu cenného papíru s výjimkou kupónu,
3. nejsou spojeny s investičním nástrojem uvedeným v § 3 odst. 1 písm. d) až
k),
4. představují právo na vrácení vkladu přijatého bankou,
5. jsou kryty systémem pojištění vkladů podle práva Evropské unie7),
dluhové cenné papíry emitované vydávané průběžně či opakovaně osobou uvedenou v
§ 2a odst. 1 písm. a) a b) nebo zahraniční osobou s obdobnou činností, které
1. nejsou podřízené nebo vyměnitelné,
2. neopravňují k nabytí jiného druhu cenného papíru,
3. nejsou spojeny s investičním nástrojem uvedeným v § 3 odst. 1 písm. d) až
k),
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g)

h)

i)

j)

4. mají celkovou hodnotu protiplnění nižší než částka odpovídající 75 000 000
EUR; tato částka se vypočítává za cenné papíry nabízené ve všech členských
státech Evropské unie v průběhu 12 měsíců,
cenné papíry, jejichž celková hodnota protiplnění je nižší než částka 1 000 000 EUR;
tato částka se vypočítává za cenné papíry nabízené ve všech členských státech
Evropské unie v průběhu 12 měsíců,
nezastupitelné kapitálové podíly, jejichž hlavním účelem je zajistit držiteli právo
obývat byt nebo jiný druh nemovitosti dům, u kterých nelze podíly prodat, aniž by
došlo ke vzdání se tohoto práva,
dluhopisy emitované vydávané opakovaně úvěrovými institucemi ve Švédském
království, jejichž hlavním účelem je poskytování hypotečních úvěrů, za předpokladu,
že tyto dluhopisy jsou ze stejné emise, jsou emitovány vydávány k neomezenému
prodeji v průběhu určitého emisního období, jejich podmínky se v průběhu emisního
období nezmění a částky odvozené z emise těchto dluhopisů jsou v souladu se
společenskou smlouvou emitenta umísťovány do aktiv zajišťujících dostatečné krytí
závazků vyplývajících z cenných papírů,
cenné papíry vydávané otevřeným podílovým fondem podle zákona upravujícího
kolektivní investování nebo obdobným fondem kolektivního investování podle
zahraniční právní úpravy.

(5) U cenných papírů uvedených v odstavci 4 písm. a), c), f), g) a i) může emitent nebo
osoba, která hodlá veřejně nabízet cenné papíry nebo která žádá o přijetí cenného papíru k
obchodování na regulovaném trhu, rozhodnout o tom, že vyhotoví prospekt a uveřejní ho v
souladu s tímto zákonem.
____________________
7) § 2 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

§ 36d
Konečná cena a počet cenných papírů
(1) Není-li ke dni schvalování prospektu známa konečná cena a počet cenných papírů,
které budou veřejně nabídnuty, může Česká národní banka prospekt schválit, pokud
a)
b)

je v prospektu uvedena maximální cena, nebo kritéria nebo podmínky, za kterých
budou konečná cena a počet cenných papírů určeny, nebo
je možné odvolat přijetí koupě nebo upisování koupi nebo upsání cenných papírů
nejméně 2 pracovní dny po uveřejnění konečné ceny a počtu cenných papírů, které
budou veřejně nabídnuty.

(2) Konečná cena a počet cenných papírů musí být oznámeny České národní bance a
uveřejněny způsobem uvedeným v § 36h.
§ 36e
Zúžení prospektu
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Česká národní banka může povolit zúžení prospektu o některé náležitosti, pokud se
tím prospekt nestane klamavým a pokud bude zúžen pouze o náležitosti,
a)

b)
c)

které nejsou podstatné pro účely veřejné nabídky a pro přijetí na trhu a pro posouzení
majetkové a finanční situace emitenta, nabízejícího nebo ručitele a jejich budoucího
vývoje ani pro posouzení cenného papíru vydaného emitentem,
jejichž uveřejnění by bylo v rozporu s veřejným zájmem, nebo
jejichž uveřejnění by mohlo významně poškodit emitenta a jejichž neuveřejnění
neuvede veřejnost v omyl ohledně skutečností podstatných k posouzení cenného
papíru a práv s ním spojených, jeho emitenta, ručitele a předkladatele nabídky
nabízejícího.
§ 36h
Uveřejnění prospektu

(1) Prospekt se uveřejňuje bez zbytečného odkladu po schválení podle § 36c nebo po
doručení osvědčení o schválení podle § 36f v úplném znění jedním nebo více uvedenými
způsoby
a)

b)
c)

d)

e)

na internetových stránkách emitenta nebo osoby, která požádala o přijetí investičního
cenného papíru k obchodování bez souhlasu emitenta, nebo na internetových stránkách
obchodníka s cennými papíry nebo osoby uvedené v § 24 odst. 5 nebo v § 28 odst. 6,
pokud cenné papíry umísťuje nebo prodává,
v úplném znění v alespoň jednom celostátně distribuovaném deníku a současně
způsobem podle písmene a),
v podobě brožury, která je bezplatně dostupná veřejnosti v sídle a provozovně
organizátora regulovaného trhu, na kterém mají být cenné papíry přijaty k
obchodování, nebo v sídle emitenta nebo v sídle osoby, která požádala o přijetí
investičního cenného papíru k obchodování bez souhlasu emitenta, a v sídlech a
provozovnách obchodníků s cennými papíry nebo osoby uvedené v § 24 odst. 5 nebo v
§ 28 odst. 6, kteří cenné papíry umísťují nebo prodávají, a současně způsobem podle
písmene a),
na internetových stránkách organizátora regulovaného trhu, na kterém je žádáno o
přijetí k obchodování, nebo který sám přijímá investiční cenný papír k obchodování,
nebo
na internetových stránkách nabízejícího, pokud cenné papíry veřejně nabízí jiná osoba
než emitent.

(2) Jestliže se prospekt skládá z několika dokumentů nebo začleňuje údaje formou
odkazu, lze dokumenty a údaje tvořící prospekt uveřejnit a šířit samostatně při splnění
postupu podle odstavce 1 pro všechny samostatné dokumenty a odkazy. Každý dokument
uvádí, kde lze získat ostatní dokumenty tvořící úplný prospekt.
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(3) V případě, že je prospekt uveřejněn pouze na internetových stránkách, musí
emitent, předkladatel nabídky nabízející, osoba, která žádá o přijetí k obchodování na
regulovaném trhu, nebo obchodník s cennými papíry nebo osoba uvedená v § 24 odst. 5 nebo
v § 28 odst. 6, kteří cenné papíry umísťují nebo prodávají, na požádání investorovi bezplatně
doručit listinnou kopii prospektu.
(4) Pro účely veřejné nabídky na území České republiky a pro přijetí k obchodování na
regulovaném trhu musí být uveřejněn prospekt v českém jazyce nebo v anglickém jazyce;
shrnutí prospektu se uveřejňuje v českém jazyce.
(5) Pokud má být prospekt uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na
internetových stránkách, uveřejní jej emitent, obchodník s cennými papíry, osoba uvedená v
§ 24 odst. 5 nebo v § 28 odst. 6 nebo organizátor regulovaného trhu na své internetové adrese
svých internetových stránkách způsobem, kterým obvykle uveřejňují informace o svojí
činnosti. Přitom zajistí alespoň, aby
a)

a)

b)
c)

internetová adresa byla veřejnosti snadno přístupná prostřednictvím datové sítě
internet a aby ji bylo možné snadno obvyklým způsobem vyhledat podle obchodní
firmy emitenta a aby obsah internetové adresy byl emitentem poskytován bezplatně,
internetové stránky byly veřejnosti snadno přístupné a aby je bylo možné snadno
obvyklým způsobem vyhledat a aby obsah internetových stránek byl emitentem
poskytován bezplatně,
uveřejňovaný prospekt měl podobu datového souboru vhodného ke stažení, v běžně
používaném formátu,
uveřejňovaný prospekt byl uvedeným způsobem dostupný v nezměněné podobě
nepřetržitě po dobu 5 let, v případě přijetí cenného papíru k obchodování na
regulovaném trhu, nebo po dobu 12 měsíců v případě veřejné nabídky cenného papíru.
§ 36i
Platnost prospektu

(1) Prospekt je platný pro účely veřejné nabídky a přijetí cenného papíru k
obchodování na regulovaném trhu po dobu 12 měsíců ode dne jeho schválení Českou národní
bankou. V případech uvedených v § 36j platí tato lhůta, pouze pokud je prospekt doplněn
schválenými a uveřejněnými dodatky prospektu.
(2) Základní prospekt je pro účely nabídkového programu platný po dobu nejvýše 12
měsíců od uveřejnění.
(3) V případě dluhových cenných papírů uvedených v § 36a odst. 1 písm. b) je
prospekt platný, dokud dotčené cenné papíry nepřestanou být průběžně či opakovaně
emitovány vydávány.
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(4) Dříve schválený a uveřejněný registrační dokument podle § 36 odst. 6 je platný po
dobu nejvýše 12 měsíců, jestliže byl aktualizován v souladu s § 36 odst. 8 nebo § 36j. Je-li
tento registrační dokument doplněn schváleným a uveřejněným dokladem o cenném papíru a
shrnutím prospektu, jsou tyto dokumenty společně považovány za platný prospekt.
(5) Podoba, obsah a forma prospektu nesmí být po celou dobu platnosti prospektu
měněny, s výjimkou postupu podle § 36 odst. 8 a § 36j.
§ 36k
Propagační a jiná sdělení
(1) Každé propagační sdělení týkající se veřejné nabídky nebo přijetí cenného papíru k
obchodování na regulovaném trhu, při kterých platí povinnost vyhotovit prospekt, musí
obsahovat informaci o tom, že prospekt byl nebo bude uveřejněn a kde je, nebo bude možné
prospekt získat. Propagační sdělení šířené společně s jiným sdělením musí být zřetelně
rozlišitelné a vhodným způsobem odděleno od ostatního sdělení.
(2) Každé propagační sdělení i jiné oznámení v písemné či ústní formě, týkající se
veřejné nabídky nebo přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu, při kterých
platí povinnost vyhotovit prospekt, musí být v souladu s informacemi obsaženými v
prospektu a nesmí obsahovat informaci, která je v rozporu s jeho obsahem nebo která je
klamavá.
(3) V případě veřejné nabídky nebo přijetí cenného papíru k obchodování na
regulovaném trhu, při kterých se povinnost vyhotovit prospekt nevyžaduje, musí být
podstatné údaje, které emitent nebo předkladatel nabídky nabízející sděluje a adresuje
kvalifikovaným investorům nebo zvláštním kategoriím investorů (§ 35 odst. 2 a 4), sděleny
všem kvalifikovaným investorům nebo zvláštním kategoriím investorů, kterým je nabídka
určena.
§ 38
Povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu
(1) Česká národní banka udělí povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu
pouze akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným,
a)

b)
c)

která, je-li akciovou společností, vydává pouze listinné akcie na jméno nebo
zaknihované akcie, nebo je-li společností s ručením omezeným má dozorčí radu;
pravomoci dozorčí rady musí být alespoň obdobné takovým, jaké má dozorčí rada
akciové společnosti podle obchodního zákoníku zákona upravujícího právní
poměry obchodních společností a družstev,
která má sídlo i skutečné sídlo na území České republiky,
která má vlastní kapitál odpovídající alespoň částce 730 000 EUR,
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d)
e)
f)

g)

h)
i)
j)

k)

která je důvěryhodná,
která má průhledný a nezávadný původ základního kapitálu,
která předloží návrh pravidel obchodování na regulovaném trhu (§ 62), návrh pravidel
přístupu na regulovaný trh (§ 63) a návrh pravidel pro přijímání investičních nástrojů k
obchodování na regulovaném trhu (§ 56),
která má věcné, personální a organizační předpoklady pro řádný výkon činnosti
organizátora regulovaného trhu v rozsahu činností, které hodlá vykonávat, a který
vyplývá z předloženého návrhu pravidel obchodování na regulovaném trhu a pravidel
obchodování v mnohostranném obchodním systému (dále jen „pravidla
obchodování“), pravidel pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na
regulovaném trhu a pravidel pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v
mnohostranném obchodním systému (dále jen „pravidla pro přijímání investičních
nástrojů k obchodování“) a pravidel přístupu na regulovaný trh a pravidel přístupu do
mnohostranného obchodního systému (dále jen „pravidla přístupu“),
která má splacen základní kapitál a jejíž vedoucí osoby splňují stanovené podmínky
schvalování osob (§ 43),
na které mají kvalifikovanou účast osoby vhodné z hlediska řádného a obezřetného
vedení organizátora regulovaného trhu,
jejíž úzké propojení s jinou osobou nebrání účinnému výkonu dohledu nad
organizátorem regulovaného trhu; při úzkém propojení s osobou, která má sídlo a
skutečné sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, nesmějí právní řád
a způsob jeho uplatňování včetně vymahatelnosti práva bránit účinnému výkonu
dohledu nad organizátorem regulovaného trhu,
která, pokud žádá, aby povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu zahrnovalo
i oprávnění provozovat mnohostranný obchodní systém, předloží návrh pravidel
obchodování v mnohostranném obchodním systému (§ 69 odst. 2), návrh pravidel
přístupu do mnohostranného obchodního systému (§ 69 odst. 4) a návrh pravidel pro
přijímání investičních nástrojů k obchodování v mnohostranném obchodním systému
(§ 69 odst. 3).

(2) Žádost o povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu lze podat pouze na
předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek
uvedených v odstavci 1. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.
(3) V povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu Česká národní banka uvede,
zda je organizátor regulovaného trhu oprávněn provozovat mnohostranný obchodní systém.
(4) Česká národní banka informuje bez zbytečného odkladu orgány dohledu členských
států Evropské unie, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a prostřednictvím ministerstva
Evropskou komisi o tom, že
a)
b)

udělila nebo odejmula povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu,
došlo ke zrušení, změně předmětu podnikání nebo přeměně organizátora regulovaného
trhu.
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§ 44
Zrušení nebo změna předmětu podnikání organizátora regulovaného trhu
(1) Jestliže valná hromada organizátora regulovaného trhu rozhodne o zrušení
společnosti s likvidací nebo o změně stanov spočívající ve změně předmětu podnikání, je
organizátor regulovaného trhu povinen tuto skutečnost oznámit České národní bance
neprodleně po rozhodnutí valné hromady. Jestliže společníci organizátora regulovaného trhu,
pokud se jedná o společnost s ručením omezeným, rozhodnou o zrušení společnosti s
likvidací nebo o změně společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny spočívající ve změně
předmětu podnikání, je organizátor regulovaného trhu povinen tuto skutečnost oznámit České
národní bance neprodleně po rozhodnutí společníků. Stejnou povinnost má i v případě, že
takto rozhodne valná hromada společnosti s ručením omezeným.
(2) Ode dne vstupu organizátora regulovaného trhu do likvidace nebo ode dne změny
jeho předmětu podnikání nesmí osoba, která vstoupila do likvidace nebo změnila předmět
podnikání, organizovat regulovaný trh nebo provozovat mnohostranný obchodní systém a
může pouze vypořádávat své pohledávky a závazky dluhy vyplývající z těchto činností; do
vypořádání pohledávek a závazků dluhů se taková osoba považuje za organizátora
regulovaného trhu. Vstupem do likvidace nebo změnou předmětu podnikání povolení k
činnosti organizátora regulovaného trhu zaniká.
(3) V případě změny předmětu podnikání v důsledku změny rozsahu povolení k
činnosti organizátora regulovaného trhu vydaného podle § 38 nebo v důsledku registrace další
podnikatelské činnosti či změny jejího rozsahu podle § 39 se odstavec 2 nepoužije.
§ 46
Převod, zastavení nebo nájem pacht podniku obchodního závodu organizátora regulovaného
trhu
(1) K uzavření smlouvy o převodu podniku obchodního závodu organizátora
regulovaného trhu nebo jeho části, smlouvy o zastavení podniku obchodního závodu
organizátora regulovaného trhu nebo jeho části anebo smlouvy o nájmu pachtu podniku
obchodního závodu organizátora regulovaného trhu nebo jeho části je třeba povolení České
národní banky.
(2) Žádost o povolení podle odstavce 1 lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke
kterému jsou přiloženy doklady nezbytné pro posouzení důsledků převodu, zastavení nebo
nájmu pachtu podniku obchodního závodu organizátora regulovaného trhu nebo jeho části.
Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.
§ 47
Nabývání, zvyšování a pozbývání kvalifikované účasti na organizátorovi regulovaného trhu a
jeho ovládnutí
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(1) K nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na organizátoru regulovaného trhu
nebo k ovládnutí organizátora regulovaného trhu je nutný souhlas České národní banky. Pro
udělení tohoto souhlasu platí § 10b až 10d obdobně. Žádost o udělení souhlasu musí
obsahovat údaje uvedené v § 10d odst. 1 a lze ji podat pouze na předepsaném tiskopise, ke
kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek uvedených v § 10d odst. 6.
Vzory tiskopisů a obsah jejich příloh stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Pro pozbytí nebo snížení kvalifikované účasti na organizátoru regulovaného trhu
platí obdobně § 10e.
(3) Organizátor regulovaného trhu uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup
na svých internetových stránkách údaje o osobách, které na něm mají kvalifikovanou účast
nebo ho ovládají, a velikost jejich účasti.
(4) Lhůty, formu a způsob uveřejňování těchto údajů stanoví prováděcí právní předpis.
nadpis vypuštěn
§ 50
Informační povinnosti organizátora regulovaného trhu
(1) Organizátor regulovaného trhu předkládá České národní bance
a)

b)

nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období svou výroční zprávu a
konsolidovanou výroční zprávu podle zákona upravujícího účetnictví, je-li podle
tohoto zákona povinen tuto zprávu sestavovat, jejichž součástí je účetní závěrka
ověřená auditorem,
nejpozději do 1 měsíce po uplynutí kalendářního čtvrtletí výsledky svého hospodaření
v uplynulém čtvrtletí.

(2) Organizátor regulovaného trhu uveřejní zprávy a údaje podle odstavce 1 bez
zbytečného odkladu po jejich předložení České národní bance způsobem umožňujícím
dálkový přístup na svých internetových stránkách.
(3) Organizátor regulovaného trhu uveřejňuje v aktuálním znění způsobem
umožňujícím dálkový přístup pravidla obchodování, pravidla pro přijímání investičních
nástrojů k obchodování a pravidla přístupu.
(4) Organizátor regulovaného trhu zasílá České národní bance rovněž další informace
o účastnících, podmínkách, průběhu a výsledcích obchodování na jím organizovaném trhu,
investičních nástrojích přijatých k obchodování na jím organizovaném trhu a jejich
emitentech a o poskytnutých službách, které jsou potřebné pro výkon dohledu.
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(5) Organizátor regulovaného trhu oznámí České národní bance bez zbytečného
odkladu
a)
b)

všechny změny ve skutečnostech, na jejichž základě mu bylo uděleno povolení k
činnosti organizátora regulovaného trhu,
pozbytí oprávnění podle jiného právního předpisu k výkonu další činnosti, která byla
zaregistrována podle § 39.

(6) Změnu pravidel obchodování, pravidel pro přijímání investičních nástrojů k
obchodování nebo pravidel přístupu zasílá organizátor regulovaného trhu bez zbytečného
odkladu po jejich schválení na vědomí České národní bance.
(7) Prováděcí právní předpis stanoví obsah informačních povinností stanovených v
odstavcích 1 a 4 a lhůty, formu a způsob jejich plnění.
§ 51
Přístup k vypořádacím systémům
(1) Organizátor regulovaného trhu umožní účastníkům jím organizovaného
regulovaného trhu zvolit pro vypořádání obchodů s investičními nástroji uzavřenými na tomto
trhu vypořádací systém, ústřední protistranu, clearingovou instituci a systém zúčtování podle
jejich výběru, pokud existuje mezi regulovaným trhem a zvoleným vypořádacím systémem,
ústřední protistranou, clearingovou institucí a systémem zúčtování takové spojení, které
umožní řádné a včasné vypořádání těchto obchodů bez nepřiměřených nákladů.
(2) Využívání jiného vypořádacího systému, než který je obvyklý pro příslušný
regulovaný trh podle odstavce 1, vyžaduje předchozí souhlas České národní banky. Česká
národní banka udělí souhlas účastníkovi regulovaného trhu v případě, že technické podmínky
vypořádání pohledávek a závazků dluhů z obchodů s investičními nástroji v jiném než
obvyklém vypořádacím systému nebrání řádnému fungování finančních trhů.
§ 57
Podmínky pro přijetí investičních cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu
(1) Organizátor regulovaného trhu může přijmout investiční cenné papíry k
obchodování na regulovaném trhu, jestliže byl uveřejněn prospekt těchto investičních cenných
papírů a od jeho uveřejnění uplynul alespoň 1 den.
(2) Povinnost uveřejnit prospekt podle odstavce 1 se nevztahuje na
a)
b)

cenné papíry uvedené v § 34 odst. 4,
akcie, které po dobu předcházejících 12 měsíců představují méně než 10 % z
celkového počtu akcií stejného druhu již přijatých k obchodování na stejném
regulovaném trhu,
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c)

d)

e)

f)

g)

akcie nabízené bezúplatně dosavadním akcionářům a akcie rozdělované jako forma
dividendy, jde-li o akcie stejného druhu jako akcie, z nichž jsou takové nepeněžité
dividendy vypláceny, pokud je doručen České národní bance a je k dispozici
účastníkům regulovaného trhu dokument obsahující údaje o počtu a druhu akcií a
důvody a podrobnosti nabídky,
cenné papíry vydané zaměstnavatelem, nebo osobou ze stejné skupiny a nabízené
současným nebo bývalým zaměstnancům nebo osobám s řídící pravomocí u
zaměstnavatele, jde-li o cenné papíry stejného druhu jako cenné papíry přijaté k
obchodování na regulovaném trhu, a pokud je doručen České národní bance a je k
dispozici účastníkům regulovaného trhu dokument obsahující údaje o počtu a druhu
cenných papírů a důvody a podrobnosti nabídky,
akcie vydané výměnou za jiné akcie stejného druhu již přijaté k obchodování na
stejném regulovaném trhu, pokud tím nedochází ke zvýšení upsaného základního
kapitálu,
akcie získané výměnou za jiný cenný papír nebo výkonem práva z jiného cenného
papíru, za předpokladu, že tyto akcie jsou stejného druhu jako akcie již přijaté k
obchodování na stejném regulovaném trhu,
cenné papíry již přijaté k obchodování na jiném regulovaném trhu v členském státě
Evropské unie, pokud
1. tyto nebo zastupitelné cenné papíry jsou přijaty k obchodování na jiném
regulovaném trhu po dobu delší než 18 měsíců,
2. u cenných papírů poprvé přijatých k obchodování na regulovaném trhu po
31. prosinci 2003 bylo přijetí k obchodování spojeno se schválením prospektu
a jeho uveřejněním v souladu s požadavky práva Evropské unie10c),
3. u cenných papírů, které byly přijaty k obchodování na jiném regulovaném
trhu po 30. červnu 1983 a nesplňují podmínky podle bodu 2, byly splněny
požadavky práva Evropské unie pro přijetí cenného papíru na oficiální trh10d),
4. cenné papíry nadále splňují podmínky pro obchodování na tomto jiném
regulovaném trhu,
5. osoba, která žádá o přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném
trhu, vypracuje souhrnný dokument v českém jazyce obsahující shrnutí
prospektu způsobem stanoveným v § 36 odst. 4 a informace o tom, kde lze
získat poslední prospekt a kde jsou k dispozici finanční údaje uveřejněné
emitentem; tento dokument uveřejní způsobem uvedeným v § 36h.

(3) Povinnost uveřejnit prospekt podle odstavce 1 se dále nevztahuje na cenné papíry
nabízené v souvislosti s nabídkou převzetí jako protiplnění nebo s fúzí, rozdělením nebo na
základě schváleného reorganizačního plánu, pokud je České národní bance doručen
dokument, o kterém Česká národní banka rozhodne, že obsahuje údaje rovnocenné údajům
obsaženým v prospektu. Jestliže Česká národní banka neodešle emitentovi do 15 pracovních
dnů ode dne doručení dokumentu rozhodnutí o tomto dokumentu, platí, že údaje považuje za
rovnocenné údajům v prospektu; pokud je řízení o dokumentu přerušeno, tato lhůta neběží.
____________________
10c) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES.
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10d) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES.
Směrnice Rady 80/390/EHS ze dne 17. března 1980 o koordinaci požadavků na sestavení, kontrolu a šíření
prospektu cenných papírů, které mají být zveřejněny při přijetí cenných papírů ke kótování na burze cenných
papírů.

§ 60
Vyřazení cenného papíru z obchodování na regulovaném trhu
(1) Emitent, který rozhodl o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na
regulovaném trhu tuto skutečnost neprodleně
a)
b)

oznámí České národní bance a organizátorovi regulovaného trhu, na kterém je cenný
papír přijat k obchodování, a
uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách.

(2) Emitent uvedený v odstavci 1 zašle organizátorovi regulovaného trhu žádost o
vyřazení cenného papíru z obchodování na regulovaném trhu bez zbytečného odkladu po
splnění všech povinností vyplývajících ze zákona upravujícího postup při rozhodování
emitenta o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na regulovaném trhu
upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev těmto osobám. Při
povinném veřejném návrhu smlouvy na odkoupení účastnických cenných papírů podle zákona
upravujícího postup při rozhodování emitenta o vyřazení účastnických cenných papírů z
obchodování na regulovaném trhu upravujícího právní poměry obchodních společností a
družstev se za splnění povinnosti považuje splnění závazků vůči akcionářům z veřejného
návrhu smlouvy. Přílohu žádosti tvoří rozhodnutí o vyřazení cenného papíru z obchodování
na regulovaném trhu v souladu se zákonem upravujícím postup při rozhodování emitenta o
vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na regulovaném trhu upravujícím
právní poměry obchodních společností a družstev a doklad, že tato skutečnost byla
oznámena České národní bance, a doklad o splnění všech povinností vyplývajících ze zákona
upravujícího postup při rozhodování emitenta o vyřazení účastnických cenných papírů z
obchodování na regulovaném trhu upravujícího právní poměry obchodních společností a
družstev.
(3) Stanoví-li zahraniční právní řád v případě zahraničního emitenta povinnosti
obdobné povinnostem stanoveným v odstavci 1, zašle emitent před vyřazením cenného papíru
z obchodování na regulovaném trhu organizátorovi regulovaného trhu doklad prokazující
splnění těchto povinností.
(4) Organizátor regulovaného trhu vyřadí cenný papír z obchodování na regulovaném
trhu bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti podle odstavce 2 se všemi přílohami.
(5) Organizátor regulovaného trhu oznámí neprodleně vyřazení cenného papíru z
obchodování na regulovaném trhu centrálnímu depozitáři a České národní bance.
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(6) Došlo-li k vyřazení účastnického cenného papíru z obchodování ze zákona,
organizátor regulovaného trhu zajistí ukončení obchodování s takovým cenným papírem na
regulovaném trhu.
§ 65
Podmínky pro přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu
(1) Organizátor regulovaného trhu může k obchodování na oficiálním trhu přijmout
pouze akcie nebo dluhopisy, jestliže
a)
b)
c)

d)

e)

f)
g)

h)

i)

jsou splněny podmínky podle § 56 a 57,
právní postavení emitenta těchto akcií nebo dluhopisů je v souladu s právem státu, ve
kterém má emitent sídlo,
kurz akcie nebo její předpokládaný kurz násobený počtem vydávaných akcií dosahují
v korunách českých částky odpovídající alespoň 1 000 000 EUR; pokud nelze
předpokládaný kurz odhadem určit, musí dosahovat alespoň uvedené částky vlastní
kapitál emitenta akcií; podmínka nejnižší částky nemusí být splněna, pokud již emitent
vydal akcie stejného druhu a tyto akcie byly přijaty k obchodování na regulovaném
trhu, na kterém se o přijetí akcií k obchodování žádá, nebo pokud bude zajištěno
bezproblémové obchodování s těmito akciemi,
celková jmenovitá hodnota emise dluhopisu dosahuje v korunách českých hodnoty
odpovídající alespoň 200 000 EUR; podmínka nejnižší celkové jmenovité hodnoty
nemusí být splněna, pokud bude zajištěno bezproblémové obchodování s těmito
dluhopisy,
emitent těchto akcií nebo dluhopisů zveřejnil účetní závěrku podle zákona
upravujícího účetnictví nejméně za tři po sobě následující účetní období předcházející
účetnímu období, ve kterém je podána žádost o přijetí cenného papíru k obchodování
na regulovaném trhu; podmínka zveřejnění účetní závěrky za tři po sobě následující
účetní období nemusí být splněna, jestliže emitent existuje podle zápisu do příslušného
rejstříku méně než 3 roky a přijetí akcií nebo dluhopisů k obchodování na oficiálním
trhu je v zájmu emitenta nebo investorů a jestliže investoři mají dostatek informací
nezbytných k posouzení emitenta a cenného papíru,
tyto akcie nebo dluhopisy splňují požadavky práva státu, podle kterého byly vydány,
není vyloučena ani omezena převoditelnost těchto akcií nebo dluhopisů; akcie mohou
být též přijaty k obchodování na oficiálním trhu, pokud je jejich převoditelnost
omezena pouze požadavkem souhlasu orgánů společnosti a pokud jejich přijetí k
obchodování nenaruší obchodování na tomto trhu,
je plně splacen emisní kurz těchto akcií nebo dluhopisů; emisní kurz nemusí být plně
splacen, pokud to jiný právní předpis dovoluje a pokud je zajištěno bezproblémové
obchodování s nimi a pokud je v jejich prospektu výslovně uvedeno, že emisní kurz
nebyl splacen a jsou uvedena opatření, která byla v souvislosti s tím přijata,
alespoň 25 % akcií, které mají být přijaty k obchodování na oficiálním trhu, je ve
vlastnictví veřejnosti členských států Evropské unie, nebo je-li ve vlastnictví veřejnosti
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j)

k)

l)

m)

n)

o)

členských států Evropské unie alespoň takové procento akcií, které zaručuje
bezproblémové obchodování na oficiálním trhu; to není třeba, jestliže
1. vlastnictví akcií veřejností členských států Evropské unie má být zajištěno
teprve obchodováním na tomto trhu a organizátor regulovaného trhu usoudí, že
požadovaného vlastnictví veřejností bude dosaženo během krátké doby po
přijetí akcií k obchodování, nebo
2. akcie téhož emitenta a druhu jsou přijaty k obchodování na obdobném
oficiálním trhu státu, který není členským státem Evropské unie, a v tomto
státě je ve vlastnictví veřejnosti takový jejich objem, který zaručuje
bezproblémové obchodování na oficiálním trhu,
se žádost o přijetí k obchodování vztahuje na všechny dluhopisy stejné emise nebo na
všechny akcie stejného druhu; žádost o přijetí k obchodování nemusí zahrnovat akcie
držené za účelem ovládání emitenta nebo na akcie, se kterými nelze na základě
dohody po určitou dobu obchodovat, pokud obchodováním pouze s částí akcií stejného
druhu nevzniknou investorům žádné nevýhody; skutečnost, že se žádost o přijetí k
obchodování na oficiálním trhu vztahuje pouze na část akcií stejného druhu, musí být
výslovně uvedena v prospektu spolu s uvedením důvodu,
akcie nebo dluhopisy, které jsou listinnými cennými papíry, jsou vytištěny v souladu s
požadavky kladenými na tisk listinných cenných papírů podle práva státu, ve kterém
má emitent sídlo,
emitentem těchto akcií nebo dluhopisů je osoba se sídlem ve státě, který není
členským státem Evropské unie, a tyto akcie nebo dluhopisy nebyly přijaty k
obchodování na oficiálním trhu ve státě, ve kterém má emitent sídlo a skutečné sídlo,
ani ve státě, ve kterém je ve vlastnictví veřejnosti největší podíl těchto akcií nebo
dluhopisů, a organizátor regulovaného trhu, na kterém se žádá o přijetí, je přesvědčen,
že důvodem nepřijetí k obchodování není ochrana investorů,
se jedná o vyměnitelné dluhopisy, prioritní dluhopisy nebo dluhopisy s opčním listem,
které mají být vyměněny za akcie, a akcie stejného druhu jsou již přijaté k
obchodování na oficiálním trhu nebo investorům jsou k dispozici všechny informace
nezbytné k posouzení hodnoty těchto akcií,
emise těchto akcií nebo dluhopisů byla vydána v jedné podobě jako cenné papíry,
nebo jako zaknihované cenné papíry a všechny její kusy mají stejnou jmenovitou
hodnotu a stejné identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro
identifikaci cenných papírů (ISIN),
organizátorovi regulovaného trhu nejsou známy okolnosti, které by v případě přijetí
těchto akcií nebo dluhopisů k obchodování na oficiálním trhu mohly vést k poškození
investorů, k ohrožení jejich zájmů nebo k ohrožení důležitých veřejných zájmů.

(2) Cenné papíry zastupující akcie mohou být přijaty k obchodování na oficiálním
trhu, jestliže
a)

emitent akcií, které cenný papír zastupuje, splňuje podmínky stanovené v odstavci 1
písm. b) a e) a plní pro zastupované akcie informační povinnosti emitenta akcií
přijatých k obchodování na oficiálním trhu,
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b)
c)

splňují podmínky stanovené v odstavci 1 písm. f), g), i) až k) a v odstavci 4,
akcie, které cenný papír zastupuje, splňují podmínku stanovenou v odstavci 1 písm. c).

(3) Jestliže předmětem žádosti o přijetí k obchodování na oficiálním trhu jsou cenné
papíry, se kterými je spojeno právo na získání cenných papírů představujících podíl na
společnosti se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, a cenné papíry představující
podíl na společnosti jsou přijaty k obchodování na oficiálním trhu ve státě, ve kterém má
jejich emitent sídlo, organizátor regulovaného trhu si před rozhodnutím o žádosti vyžádá
stanovisko orgánu, který rozhodl o jejich přijetí k obchodování.
(4) Jestliže jsou akcie nebo dluhopisy upisovány na základě veřejné nabídky, lze
obchodování s nimi zahájit až po uplynutí lhůty pro upisování uvedené ve veřejné nabídce; to
neplatí, pokud lhůta nebyla stanovena.
(5) Podmínky pro přijímání cenných papírů k obchodování na oficiálním trhu
stanovené v odstavci 1 písm. b) až f), h), i) a l) až o) se nevztahují na státní dluhopisy vydané
Českou republikou, členským státem Evropské unie nebo členským státem Organizace pro
hospodářskou spolupráci a rozvoj, komunální dluhopisy nebo dluhopisy vydané subjekty
mezinárodního práva.
§ 68
Transparentnost regulovaného trhu po uzavření obchodu
(1) Organizátor regulovaného trhu uveřejňuje údaje o obchodu s akciemi uzavřeném
na regulovaném trhu za podmínek a v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem
Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy
finančních nástrojů10g).
(2) Organizátor regulovaného trhu uveřejňuje informace údaje uvedené v odstavci 1
neprodleně po uzavření obchodu způsobem snadno dostupným účastníkům kapitálového trhu;
přístup k těmto informacím údajům může zpoplatnit za cenu, která nesmí být vyšší než cena
obvyklá na finančním trhu.
(3) Česká národní banka může za podmínek stanovených v přímo použitelném
předpisu Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady
upravující trhy finančních nástrojů10h), na žádost organizátora regulovaného trhu udělit
předchozí souhlas s odložením uveřejnění informací údajů uvedených v odstavci 1. Informaci
Sdělení o udělení tohoto souhlasu je organizátor regulovaného trhu povinen uveřejnit
způsobem snadno dostupným účastníkům kapitálového trhu.
(4) Pro investiční nástroje s výjimkou akcií organizátor regulovaného trhu uveřejňuje
a)

aktuální kurz investičního nástroje, se kterým se obchoduje na jím organizovaném
trhu,
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b)

závěrečný kurz investičního nástroje, se kterým se obchoduje na jím organizovaném
trhu; závěrečný kurz se uveřejňuje po skončení obchodního dne v kurzovním lístku.

(5) Lhůty, formu a způsob uveřejňování kurzů investičních nástrojů podle odstavce 4
stanoví prováděcí právní předpis.
____________________
10g) Čl. 27, 29, 30, 32 až 34 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.
10h) Čl. 28 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

§ 69
nadpis vypuštěn
(1) Mnohostranným obchodním systémem je trh s investičními nástroji provozovaný
obchodníkem s cennými papíry nebo organizátorem regulovaného trhu, který má stanovena
pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v mnohostranném obchodním
systému, pravidla obchodování v mnohostranném obchodním systému a pravidla přístupu do
mnohostranného obchodního systému, která jsou v souladu s tímto zákonem.
(2) Provozovatel mnohostranného obchodního systému je povinen zavést transparentní
pravidla obchodování v mnohostranném obchodním systému, která zajišťují spravedlivé a
řádné obchodování a stanoví objektivní kritéria pro provádění pokynů.
(3) Provozovatel mnohostranného obchodního systému je povinen zavést transparentní
pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v mnohostranném obchodním
systému, která stanoví objektivní kritéria pro určení, zda investiční nástroj může být
obchodován v tomto systému. Pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v
mnohostranném obchodním systému mohou stanovit také informační povinnosti emitentů
investičních nástrojů přijatých k obchodování nebo osob, které požádaly o přijetí investičního
nástroje k obchodování v mnohostranném obchodním systému bez souhlasu emitenta.
(4) Provozovatel mnohostranného obchodního systému je povinen zavést transparentní
pravidla přístupu do mnohostranného obchodního systému, která stanoví objektivní kritéria
pro tento přístup. § 63 odst. 4 a 6 platí pro přístup do mnohostranného obchodního systému
obdobně.
(5) Provozovatel mnohostranného obchodního systému je povinen zajistit účastníkům
jím provozovaného mnohostranného obchodního systému přístup k veřejně dostupným
informacím údajům o investičních nástrojích přijatých k obchodování v mnohostranném
obchodním systému.
(6) Investiční nástroj může být přijat k obchodování v mnohostranném obchodním
systému bez souhlasu emitenta.
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(7) Emitent investičního nástroje přijatého k obchodování v mnohostranném
obchodním systému podle odstavce 6 není povinen plnit vůči tomuto mnohostrannému
obchodnímu systému žádné informační povinnosti.
(8) Provozovatel mnohostranného obchodního systému se sídlem v jiném členském
státě Evropské unie může v České republice zavést technická a organizační opatření, která
umožní osobám se sídlem nebo bydlištěm v České republice přístup do tohoto
mnohostranného obchodního systému. Česká národní banka může požádat orgán dohledu nad
provozovatelem mnohostranného obchodního systému o údaje o účastnících tohoto
mnohostranného obchodního systému se sídlem nebo bydlištěm v České republice.
(9) Provozovatel mnohostranného obchodního systému se sídlem v České republice
oznámí České národní bance, ve kterém členském státě Evropské unie má v úmyslu zavést
technická a organizační opatření, která umožní osobám se sídlem nebo bydlištěm v jiném
členském státě Evropské unie přístup do tohoto mnohostranného obchodního systému. Česká
národní banka sdělí tuto informaci do jednoho měsíce příslušnému orgánu dohledu tohoto
členského státu Evropské unie. Česká národní banka oznámí na žádost orgánu dohledu tohoto
členského státu Evropské unie údaje o účastnících tohoto mnohostranného obchodního
systému se sídlem nebo bydlištěm v tomto členském státě Evropské unie.
§ 70
Přístup k vypořádacím systémům
(1) Provozovatel mnohostranného obchodního systému je povinen zajistit řádné
vypořádání obchodů uzavřených v mnohostranném obchodním systému a informovat
účastníky mnohostranného obchodního systému o své působnosti svých právech a
povinnostech a o působnosti o právech a povinnostech účastníků při zajištění vypořádání
obchodů uzavřených v mnohostranném obchodním systému.
(2) Česká národní banka může omezit nebo zakázat provozovateli mnohostranného
obchodního systému využívání vypořádacího systému, ústřední protistrany, zúčtovatele nebo
clearingové instituce z jiného členského státu Evropské unie k vypořádání všech nebo jen
vybraných obchodů s investičními nástroji uzavřených v tomto mnohostranném obchodním
systému, pokud je to nezbytné k řádnému fungování tohoto systému; při rozhodování Česká
národní banka vezme v úvahu, zda nenastaly okolnosti uvedené v § 49.
§ 83
Vymezení některých pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)

vypořádáním
1. započtení vzájemných pohledávek z obchodů s investičními nástroji, nebo
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b)

c)

d)

e)

f)

2. splnění vzájemných dluhů z obchodů s investičními nástroji převodem
investičních nástrojů nebo peněžních prostředků,
příkazem k vypořádání pokyn účastníka vypořádacího systému s neodvolatelností
vypořádání nebo účastníka či provozovatele systému propojeného podle § 89, na jehož
základě má být v souladu s pravidly vypořádacího systému s neodvolatelností
vypořádání (dále jen „pravidla systému“) provedeno vypořádání,
ústřední protistranou osoba, která při vypořádání vstupuje mezi účastníky
vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání uvedené v § 84 odst. 1 písm. a)
až g) nebo m) jako jejich výlučná protistrana,
zúčtovatelem osoba, která vede pro účastníky vypořádacího systému s
neodvolatelností vypořádání uvedené v § 84 odst. 1 písm. a) až g), i) nebo m) účet, na
němž se provádí vypořádání,
clearingovou institucí osoba, která provádí vypořádání započtením vzájemných
pohledávek účastníků vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání uvedených
v § 84 odst. 1 písm. a) až g), i), j) nebo m),
provozním dnem pravidly systému stanovená, pravidelně se opakující doba, během níž
vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání přijímá a provádí příkazy k
vypořádání a další úkony právní jednání s tímto vypořádáním související.
§ 86
nadpis vypuštěn

(1) Provozovatel a ostatní účastníci vypořádacího systému s neodvolatelností
vypořádání dodržují pravidla systému.
(2) Pravidla systému v aktuálním znění musí být uveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetových stránkách provozovatele a musí být k nahlédnutí
veřejnosti v sídle provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání v jeho
úředních hodinách. Pokud provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání
zřídí provozovnu, musí být pravidla systému k nahlédnutí veřejnosti též v této provozovně.
ČÁST OSMÁ
EVIDENCE INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Díl 1
Zaknihovaný cenný papír
§ 91
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Zastupitelné listinné cenné papíry mohou být nahrazeny zápisem do centrální
evidence cenných papírů, v případě cenných papírů kolektivního investování do
samostatné evidence, nebo do evidence České národní banky podle zákona upravujícího
činnost České národní banky (dále jen "zaknihovaný cenný papír").
Díl 1
Úvodní ustanovení
§ 91
Zaknihovaný cenný papír je veden v centrální evidenci zaknihovaných cenných
papírů, nestanoví-li tento zákon nebo jiný právní předpis jinak.

Díl 2
Druhy evidencí investičních nástrojů
§ 92
Centrální evidence zaknihovaných cenných papírů
(1) Centrální evidencí zaknihovaných cenných papírů je evidence všech
zaknihovaných cenných papírů vydaných podle českého práva, s výjimkou
a)
b)
c)

zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování, pokud jsou vedeny v
samostatné evidenci (§ 93),
zaknihovaných cenných papírů vedených v evidenci České národní banky podle
zákona upravujícího činnost České národní banky., a
zaknihovaných cenných papírů vedených v evidenci ministerstva podle zákona
upravujícího rozpočtová pravidla.

(2) Centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vede centrální depozitář a
osoby oprávněné vést evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů vedenou
centrálním depozitářem.
(3) Evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů vedenou centrálním
depozitářem může vést
a)
b)

c)

obchodník s cennými papíry, který má v povolení uvedenou investiční službu úschova
a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb,
investiční společnost, pokud jde o evidenci zaknihovaných cenných papírů
kolektivního investování, vydávaných podílovým fondem, který obhospodařuje, nebo
investičním fondem, se kterým má uzavřenu smlouvu o obhospodařování majetku
investičního fondu podle zákona upravujícího kolektivní investování,
Česká národní banka,
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d)
e)

zahraniční osoba, jejíž činnost odpovídá činnosti osob uvedených v písmenech a) a b)
a která je oprávněna poskytovat investiční služby v České republice,
zahraniční centrální depozitář nebo zahraniční osoba oprávněná vést evidenci
investičních nástrojů.
§ 93
Samostatná evidence investičních nástrojů
(1) V samostatné evidenci investičních nástrojů mohou být evidovány

a) zaknihované cenné papíry kolektivního investování,
b) listinné investiční nástroje v úschově,
c) zahraniční investiční nástroje, které má ve své moci obchodník s cennými papíry za účelem
poskytnutí investiční služby,
d) investiční nástroje, které nejsou uvedeny v písmenech a) až c) a jejichž povaha to
umožňuje.
(2) Samostatnou evidenci investičních nástrojů může vést centrální depozitář a v
závislosti na uděleném povolení též
a) obchodník s cennými papíry, který má v povolení ke své činnosti uvedenou investiční
službu úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb,
b) investiční společnost, pokud jde o evidenci zaknihovaných cenných papírů kolektivního
investování, vydávaných podílovým fondem, který obhospodařuje, nebo investičním fondem,
se kterým má uzavřenu smlouvu o obhospodařování majetku investičního fondu podle zákona
upravujícího kolektivní investování,
c) provozovatel vypořádacího systému, pokud vede tuto evidenci pro investiční nástroje
uvedené v odstavci 1 písm. b) až d), u kterých je oprávněn vypořádávat pohledávky a závazky
z obchodů,
d) banka, která má v bankovní licenci uvedenou investiční službu úschova a správa
investičních nástrojů včetně souvisejících služeb,
e) zahraniční osoba, jejíž činnost odpovídá činnosti některé z osob uvedených v písmenech a),
b) a d) a která je oprávněna poskytovat investiční služby v České republice.
(3) Evidenci navazující na samostatnou evidenci může vést
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a) obchodník s cennými papíry, který má v povolení ke své činnosti uvedenou investiční
službu úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb,
b) investiční společnost, pokud jde o evidenci zaknihovaných cenných papírů kolektivního
investování, vydávaných podílovým fondem, který obhospodařuje, nebo investičním fondem,
se kterým má uzavřenu smlouvu o obhospodařování majetku investičního fondu podle zákona
upravujícího kolektivní investování,
c) provozovatel vypořádacího systému, pokud vede tuto evidenci pro investiční nástroje
uvedené v odstavci 1 písm. b) až d), u kterých je oprávněn vypořádávat pohledávky a závazky
z obchodů,
d) banka, která má v bankovní licenci uvedenou investiční službu úschova a správa
investičních nástrojů včetně souvisejících služeb,
e) zahraniční osoba, jejíž činnost odpovídá činnosti některé z osob uvedených v písmenech a),
b) a d) a která je oprávněna poskytovat investiční služby v České republice,
f) zahraniční centrální depozitář nebo zahraniční osoba oprávněná vést evidenci investičních
nástrojů.
(4) Osoba uvedená v odstavci 2 nebo odstavci 3 písm. a) až e) vede samostatnou
evidenci investičních nástrojů nebo evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních
nástrojů způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Prováděcí právní předpis
dále stanoví požadavky na organizační a technické zabezpečení vedení takové evidence a
náležitosti výpisu z evidence.
(5) Samostatnou evidencí investičních nástrojů je též evidence cenných papírů vedená
Českou národní bankou podle zákona upravujícího činnost České národní banky. Provozní
řád pro vedení své evidence a jeho změny uveřejňuje Česká národní banka ve Věstníku České
národní banky a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(6) Osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů, zasílá České národní
bance informace a podklady potřebné pro výkon dohledu. Lhůty pro zasílání informací a
podkladů, podrobnosti o jejich obsahu, formě a způsobu zasílání stanoví prováděcí právní
předpis.

Díl 3
Zásady vedení evidence investičních nástrojů
§ 94
Druhy účtů
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(1) Majetkový účet může být veden pro osobu, která je vlastníkem investičních
nástrojů evidovaných na tomto účtu (dále jen "účet vlastníka"), nebo pro osobu, která není
vlastníkem investičních nástrojů evidovaných na tomto účtu a která vede evidenci navazující
na evidenci centrálního depozitáře nebo na samostatnou evidenci (dále jen "účet zákazníků").
Pro jednu osobu může být vedeno více majetkových účtů.
(21) Majetkový účet musí obsahovat údaje o osobě, pro kterou je veden, a u fyzické
osoby též rodné číslo. Na majetkovém účtu se evidují alespoň investiční nástroje, samostatně
převoditelná práva spojená s investičními nástroji, zástavní právo k investičním nástrojům a
pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat se zaknihovanými investičními nástroji. Dále se
evidují údaje o osobě oprávněné tato práva vykonávat a údaje o osobě, která je zástavním
věřitelem. U fyzické osoby oprávněné vykonávat tato práva a u fyzické osoby, která je
zástavním věřitelem, se eviduje též rodné číslo. Pokud fyzické osobě nebylo přiděleno rodné
číslo, eviduje se datum jejího narození. U cenných papírů se dále eviduje omezení výkonu
práva nakládat s cenným papírem stanovené emitentem. Provozní řád centrálního depozitáře
(§ 104) u centrální evidence a prováděcí právní předpis (§ 93 odst. 4) u samostatné evidence
blíže stanoví, jaké údaje se evidují na jednotlivých druzích majetkových účtů.
(3) Vlastníkem investičních nástrojů evidovaných na účtu vlastníka je osoba, pro niž je
účet vlastníka zřízen, pokud není prokázán opak.
(4) Na účtu zákazníků lze evidovat pouze investiční nástroje, které majitel účtu převzal
od jejich vlastníků.
(52) Centrální depozitář vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů na
účtech vlastníků nebo účtech zákazníků.
(63) Osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci zaknihovaných
cenných papírů vedenou centrálním depozitářem, vede tuto evidenci na účtech vlastníků.
(74) Osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů, vede tuto evidenci
na účtech vlastníků nebo účtech zákazníků.
(85) Osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních
nástrojů, vede tuto evidenci na účtech vlastníků nebo účtech zákazníků. Vést účet zákazníků
může pouze pro osobu uvedenou v § 93 odst. 3 písm. e) nebo f), která vede navazující
evidenci v zahraničí podle zahraničního právního řádu; podmínka oprávnění k poskytování
investiční služby v České republice nemusí být v takovém případě splněna.
(96) Centrální evidence zaknihovaných cenných papírů vedená centrálním
depozitářem, samostatná evidence zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování a
samostatná evidence cenných papírů vedená Českou národní bankou se vedou též v evidenci
emise. Do evidence emise se zapisují údaje o osobě emitenta a údaje o jednotlivých cenných
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papírech podle odstavce 21. Evidence emise se vede na základě smlouvy s emitentem. Právní
vztah mezi emitentem a osobou, která vede evidenci emise, se řídí obchodním zákoníkem,
pokud tento zákon nestanoví jinak. Česká národní banka stanoví pravidla vedení evidence
emise v provozním řádu zveřejňovaném podle § 93 odst. 5.
(107) Pro osobu, která vede samostatnou evidenci cenných papírů kolektivního
investování, a osobu, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci cenných papírů
kolektivního investování, platí § 111 odst. 2 a 3 přiměřeně; rozsah sdělovaných údajů stanoví
prováděcí právní předpis podle § 93 odst. 4.
§ 99
Výpis z evidence investičních nástrojů
(1) Osoba, která vede evidenci investičních nástrojů, vydá majiteli účtu vedeného v této
evidenci nebo emitentovi investičního nástroje vedeného v této evidenci výpis z evidence.
Centrální depozitář vydá majiteli účtu výpis vždy prostřednictvím svého účastníka.
(2) Osoba, která vede evidenci zaknihovaných investičních nástrojů, vydá
zástavnímu věřiteli na jeho žádost výpis z evidence. V tomto výpisu uvede zaknihované
investiční nástroje zastavené ve prospěch zástavního věřitele vedené na účtu vlastníka a
případná další zástavní práva na investičním nástroji váznoucí, včetně pořadí
zástavních práv. Je-li výpis vydáván účastníkem centrálního depozitáře a účastník je
současně zástavním dlužníkem nebo zástavcem zaknihovaných investičních nástrojů ve
výpisu, může zástavní věřitel požadovat po centrálním depozitáři potvrzení správnosti
výpisu a centrální depozitář je povinen jej bez zbytečného odkladu vydat.
(2) (3) Výpis z evidence investičních nástrojů prokazuje skutečnosti zapsané v této
evidenci k závěrce dne určené provozním řádem centrálního depozitáře (§ 104), prováděcím
právním předpisem u samostatné evidence (§ 93 odst. 4) nebo provozním řádem pro vedení
evidence cenných papírů Českou národní bankou (§ 93 odst. 5), ke kterému byl vydán a je
účinný vůči všem osobám, pokud není prokázán opak.
(3) (4) Jestliže se údaje na výpisu z evidence emise liší od údajů na výpisu z
majetkového účtu, za rozhodující údaje se považují údaje na výpisu z evidence emise.

HLAVA II
CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ
Základní ustanovení
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§ 100
(1) Centrální depozitář je právnická osoba, která
a)
b)
c)

vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů v České republice,
přiděluje investičním nástrojům identifikační označení podle mezinárodního systému
číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN),
provozuje vypořádací systém; provozuje-li centrální depozitář vypořádací systém s
neodvolatelností vypořádání, považuje se za provozovatele vypořádacího systému s
neodvolatelností vypořádání.

(2) Centrální depozitář může též vést samostatnou evidenci investičních nástrojů nebo
vykonávat další podnikatelskou činnost registrovanou Českou národní bankou podle § 103a.
(3) Centrální depozitář může též, pokud to má uvedeno v povolení k činnosti
centrálního depozitáře
a)
b)
c)

d)

e)
f)
g)
h)

obstarávat splácení cenných papírů, vracení cenných papírů nebo vyplácení výnosů z
cenných papírů,
zajišťovat pro emitenta a pro své účastníky úschovu a správu investičních nástrojů,
za účelem vypořádání obchodu s investičními nástroji prostřednictvím svého
vypořádacího systému poskytovat svým účastníkům úvěry nebo půjčky zápůjčky,
pokud jsou řádně zajištěny, nebo tyto úvěry či půjčky zprostředkovávat,
poskytovat svým účastníkům půjčky zápůjčky cenných papírů vedených v centrální
evidenci zaknihovaných cenných papírů, pokud jsou řádně zajištěny, nebo tyto
půjčky zprostředkovávat,
spravovat peněžní prostředky a investiční nástroje složené jako jistota za splnění
závazků plynoucích z vypořádávaných obchodů s investičními nástroji,
zřizovat pro své účastníky účty zákazníků u zahraničních osob s obdobným
předmětem činnosti jako má centrální depozitář,
provádět zúčtování obchodů realizovaných na komoditních burzách podle zákona,
který upravuje komoditní burzy,
obstarávat pro své účastníky jiné činnosti související s činností centrálního depozitáře
podle tohoto zákona.

(4) Centrální depozitář odpovídá za nahradí škodu, kterou osobám, pro něž vede
majetkové účty nebo evidenci emise, způsobil v důsledku chyby nebo neúplnosti na těchto
účtech nebo v této evidenci. Za škodu Škodu způsobenou chybou nebo neúplností v údajích,
které centrální depozitář obdržel od majitele účtu zákazníků podle § 111 odst. 3 až 5,
odpovídá nahradí majitel účtu zákazníků.
§ 101
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(1) Centrální depozitář musí mít základní kapitál alespoň 100 000 000 Kč. Emisní kurz
jeho akcií musí být alespoň z jedné třetiny splacen peněžitými vklady.
(2) Obchodní firma centrálního depozitáře musí obsahovat označení "centrální
depozitář cenných papírů". Osoba, která nemá povolení k činnosti centrálního depozitáře,
nesmí používat označení "centrální depozitář cenných papírů".
(3) Centrální depozitář nesmí vydávat prioritní akcie.
(4) Akcie centrálního depozitáře jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva
statutárního orgánu centrálního depozitáře.
§ 103
Povolení k činnosti centrálního depozitáře
(1) K činnosti centrálního depozitáře je třeba povolení České národní banky.
(2) Česká národní banka udělí povolení k činnosti centrálního depozitáře, jestliže
a)
b)

c)
d)
e)

žadatel je akciovou společností se sídlem v České republice, která vydává pouze
listinné akcie na jméno nebo zaknihované akcie,
žadatel prokáže připravenost vést centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů
pro všechny zaknihované cenné papíry včetně dokumentace k této evidenci, kterou je
povinen uchovávat podle § 99a,
žadatel splňuje podmínky uvedené v § 101 odst. 1 a odst. 3 a 4,
žadatel splňuje podmínky obdobně podle § 6 odst. 1 písm. c), d), h) a i),
žadatel má věcné, organizační a personální předpoklady pro výkon činnosti
centrálního depozitáře, zejména plán obchodní činnosti a návrh organizačního
uspořádání.

(3) Žádost o povolení k činnosti centrálního depozitáře lze podat pouze na stanoveném
tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady nezbytné pro posouzení věcných, organizačních
a personálních předpokladů pro činnost centrálního depozitáře. Vzor tiskopisu a obsah jeho
příloh stanoví prováděcí právní předpis.
(4) Česká národní banka v povolení k činnosti centrálního depozitáře
a)
b)
c)

může stanovit podmínky, které žadatel musí splnit před zahájením vedení centrální
evidence zaknihovaných cenných papírů nebo dodržovat při jejím vedení,
uvede, které činnosti podle § 100 odst. 3 je centrální depozitář oprávněn vykonávat a v
jakém rozsahu,
schválí provozní řád centrálního depozitáře.
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(5) Povolení k činnosti centrálního depozitáře se uděluje na dobu neurčitou. Na
povolení není právní nárok.
(6) Předmětem podnikání centrálního depozitáře mohou být pouze činnosti uvedené v
§ 100 odst. 1 a činnosti uvedené v povolení k činnosti centrálního depozitáře.
(7) Centrální depozitář oznámí České národní bance bez zbytečného odkladu každou
změnu ve skutečnostech, na jejichž základě mu bylo uděleno povolení k činnosti centrálního
depozitáře.
(8) Centrální depozitář poskytuje své služby s odbornou péčí.
§ 104
Provozní řád centrálního depozitáře
(1) Provozní řád centrálního depozitáře musí obsahovat zejména
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

seznam služeb, které centrální depozitář poskytuje, a podmínky a způsob jejich
poskytování,
způsob zakládání a rušení majetkových účtů, včetně způsobu zakládání více
majetkových účtů pro tutéž osobu,
způsob záznamu vzniku a zániku zástavního práva k cenným papírům a k účtu
cenných papírů a způsob předávání příkazů k provedení změn na majetkových účtech,
náležitosti nezbytné pro vedení evidence majetkových účtů v centrálním depozitáři,
náležitosti nezbytné pro vedení evidence emisí v centrálním depozitáři,
pravidla účasti v centrálním depozitáři,
údaje, které účastník centrálního depozitáře poskytuje centrálnímu depozitáři k plnění
jeho povinností a způsob jejich poskytování,
druhy opatření, která může centrální depozitář uplatnit vůči svému účastníkovi, a
postup při jejich uplatňování,
způsob vedení evidence na účtu zákazníků, postup při zahájení a ukončení vedení této
evidence,
určení závěrky dne,
druhy výpisů z evidence investičních nástrojů, jejich náležitosti a způsob jejich
předávání.

(2) Centrální depozitář je povinen o každé změně svého provozního řádu informovat
Českou národní banku. Česká národní banka může do 10 pracovních dnů od doručení
oznámení o změně provozního řádu centrálního depozitáře zahájit správní řízení o schválení
jeho změny; účastníkem správního řízení je pouze centrální depozitář. Jestliže Česká národní
banka nezahájí správní řízení v této lhůtě, považuje se změna za schválenou a má se za to, že
rozhodnutí nabylo právní moci.
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(3) Provozní řád centrálního depozitáře v aktuálním znění musí být uveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách centrálního
depozitáře a musí být k nahlédnutí veřejnosti v sídle centrálního depozitáře v jeho úředních
hodinách. Pokud centrální depozitář zřídí provozovnu, musí být provozní řád k nahlédnutí
veřejnosti též v této provozovně.
(4) Provozní řád centrálního depozitáře nebo jeho změna nabývají účinnosti
okamžikem uveřejnění, nestanoví-li centrální depozitář datum pozdější. Změnu provozního
řádu nelze uveřejnit dříve, než nabude právní moci rozhodnutí České národní banky o jejím
schválení podle odstavce 2.
(5) Centrální depozitář, účastníci centrálního depozitáře, emitenti zaknihovaných
investičních nástrojů vedených v centrální evidenci a vlastníci nebo jiné osoby oprávněné ve
vztahu k investičním nástrojům evidovaným podle § 202a a osoby, které vedou evidenci
navazující na centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, dodržují provozní řád
centrálního depozitáře. Při poskytování informací podle § 115 je provozní řád centrálního
depozitáře závazný též pro osoby, které vedou samostatnou evidenci investičních nástrojů.
(6) Ustanovení tohoto zákona upravující řídící a kontrolní systém obchodníka s
cennými papíry se na centrálního depozitáře použijí přiměřeně.

§ 107
Převod, zastavení nebo nájem pacht podniku obchodního závodu centrálního depozitáře
(1) K uzavření smlouvy o převodu podniku obchodního závodu centrálního
depozitáře nebo jeho části, smlouvy o zastavení podniku obchodního závodu centrálního
depozitáře nebo jeho části nebo smlouvy o nájmu pachtu podniku obchodního závodu
centrálního depozitáře nebo jeho části je třeba povolení České národní banky.
(2) Žádost o povolení podle odstavce 1 lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke
kterému jsou přiloženy doklady nezbytné pro posouzení důsledků převodu, zastavení nebo
nájmu pachtu podniku obchodního závodu centrálního depozitáře nebo jeho části. Vzor
tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.
(3) Centrální depozitář zašle pozvánku na valnou hromadu, na jejíž program je
zařazeno jednání o převodu nebo nájmu pachtu podniku obchodního závodu centrálního
depozitáře nebo jeho části, na vědomí České národní bance.
§ 107a
Úpadek centrálního depozitáře
(1) Jestliže bylo centrálnímu depozitáři odňato povolení k činnosti v důsledku
rozhodnutí o úpadku, je insolvenční správce povinen zajistit výkon činnosti centrálního
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depozitáře, dokud není zajištěn výkon této činnosti jiným centrálním depozitářem nebo státem
a dokud jiný centrální depozitář nebo stát nepřevezme všechny evidence a dokumenty
uchovávané centrálním depozitářem podle § 99a. K výkonu této činnosti není třeba povolení k
činnosti centrálního depozitáře.
(2) Insolvenční správce je povinen bez zbytečného odkladu po odnětí povolení k
činnosti centrálního depozitáře učinit návrh na uzavření smlouvy o prodeji věcí, práv a jiných
majetkových hodnot, které slouží provozování podniku centrálního depozitáře 1i), včetně
evidencí a dokumentů uchovávaných centrálním depozitářem podle § 99a.
(3) Návrh na uzavření smlouvy podle odstavce 2 musí být učiněn osobě, která má
povolení k činnosti centrálního depozitáře. Není-li takové osoby nebo nedojde-li k uzavření
smlouvy do 3 měsíců ode dne, kdy byl návrh učiněn, musí být návrh na uzavření smlouvy
podle odstavce 2 učiněn státu, jehož jménem jedná ministerstvo.
(4) Činí-li se návrh na uzavření smlouvy podle odstavce 2 státu, neobsahuje kupní
cenu. Kupní cena se stanoví na základě posudku znalce. Nedohodnou-li se insolvenční
správce a stát na osobě znalce do 15 dnů ode dne, kdy byl státu učiněn návrh na uzavření
smlouvy podle odstavce 2, jmenuje znalce na návrh některého z nich soud. Jestliže byly
podány 2 návrhy na jmenování znalce, soud obě věci spojí ke společnému řízení.
(5) Soud není vázán návrhem osoby znalce. Porušuje-li soudem jmenovaný znalec
závažným způsobem své povinnosti, soud jej na návrh státu nebo insolvenčního správce
odvolá a jmenuje jiného.
(6) Účastníky řízení o jmenování nebo odvolání znalce jsou stát, insolvenční správce a
znalec. Příslušným soudem je krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud centrálního
depozitáře. O návrhu na jmenování nebo odvolání znalce musí soud rozhodnout do 15 dnů
ode dne doručení návrhu. Rozhoduje se usnesením.
(7) Odměnu za zpracování posudku hradí stát a její výše se stanoví dohodou.
Nedohodnou-li se stát, insolvenční správce a znalec na výši odměny, určí ji na návrh
některého z nich soud, který znalce jmenoval. O odměnu znalce se snižuje kupní cena, kterou
stát centrálnímu depozitáři zaplatí.
(8) Byl-li návrh na uzavření smlouvy podle odstavce 2 učiněn státu, je stát povinen jej
přijmout do 30 dnů ode dne, kdy byl vypracován posudek znalce podle odstavce 4.
(9) K uzavření smlouvy podle odstavce 8 se státem nepotřebuje insolvenční správce
souhlas soudu ani vyjádření věřitelského výboru.
(10) Byla-li uzavřena smlouva podle odstavce 8 se státem, vykonává činnost
centrálního depozitáře stát, dokud není zajištěn výkon této činnosti jiným centrálním
depozitářem a dokud jiný centrální depozitář nepřevezme všechny evidence a dokumenty
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uchovávané státem podle § 99a. K výkonu této činnosti nepotřebuje stát povolení k činnosti
centrálního depozitáře.
(11) Stát, jehož jménem jedná ministerstvo, převede evidence zaknihovaných
cenných papírů, které vede podle odstavce 10, na osobu, která má povolení k činnosti
centrálního depozitáře. Ustanovení § 202 odst. 2 a 3 se použijí obdobně.
§ 109
Účastník centrálního depozitáře
(1) Účastník centrálního depozitáře je osoba, která podává centrálnímu depozitáři
příkaz
a)
b)
c)

k založení nebo zrušení majetkového účtu,
k provedení změny na majetkovém účtu,
k provedení služby.

(2) Bez příkazu účastníka provede centrální depozitář zápis do evidence
zaknihovaných cenných papírů pouze
a)
b)

na příkaz emitenta, který má uzavřenou smlouvu s centrálním depozitářem podle § 111
odst. 1, pokud souvisí se zápisem do evidence emise,
na příkaz osoby podle § 115 odst. 1, pokud je k tomu oprávněna podle jiného právního
předpisu.
(3) Účastníkem centrálního depozitáře může být

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

banka,
obchodník s cennými papíry,
investiční společnost,
organizátor regulovaného trhu,
zahraniční osoba s obdobným předmětem činnosti jako osoby uvedené v písmenech a)
až d),
zahraniční centrální depozitář,
Česká republika jednající prostřednictvím ministerstva,
Česká konsolidační agentura,
Česká národní banka,
centrální banka jiného státu,
Evropská centrální banka.
(4) Účast v centrálním depozitáři vzniká smlouvou.

(5) Centrální depozitář uveřejňuje aktuální seznam svých účastníků způsobem
umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách.
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(6) Účastníkem centrálního depozitáře nesmí být osoba,
a)
b)
c)
d)

které byla povolena reorganizace, a to po dobu 5 let od skončení reorganizace,
na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, a to po dobu 5 let od zrušení konkursu po
splnění rozvrhového usnesení, nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující,
jejíž plán oddlužení soud schválil, a to po dobu 5 let od splnění plánu oddlužení,
zamítl-li soud insolvenční návrh, jestliže majetek dlužníka nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení.

(7) Činnosti podle odstavce 1 provádí účastník centrálního depozitáře buď přímo nebo
prostřednictvím organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému nebo
zahraniční osoby s obdobnými předměty činnosti.
(8) Právní vztah mezi vlastníkem investičního nástroje a účastníkem centrálního
depozitáře se řídí obchodním zákoníkem, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(9) Právní vztah mezi centrálním depozitářem a jeho účastníkem se řídí obchodním
zákoníkem, pokud tento zákon nestanoví jinak.
§ 110
Účet zákazníků
(1) Na účtu zákazníků mohou být evidovány pouze investiční nástroje, s jejichž
vlastníkem majitel tohoto účtu uzavřel smlouvu o úschově investičních nástrojů. Tato
smlouva může být nahrazena smlouvou o úschově investičních nástrojů uzavřenou s osobou
podle § 92 odst. 3.
(2) Centrální depozitář zřídí účet zákazníků osobě, která je oprávněna vést evidenci
navazující na centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedenou centrálním
depozitářem, a to za podmínek stanovených provozním řádem centrálního depozitáře. Pokud
tato osoba není účastníkem centrálního depozitáře, nakládá se svým účtem prostřednictvím
účastníka centrálního depozitáře.
(3) Majitel účtu zákazníků eviduje investiční nástroje vedené na účtu zákazníků
odděleně od svého majetku.
(4) Majitel účtu zákazníků nesmí bez souhlasu zástavního věřitele převést zastavený
cenný papír evidovaný na tomto účtu na nového vlastníka.
HLAVA III
PŘEMĚNA PODOBY CENNÉHO PAPÍRU
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Přeměna podoby cenného papíru
§ 112
(1) Emitent, který rozhodl o přeměně listinného cenného papíru na zaknihovaný cenný
papír, takové rozhodnutí bez zbytečného odkladu zveřejní v Obchodním věstníku a uveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup včetně lhůty, ve které je vlastník cenného papíru
povinen odevzdat emitentovi listinný cenný papír; tato lhůta nesmí být kratší než 2 měsíce a
delší než 6 měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí o přeměně. Emitent, kterému jiný právní
předpis ukládá vést evidenci vlastníků cenných papírů, zašle osobě uvedené v této evidenci
oznámení o přeměně tohoto cenného papíru na zaknihovaný cenný papír; oznámení se posílá
na adresu sídla nebo trvalého pobytu uvedenou v evidenci vlastníků cenných papírů.
(2) Pokud je vlastník cenného papíru v prodlení s vrácením listinných cenných papírů,
vyhlásí emitent dodatečnou lhůtu pro jejich odevzdání. Po uplynutí této lhůty emitent prohlásí
neodevzdané cenné papíry za neplatné. Na tuto skutečnost emitent upozorní při vyhlašování
dodatečné lhůty.
(3) Vlastník cenného papíru, jehož emitent rozhodl o přeměně listinného cenného
papíru na zaknihovaný cenný papír, sdělí emitentovi při odevzdání listinného cenného papíru
číslo majetkového účtu, na který má být zaknihovaný cenný papír zaevidován.
(4) Po uplynutí lhůty podle odstavce 1 nebo před uplynutím této lhůty, byly-li
odevzdány emitentovi všechny listinné cenné papíry, nebo po uplynutí lhůty podle odstavce 2
požádá emitent centrální depozitář, aby zaevidoval cenné papíry do centrální evidence
obdobně jako při vydání zaknihovaného cenného papíru, a sdělí mu, na jaké majetkové účty
mají být cenné papíry zaevidovány. Od podání žádosti emitenta o zaevidování cenného papíru
do centrální evidence do zaevidování celé emise nelze s cenným papírem obchodovat na
regulovaném trhu.
(5) Centrální depozitář vede zvláštní evidenci listinných cenných papírů, které nebyly
odevzdány; to neplatí, pokud vedení takové evidence svěřuje jiný právní předpis jiné osobě.
(6) Listinné cenné papíry, u nichž emitent rozhodl o přeměně na zaknihované cenné
papíry a které nebyly odevzdány, centrální depozitář eviduje na zvláštním technickém účtu
neznámých vlastníků cenných papírů, jehož majitelem je emitent; zaevidováním na zvláštním
účtu jsou tyto cenné papíry přeměněny.
(7) Nárok na vyplacení výnosu z cenného papíru uvedeného v odstavci 6 za dobu,
která uplynula ode dne, kterým skončila lhůta k odevzdání listinného cenného papíru podle
odstavce 1, vzniká až po odevzdání listinného cenného papíru emitentovi.
(8) Po prohlášení listinných cenných papírů za neplatné podle odstavce 2 emitent
prodá zaknihované cenné papíry z účtu podle odstavce 6 prostřednictvím obchodníka s
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cennými papíry. Pokud budou cenné papíry prodávány ve veřejné dražbě, zveřejní emitent
místo, dobu a předmět dražby nejméně 2 týdny před jejím konáním.
(9) Výtěžek z prodeje cenných papírů podle odstavce 8 po započtení pohledávek
vzniklých v souvislosti s prohlášením cenných papírů za neplatné a jejich prodejem, vyplatí
emitent bez zbytečného odkladu osobě, jejíž cenné papíry byly prohlášeny za neplatné, nebo
jej uloží do úřední úschovy.
(10) Odstavce 1 až 7 se přiměřeně vztahují na listinné cenné papíry kolektivního
investování, které se přeměňují v zaknihované podílové listy vedené v samostatné evidenci.
§ 113
(1) Emitent, který rozhodl o přeměně zaknihovaného cenného papíru na listinný,
takové rozhodnutí bez zbytečného odkladu
a)
b)

zveřejní v Obchodním věstníku a uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup,
oznámí centrálnímu depozitáři a organizátorovi regulovaného trhu, na kterém je tento
cenný papír přijat k obchodování.

(2) Centrální depozitář do 30 dnů ode dne, kdy obdrží oznámení emitenta o přeměně
zaknihovaného cenného papíru na listinný cenný papír, předá emitentovi výpis, který
obsahuje
a)
b)

údaje o emisi cenného papíru,
údaje o vlastnících cenných papírů s uvedením údajů o pozastavení nakládání s
cenným papírem a údajů o zastavení cenného papíru včetně údajů o zástavním věřiteli.

(3) Majitel účtu zákazníků je povinen sdělit centrálnímu depozitáři údaje podle
odstavce 2 písm. b).
(4) Od vyhotovení výpisu podle odstavce 2 nesmí centrální depozitář ani majitel účtu
zákazníků provést ve své evidenci žádný zápis týkající se cenného papíru, jehož podoba se
přeměňuje.
(5) Centrální depozitář zruší evidenci emise zaknihovaného cenného papíru, který se
přeměňuje na listinný, po vyhotovení výpisu podle odstavce 2 písm. a) ke dni stanovenému
emitentem, nejdříve však ke dni vyhotovení výpisu podle odstavce 2. Od vyhotovení výpisu
do zrušení evidence emise zaknihovaného cenného papíru nesmí uplynout více než 30
kalendářních dnů.
(6) Zrušení evidence emise zaknihovaného cenného papíru oznámí centrální depozitář
a) organizátorovi regulovaného trhu, na kterém jsou tyto cenné papíry přijaty k obchodování,
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b) účastníkům centrálního depozitáře, kteří tuto skutečnost oznámí vlastníkům cenných
papírů; majitel účtu zákazníků zruší evidenci cenných papírů ke stejnému dni jako centrální
depozitář.
(7) Dnem zrušení evidence emise zaknihovaného cenného papíru vzniká vlastníkovi
přeměněného cenného papíru právo na vydání listinného cenného papíru emitentem.
(8) Je-li ke dni zrušení evidence emise zaknihovaného cenného papíru pozastaveno
nakládání s cenným papírem, k němuž dala příkaz osoba uvedená v § 97 odst. 1 písm. a) a c)
až e), vznikne vlastníkovi tohoto cenného papíru právo na vydání listinného cenného papíru
až po uplynutí doby, na kterou bylo pozastaveno nakládání s cenným papírem, nebo před
uplynutím této doby v okamžiku, kdy osoba, která je oprávněna zrušit pozastavení nakládání s
cenným papírem, dá emitentovi souhlas s odevzdáním listinného cenného papíru.
(9) Je-li ke dni zrušení evidence emise zaknihovaného cenného papíru pozastaveno
nakládání s cenným papírem, k němuž dal příkaz soud nebo státní orgán, vzniká právo na
vydání listinného cenného papíru tomuto soudu nebo státnímu orgánu.
(10) Je-li ke dni zrušení evidence emise zaknihovaného cenného papíru cenný papír
zastaven, zůstávají účinky zastavení nedotčeny a právo na vydání listinného cenného papíru
vzniká zástavnímu věřiteli. Povinnost vydat listinný cenný papír emitent splní též tím, že uloží
listinný cenný papír se souhlasem zástavního věřitele do úschovy a předá schovateli prvopis
nebo úředně ověřenou kopii zástavní smlouvy. Jestliže jde o přeměnu listinného cenného
papíru na řad, vyznačí na cenném papíru prohlášení o jeho zastavení za majitele emitent.
(11) Emitent bez zbytečného odkladu po zrušení evidence emise zaknihovaného
cenného papíru zveřejní v Obchodním věstníku a uveřejní způsobem umožňujícím dálkový
přístup výzvu vlastníkům tohoto cenného papíru k převzetí listinného cenného papíru ve lhůtě
stanovené podle § 112 odst. 1. U cenného papíru na jméno nebo na řad emitent zašle též
výzvu k převzetí listinného cenného papíru na jeho adresu sídla nebo trvalého pobytu
uvedenou v evidenci vlastníků cenných papírů.
(12) Pokud vlastník nepřevezme listinný cenný papír ani v dodatečně stanovené lhůtě,
prodá jej emitent prostřednictvím obchodníka s cennými papíry.
(13) Ustanovení § 112 odst. 8 o zveřejnění konání veřejné dražby a ustanovení § 112
odst. 9 platí obdobně.
(14) Odstavce 1 až 13 se přiměřeně vztahují na cenné papíry kolektivního investování
vedené v samostatné evidenci.
§ 114
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(1) Přeměna podoby cenného papíru není novou emisí. Jestliže se přeměňuje
zaknihovaný cenný papír na listinný cenný papír, který musí obsahovat podpis člena nebo
členů představenstva, musí listinný cenný papír obsahovat podpis nebo otisk podpisu člena
nebo členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti ke dni zrušení evidence
zaknihovaných cenných papírů.
(2) Ustanovení obchodního zákoníku o změně podoby akcií zůstávají nedotčena.
HLAVA IVIII
POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ OSOBOU VEDOUCÍ EVIDENCI INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ
§ 115
(1) Centrální depozitář a osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů,
poskytnou údaje z evidence a dokumentů, které jsou povinny uchovávat podle § 99a odst. 1
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

i)

soudu pro účely soudního řízení,
exekutorovi pro účely exekučního řízení, jehož účastníkem je vlastník investičního
nástroje,
orgánům činným v trestním řízení pro účely trestního řízení,
správci daně pro účely správy daní vlastníka investičního nástroje,
České národní bance pro účely
1. dohledu nad finančním trhem,
2. bankovního informačního systému podle zákona, který upravuje činnost
České národní banky,
3. sestavování platební bilance České republiky podle devizového zákona,
insolvenčnímu správci pro účely insolvenčního řízení, jehož účastníkem je vlastník
investičního nástroje,
Bezpečnostní informační službě pro účely plnění úkolů podle zákona, který upravuje
činnost Bezpečnostní informační služby,
ministerstvu při plnění oznamovací povinnosti podle zákona o boji proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zákona o provádění
mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti,
ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu,
ministerstvu pro účely sestavování vládní finanční statistiky a plnění požadavků
souvisejících s notifikací vládního schodku podle přímo použitelného právního
předpisu Evropské unie12a).

(2) Osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci zaknihovaných
cenných papírů, poskytne centrálnímu depozitáři na žádost údaje z evidence a dokumentů,
které je povinna uchovávat podle § 99a odst. 1.
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(3) Osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů, může poskytovat
údaje podle odstavce 1 prostřednictvím centrálního depozitáře za podmínek stanovených
smlouvou uzavřenou s centrálním depozitářem a provozním řádem centrálního depozitáře.
(4) Osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních
nástrojů, poskytne osobě vedoucí samostatnou evidenci investičních nástrojů na žádost údaje
z evidence a dokumentů, které je povinna uchovávat podle § 99a odst. 1.
(5) Centrální depozitář a osoba, která vede samostatnou evidenci, má při poskytování
údajů osobám uvedeným v odstavci 1 nárok vůči těmto osobám na úhradu vynaložených
nákladů. Způsob stanovení výše vynaložených věcných nákladů a způsob jejich úhrady
stanoví prováděcí právní předpis.
____________________
12a) Nařízení Rady (ES) č. 3605/93 ze dne 22. listopadu 1993 o použití Protokolu o postupu při nadměrném
schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství.

§ 116
Fyzická osoba, která je nebo byla investičním zprostředkovatelem, vázaným
zástupcem, osobou s řídící pravomocí, nuceným správcem, likvidátorem, insolvenčním
správcem, společníkem insolvenčního správce nebo zaměstnancem osoby, která vede evidenci
investičních nástrojů, organizátora regulovaného trhu, obchodníka s cennými papíry,
zahraniční osoby poskytující investiční služby v České republice prostřednictvím organizační
složky pobočky, investičního zprostředkovatele, vázaného zástupce, provozovatele
vypořádacího systému nebo osoby zahrnuté do konsolidačního celku podléhajícího dohledu
na konsolidovaném základě, který vykonává Česká národní banka, je povinna zachovávat
mlčenlivost o informaci, která může mít význam pro posouzení vývoje na kapitálovém trhu
nebo může významně poškodit osobu využívající služby poskytované na kapitálovém trhu, a
která nebyla uveřejněna.
§ 118
Výroční zpráva emitenta
(1) Výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu je nejpozději do 4 měsíců po
skončení účetního období povinen uveřejnit emitent
a)

b)

akcie nebo obdobného cenného papíru představujícího podíl na emitentovi přijatého k
obchodování na evropském regulovaném trhu, který má sídlo
1. na území České republiky, nebo
2. na území státu, který není členským státem Evropské unie, pokud byl
prospekt tohoto cenného papíru schválen v České republice,
dluhopisu, obdobného cenného papíru představujícího právo na splacení dlužné částky
nebo investičního cenného papíru, jehož hodnota je určena splacením dlužné částky a
jehož jmenovitá hodnota
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c)

1. není k datu emise téměř rovna nebo vyšší než částka odpovídající 1 000
EUR, přijatého k obchodování na evropském regulovaném trhu, který má sídlo
na území České republiky nebo na území státu, který není členským státem
Evropské unie, pokud byl prospekt tohoto cenného papíru schválen v České
republice,
2. je k datu emise téměř rovna nebo vyšší než částka odpovídající 1 000 EUR,
přijatého k obchodování na regulovaném trhu, pokud si tento emitent zvolil
podle § 123 Českou republiku za členský stát Evropské unie, ve kterém plní
povinnosti stanovené v této hlavě a hlavě V této části zákona, nebo
3. je k datu emise téměř rovna nebo vyšší než částka odpovídající 1 000 EUR,
přijatého k obchodování na zahraničním regulovaném trhu, který má sídlo na
území České republiky a Českou republiku si zvolil podle § 123 za členský stát
Evropské unie, ve kterém plní povinnosti stanovené v této hlavě a hlavě V této
části zákona, nebo
investičního cenného papíru neuvedeného v písmenech a) a b), který
1. je přijat k obchodování na regulovaném trhu a zároveň není přijat k
obchodování na zahraničním regulovaném trhu, jenž má sídlo na území České
republiky nebo státu, který není členským státem Evropské unie,
2. je přijat k obchodování na regulovaném trhu a zároveň na zahraničním
regulovaném trhu, pokud si tento emitent zvolil podle § 123 Českou republiku
za členský stát Evropské unie, ve kterém plní povinnosti stanovené v této hlavě
a hlavě V této části zákona,
3. je přijat k obchodování na regulovaném trhu a zároveň není přijat k
obchodování na zahraničním regulovaném trhu, pokud má tento emitent sídlo v
členském státě Evropské unie, jímž není Česká republika, a zvolil si podle §
123 Českou republiku za členský stát Evropské unie, ve kterém plní povinnosti
stanovené v této hlavě a hlavě V této části zákona, nebo
4. není přijat k obchodování na regulovaném trhu a zároveň je přijat k
obchodování na zahraničním regulovaném trhu, pokud má tento emitent sídlo
na území České republiky a zvolil si podle § 123 Českou republiku za členský
stát Evropské unie, ve kterém plní povinnosti stanovené v této hlavě a hlavě V
této části zákona.

(2) Emitent zabezpečí, aby uveřejněná výroční zpráva a konsolidovaná výroční zpráva
byly veřejně přístupné po dobu nejméně 5 let.
(3) Výroční zpráva musí obsahovat účetní závěrku ověřenou auditorem.
Konsolidovaná výroční zpráva musí obsahovat účetní závěrku a konsolidovanou účetní
závěrku ověřenou auditorem. Zprávy auditora se uveřejňují v plném znění.
(4) Výroční zpráva nebo konsolidovaná výroční zpráva musejí poskytovat investorům
věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření
emitenta a jeho konsolidačního celku za uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího
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vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření emitenta a jeho
konsolidačního celku 12b). Výroční zpráva a konsolidovaná výroční zpráva musejí obsahovat
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

číselné údaje a informace o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích
hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku za uplynulé účetní období v rozsahu
číselných údajů a informací uváděných v prospektu, s uvedením důležitých faktorů,
rizik a nejistot, které ovlivnily finanční situaci, podnikatelskou činnost nebo výsledky
hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku, a jejich dopadů,
informace o zásadách a postupech vnitřní kontroly a pravidlech přístupu emitenta a
jeho konsolidačního celku k rizikům, kterým emitent a jeho konsolidační celek je nebo
může být vystaven ve vztahu k procesu účetního výkaznictví; tyto informace začleňuje
emitent do výroční zprávy nebo konsolidované výroční zprávy jako část samostatné
části, do níž začleňuje informace uvedené v písmenu j),
popis postupů rozhodování a složení statutárního orgánu, dozorčího orgánu dozorčí
rady či jiného výkonného nebo kontrolního orgánu emitenta a, jsou-li zřízeny, také
jejich výborů; tyto informace začleňuje emitent do výroční zprávy nebo konsolidované
výroční zprávy jako část samostatné části, do níž začleňuje informace uvedené v
písmeni j),
popis práv a povinností spojených s příslušným druhem akcie nebo obdobného
cenného papíru představujícího podíl na emitentovi, a to alespoň odkazem na
obchodní zákoník zákon upravující právní poměry obchodních společností a
družstev a stanovy emitenta, pokud se jedná o druh akcie, nebo na srovnatelný
zahraniční právní předpis a stanovám obdobný dokument emitenta, pokud se jedná o
druh obdobného cenného papíru představujícího podíl na emitentovi,
popis postupů rozhodování a základního rozsahu působnosti valné hromady emitenta
nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na
emitentovi; tyto informace začleňuje emitent do výroční zprávy nebo konsolidované
výroční zprávy jako část samostatné části, do níž začleňuje informace uvedené v
písmeni j),
číselné údaje a informace o všech peněžitých a nepeněžitých příjmech, které přijaly za
účetní období osoby s řídící pravomocí od emitenta a od osob ovládaných emitentem,
a to souhrnně za všechny členy statutárního orgánu, souhrnně za všechny členy
dozorčího orgánu dozorčí rady a souhrnně za všechny ostatní osoby s řídící
pravomocí;
číselné údaje a informace o počtu akcií nebo obdobných cenných papírů
představujících podíl na emitentovi, které jsou ve vlastnictví osob s řídící pravomocí
emitenta, číselné údaje a informace o opcích a srovnatelných investičních nástrojích,
jejichž hodnota se vztahuje k akciím nebo obdobným cenným papírům představujících
podíl na emitentovi a jejichž smluvními stranami jsou uvedené osoby, nebo které jsou
uzavřeny ve prospěch uvedených osob; číselné údaje a informace se uvádějí souhrnně
za všechny členy statutárního orgánu, souhrnně za všechny členy dozorčího orgánu
dozorčí rady, souhrnně za všechny ostatní osoby s řídící pravomocí; uvedené osoby
oznámí emitentovi potřebné číselné údaje a informace,
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h)
i)

j)

k)

principy odměňování osob s řídící pravomocí emitenta, jména a příjmení těchto osob a
popis jejich činnosti a s nimi spojených působností a rozhodovacích pravomocí;
prohlášení oprávněných osob emitenta o tom, že podle jejich nejlepšího vědomí
podává výroční zpráva a konsolidovaná výroční zpráva věrný a poctivý obraz o
finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta a jeho
konsolidačního celku za uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího vývoje
finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření,
informace o kodexech řízení a správy společnosti, které jsou pro něj závazné, nebo
které dobrovolně dodržuje, a informaci o tom, kde je možno do kodexu nahlédnout;
popřípadě informaci o tom, že některé ustanovení takového kodexu nedodržuje, nebo o
tom, že žádný kodex nedodržuje, včetně zdůvodnění, proč toto ustanovení nebo žádný
kodex nedodržuje; tyto informace začleňuje emitent do výroční zprávy nebo
konsolidované výroční zprávy jako její samostatnou část a
informace o odměnách účtovaných za účetní období auditory v členění za jednotlivé
druhy služeb, a to zvlášť za emitenta a zvlášť za konsolidovaný celek.

(5) Výroční zpráva a konsolidovaná výroční zpráva v případě emitenta uvedeného v
odstavci 1 písm. a) musejí v samostatné části, do níž emitent začleňuje informace uvedené v
odstavci 4 písm. j), obsahovat rovněž číselné údaje a informace o
a)

b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
h)
i)

struktuře vlastního kapitálu emitenta, včetně cenných papírů nepřijatých k
obchodování na evropském regulovaném trhu a případného určení různých druhů akcií
nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na emitentovi a podílu na
základním kapitálu každého druhu akcií nebo obdobných cenných papírů
představujících podíl na emitentovi,
omezení převoditelnosti cenných papírů,
významných přímých a nepřímých podílech na hlasovacích právech emitenta,
vlastnících cenných papírů se zvláštními právy, včetně popisu těchto práv,
omezení hlasovacích práv,
smlouvách mezi akcionáři nebo obdobnými vlastníky cenných papírů představujících
podíl na emitentovi, které mohou mít za následek ztížení převoditelnosti akcií nebo
obdobných cenných papírů představujících podíl na emitentovi nebo hlasovacích práv,
pokud jsou emitentovi známy,
zvláštních pravidlech určujících volbu a odvolání členů statutárního orgánu a změnu
stanov nebo obdobného dokumentu emitenta,
zvláštních pravomocích členů statutárního orgánu, zejména o pověření podle § 161a a
§ 210 obchodního zákoníku,
zvláštní působnosti statutárního orgánu nebo správní rady podle zákona
upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev,
významných smlouvách, ve kterých je emitent smluvní stranou a které nabudou
účinnosti, změní se nebo zaniknou v případě změny ovládání emitenta v důsledku
nabídky převzetí, a o účincích z nich vyplývajících, s výjimkou takových smluv,
jejichž uveřejnění by bylo pro emitenta vážně poškozující; tím není omezena jiná
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j)

k)

l)

povinnost uveřejnit takovou informaci podle tohoto zákona nebo jiných právních
předpisů,
smlouvách mezi emitentem a členy jeho statutárního orgánu nebo zaměstnanci,
kterými je emitent zavázán k plnění pro případ skončení jejich funkce nebo
zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí,
případných programech, na jejichž základě je zaměstnancům a členům statutárního
orgánu společnosti umožněno nabývat účastnické cenné papíry společnosti, opce na
tyto cenné papíry či jiná práva k nim za zvýhodněných podmínek, a o tom, jakým
způsobem jsou práva z těchto cenných papírů vykonávána,
úhradách placených státu za právo těžby, pokud rozhodující činnost emitenta spočívá
v těžebním průmyslu12c).

(6) Výroční zpráva nebo konsolidovaná výroční zpráva emitenta podle odstavce 1,
který není povinen postupovat podle zákona upravujícího účetnictví12d), musí obsahovat
informace rovnocenné informacím, které obsahuje výroční zpráva podle zákona upravujícího
účetnictví.
(7) Pokud valná hromada nebo obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů
představujících podíl na emitentovi účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku
neschválí nebo pokud soudní orgán rozhodne o neplatnosti valné hromady nebo obdobného
shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi, které schválilo
účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku, emitent bez zbytečného odkladu tyto
skutečnosti uveřejní; v informaci se uvede též způsob řešení připomínek valné hromady nebo
obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi.
(8) Statutární orgán emitenta uvedeného v odstavci 1 písm. a) na řádné valné hromadě
nebo obdobném řádném shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na
emitentovi předloží akcionářům nebo obdobným vlastníkům cenných papírů představujících
podíl na emitentovi souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle odstavce 5
písm. a) až k).
____________________
12b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/46/ES ze dne 14. června 2006, kterou se mění směrnice
Rady 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem společností, 83/349/EHS o konsolidovaných
účetních závěrkách, 86/635/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a
ostatních finančních institucí a 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách
pojišťoven.
12c) Například § 32a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
12d) § 21 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) a d) a odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů.

§ 119b
Uveřejňování dalších informací
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(1) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) bez zbytečného odkladu uveřejní každou
změnu práv spojených s určitým druhem akcií nebo obdobných cenných papírů
představujících právo na podíl na emitentovi. Stejnou povinnost má i v případě změny práv
spojených s investičním nástrojem, který emitent vydal a se kterým je spojeno právo na
získání jím vydaných akcií nebo obdobných cenných papírů představujících právo na podíl na
emitentovi přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu.
(2) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. b) nebo c) bez zbytečného odkladu uveřejní
každou změnu práv spojených s investičním cenným papírem uvedeným v § 118 odst. 1 písm.
b) a c), který vydal, zejména uveřejní informaci o změně emisních podmínek nebo dokumentu
obdobnému emisním podmínkám.
(3) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 bez zbytečného odkladu uveřejní každou
informaci o nové emisi investičních cenných papírů uvedených v § 118 odst. 1 písm. a) až c),
o přijaté půjčce zápůjčce nebo úvěru nebo obdobném závazku, jakož i o potenciálním
závazku emitenta nebo třetí osoby vztahujícího se k těmto investičním cenným papírům.
Ostatní povinnosti emitenta
§ 120
(1) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 předloží organizátorovi evropského regulovaného
trhu, na němž je jím vydaný investiční cenný papír přijat k obchodování, a České národní
bance návrh každé změny svých stanov nebo obdobného dokumentu nebo návrh každého
rozhodnutí o snížení nebo zvýšení základního kapitálu, a to bez zbytečného odkladu, a v
případě návrhu změny svých stanov nebo obdobného dokumentu nejpozději v den uveřejnění
oznámení o konání valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů
představujících podíl na emitentovi nebo zaslání pozvánky na valnou hromadu nebo obdobné
shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi, na kterém má být
o tomto návrhu hlasováno.
(2) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) nebo b)
a)

b)

zajistí rovné zacházení se všemi vlastníky investičních cenných papírů, které vydal,
jimž vyplývá z vlastnictví těchto cenných papírů stejné postavení; porušením této
povinnosti není, je-li s investičním cenným papírem téhož druhu spojen rozdílný počet
hlasovacích práv,
zajistí výplatu výnosu z investičního cenného papíru nebo jiného peněžitého plnění
spojeného s investičním cenným papírem, který vydal; emitent vyplatí výnosy nebo
jiná peněžitá plnění prostřednictvím jím určené osoby uvedené v § 2a odst. 1 písm. a)
až c) nebo zahraniční osoby s obdobnou činností.

(3) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) nebo b) nejpozději v den uveřejnění
oznámení o konání valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů
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představujících podíl na emitentovi nebo schůze vlastníků dluhopisů nebo obdobného
shromáždění vlastníků cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky, nebo
v den zaslání pozvánky na takové shromáždění vlastníků cenných papírů zpřístupní v listinné
podobě komukoliv ve svém sídle až do dne konání takového shromáždění vlastníků cenných
papírů nebo, v případě emitenta, který poskytuje informace elektronickým prostředkem v
souladu s odstavcem 5, zašle elektronickým prostředkem formulář plné moci k zastoupení
vlastníka cenného papíru na shromáždění vlastníků cenných papírů. Tento formulář emitent
současně uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých internetových
stránkách.
(4) Každý má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci podle odstavce 3 na svůj
náklad a na své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem. Na
zpřístupnění formuláře plné moci podle odstavce 3 v listinné podobě v sídle emitenta, jeho
uveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách emitenta a
na právo vyžádat si jeho zaslání v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj
náklad a své nebezpečí musí být vlastník cenného papíru vydaného emitentem upozorněn v
pozvánce na shromáždění uvedené v odstavci 3 nebo v oznámení o konání shromáždění
uvedeného v odstavci 3. Emitent podle § 118 odst. 1 písm. a) zajistí možnost oznamování
udělení plné moci k zastupování na valné hromadě nebo obdobném shromáždění vlastníků
cenných papírů, jakož i její odvolání zmocnitelem, elektronickým prostředkem.
(5) Pokud stanovy nebo dokument obdobný stanovám emitenta uvedeného v § 118
odst. 1 písm. a) nebo emisní podmínky dluhopisu nebo dokument obdobný emisním
podmínkám dluhopisu emitenta podle § 118 odst. 1 písm. b) neobsahují již tuto možnost, pak
valná hromada nebo obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na
emitentovi, pokud se jedná o emitenta podle § 118 odst. 1 písm. a), nebo schůze vlastníků
dluhopisů nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících právo na
splacení dlužné částky, pokud se jedná o emitenta podle § 118 odst. 1 písm. b), může
rozhodnout o poskytování informací týkajících se výkonu práv vlastníka cenného papíru
vydaného tímto emitentem elektronickým prostředkem, který umožňuje přenos dat po vedení,
rádiem, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, zpracování dat zahrnující
digitální kompresi a uchovávání dat pouze, pokud tento emitent
a)

b)

c)

neváže poskytování informací týkajících se výkonu práv vlastníka cenného papíru
elektronickým prostředkem na bydliště nebo sídlo vlastníka cenného papíru,
zmocněnce oprávněného jej zastupovat nebo osoby uvedené v § 122 odst. 2 písm. a)
až h),
zabezpečuje účinnou správu údajů o vlastníkovi cenného papíru nebo o osobě
oprávněné za něj vykonávat hlasovací práva a zajišťuje technické podmínky pro
ochranu zpracovávaných, uchovávaných a přenášených dat,
informuje způsobem, kterým svolává takové shromáždění vlastníků cenných papírů,
bez zbytečného odkladu vlastníka jím vydaného cenného papíru nebo osobu
oprávněnou za něj vykonávat hlasovací práva o rozhodnutí shromáždění vlastníků
cenných papírů poskytovat informace týkající se výkonu práv vlastníka cenného
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d)

papíru elektronickým prostředkem a požádá jej o vyjádření souhlasu v přiměřené lhůtě
s tím, že pokud v této lhůtě nevyjádří své námitky, považuje se jeho souhlas za daný a
poskytuje každou informaci týkající se výkonu práv vlastníka cenného papíru
elektronickým prostředkem každému vlastníkovi jím vydaných cenných papírů a
každé osobě uvedené v § 122 odst. 2 písm. a) až e); to se nevztahuje na osobu, která
emitenta písemně požádala o zasílání informací na svůj náklad a své nebezpečí v
listinné podobě.

(6) Splnění podmínek stanovených v odstavci 5 emitent uvedený v odstavci 5 zajistí
také pro případ, kdy stanovy nebo dokument obdobný stanovám anebo emisní podmínky nebo
dokument obdobný emisním podmínkám obsahují možnost poskytnout informace týkající se
výkonu práv vlastníka daného cenného papíru elektronickým prostředkem.
§ 120a
(1) Kromě požadavků stanovených obchodním zákoníkem zákonem upravujícím
právní poměry obchodních společností a družstev nebo srovnatelných požadavků
zahraničního právního předpisu obsahuje, v případě emitenta podle § 118 odst. 1 písm. a),
pozvánka na valnou hromadu nebo obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů
představujících podíl na emitentovi nebo oznámení o konání valné hromady nebo obdobného
shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi
a)

b)

upozornění na práva vlastníka cenného papíru související s účastí na valné hromadě
nebo obdobném shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na
emitentovi a údaj o celkovém počtu akcií a cenných papírů představujících podíl na
emitentovi a hlasovacích právech s nimi spojených,
jasný a určitý popis toho, jak se účastnit, a to i na základě plné moci, valné hromady
nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na
emitentovi, a jak na valné hromadě nebo obdobném shromáždění vlastníků cenných
papírů představujících podíl na emitentovi hlasovat, včetně informací o
1. právu uplatňovat návrhy a protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v
pozvánce na valnou hromadu nebo obdobné shromáždění vlastníků cenných
papírů představujících podíl na emitentovi nebo v oznámení o konání valné
hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů
představujících podíl na emitentovi,
2. právu žádat zařazení určené záležitosti na program jednání valné hromady
nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl
na emitentovi a o lhůtách souvisejících s výkonem tohoto práva; v případě, že
je informace o tomto právu poskytována způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetových stránkách emitenta, postačí, obsahuje-li pozvánka
nebo oznámení informace o lhůtách souvisejících s výkonem tohoto práva a
odkaz na internetovou adresu internetové stránky emitenta, včetně údaje, kde
lze na ní nich příslušné informace nalézt,
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c)
d)

3. způsobu, jakým emitent přijímá elektronickým prostředkem sdělení o
udělení plné moci k zastoupení vlastníka cenného papíru na valné hromadě
nebo obdobném shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl
na emitentovi,
4. způsobu a postupu při korespondenčním hlasováním nebo hlasování
elektronickým prostředkem, umožňuje-li emitent takové hlasování,
údaje o způsobu a místu získání dokumentů uvedených v § 120b odst. 1,
odkaz na internetovou adresu internetové stránky emitenta, včetně údaje, kde lze na
ní nich informace uvedené v § 120b odst. 1 nalézt.

(2) Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady nebo obdobného shromáždění
vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi uvedeném v § 118 odst. 1 písm.
a) rozhodnutí o výplatě výnosu z cenného papíru nebo jiného peněžitého plnění spojeného s
cenným papírem, tento emitent uveřejní spolu s oznámením o konání valné hromady nebo
obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi nebo
zašle vlastníkům cenných papírů spolu s pozvánkou na valnou hromadu nebo obdobné
shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi navrhovaný rozvrh
výplaty výnosu nebo jiného peněžitého plnění a údaje o osobě, prostřednictvím které výnosy
nebo jiná peněžitá plnění vyplatí. Stejným způsobem informuje emitent vlastníka cenného
papíru nebo jeho zmocněnce bez zbytečného odkladu o výsledku jednání valné hromady nebo
obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi.
(3) Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady nebo obdobného shromáždění
vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi uvedeném v § 118 odst. 1 písm.
a) rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení cenných papírů, o spojení
více cenných papírů do jednoho nebo o změně formy nebo druhu cenného papíru, uveřejní
spolu s oznámením o konání valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných
papírů představujících podíl na emitentovi nebo zašle vlastníkovi cenného papíru spolu s
pozvánkou na valnou hromadu nebo obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů
představujících podíl na emitentovi informace o dopadu takového rozhodnutí na práva
vlastníka. Stejným způsobem informuje emitent vlastníka cenného papíru nebo jeho
zmocněnce bez zbytečného odkladu o výsledku jednání valné hromady nebo obdobného
shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi v tomto bodě
jednání.
(4) Pokud o zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje statutární orgán na
základě pověření valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů
představujících podíl na emitentovi, použije se odstavec 3 přiměřeně.
§ 120b
(1) Emitent podle § 118 odst. 1 písm. a) je povinen nejpozději dnem uveřejnění
oznámení o konání valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů
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představujících podíl na emitentovi nebo dnem zaslání pozvánky na valnou hromadu nebo
obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi uveřejnit
a)
b)

c)
d)

e)

f)

toto oznámení nebo tuto pozvánku,
každý dokument týkající se programu jednání valné hromady nebo obdobného
shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi; dokument
nemusí být zcela nebo zčásti uveřejněn, jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení
vyplývá, že by mohlo jeho uveřejnění přivodit emitentovi újmu, nebo jde, v případě
informace uvedené v dokumentu, o vnitřní informaci anebo o informaci, která je
předmětem obchodního, bankovního nebo podobného tajemství emitenta nebo
utajovanou informaci podle jiného právního předpisu; zda jde o takovou informaci,
rozhodne statutární orgán emitenta,
formulář, pomocí kterého lze vykonat korespondenční hlasování nebo hlasování
elektronickým prostředkem,
návrh usnesení valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů
představujících podíl na emitentovi, anebo stanovisko statutárního orgánu emitenta k
jednotlivým bodům navrhovaného programu jednání valné hromady nebo obdobného
shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi,
písemné znění doručeného návrhu nebo protinávrhu akcionáře nebo vlastníka cenného
papíru představujícího podíl na emitentovi k návrhům, jejichž obsah je uveden v
pozvánce na valnou hromadu nebo obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů
představujících podíl na emitentovi nebo v oznámení o konání valné hromady nebo
obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi
a
celkový počet akcií a cenných papírů představujících podíl na emitentovi vydaných ke
dni uveřejnění oznámení nebo zaslání pozvánky, jakož i celkový počet hlasů, které
jsou s nimi spojeny; vydal-li emitent různé druhy akcií a cenných papírů
představujících podíl na emitentovi, uvede tyto údaje zvlášť pro každý druh akcie a
cenného papíru představujícího podíl na emitentovi.

(2) Emitent podle § 118 odst. 1 písm. a) uveřejní do 15 dnů ode dne, kdy se konala
valná hromada nebo obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na
emitentovi, údaje o
a)

b)

počtu platných hlasů odevzdaných při hlasování o každém návrhu, počtu akcií a
cenných papírů představujících podíl na emitentovi, s nimiž jsou tyto hlasy spojeny, a
výši podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech emitenta, kterou
představují tyto akcie a tyto cenné papíry představující podíl na emitentovi, a
celkovém počtu platných hlasů odevzdaných pro návrh, proti návrhu a počtu hlasů,
ohledně nichž se hlasující zdrželi hlasování.

(3) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) zpřístupní dokumenty uvedené v odstavci
1 akcionářům nebo vlastníkům cenných papírů představujících podíl na emitentovi a uveřejní
údaje uvedené v odstavci 2 bezplatně na svých internetových stránkách. Povinnost uveřejnit
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oznámení nebo pozvánku na valnou hromadu podle obchodního zákoníku zákona
upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev tím není dotčena.
§ 122
Oznamování podílu na hlasovacích právech
(1) Osoba, která dosáhne nebo překročí podíl na všech hlasovacích právech emitenta
uvedeného v § 118 odst. 1 písm. a) ve výši 3 %, je-li základní kapitál emitenta vyšší než 100
000 000 Kč nebo odpovídající částka v cizí měně, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 40 %,
50 % nebo 75 %, nebo sníží svůj podíl na všech hlasovacích právech pod tyto hranice, oznámí
tuto skutečnost emitentovi a České národní bance. Toto oznámení lze učinit v jazyce
anglickém.
(2) Pro účely plnění oznamovací povinnosti podle odstavce 1 se do podílu na všech
hlasovacích právech emitenta započítají i hlasovací práva z cenných papírů,
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

kterými disponuje jiná osoba, která jedná ve shodě s osobou uvedenou v odstavci 1,
která má osoba uvedená v odstavci 1 možnost dočasně vykonávat na základě úplatné
smlouvy,
které byly osobě uvedené v odstavci 1 poskytnuty jako zajištění, pokud tato osoba
uveřejní prohlášení, že bude tato hlasovací práva vykonávat,
ke kterým má osoba uvedená v odstavci 1 doživotní užívací právo,
které osoba uvedená v odstavci 1 spravuje, obhospodařuje nebo jsou u ní uloženy,
jestliže jí nebyly vlastníkem uděleny zvláštní pokyny týkající se hlasování,
která má možnost svým jménem na účet osoby uvedené v odstavci 1 vykonávat jiná
osoba,
která jsou vykonávána osobou uvedenou v odstavci 1 na základě plné moci, může-li
tato práva vykonávat podle svého uvážení a jestliže jí nebyly zmocnitelem uděleny
žádné zvláštní pokyny týkající se hlasování, nebo
které je oprávněna nabýt osoba uvedená v odstavci 1 jednostranným projevem vůle.

Jestliže podíl na hlasovacích právech podle odstavce 1 nabudou nebo pozbudou osoby
jednající ve shodě, jejich podíly na hlasovacích právech se pro účely plnění oznamovací
povinnosti sčítají; povinnost jednotlivé osoby podle odstavce 1 tím není dotčena. Oznamovací
povinnosti podléhá i změna v rozložení podílu na hlasovacích právech mezi osobami
jednajícími ve shodě v rozsahu zakládajícím oznamovací povinnost.
(3) Osoba uvedená v odstavci 1 oznámí dosažení, překročení nebo snížení podílu
podle odstavce 1 do 4 pracovních dnů poté, co se dozví nebo mohla dozvědět o skutečnosti,
která zakládá vznik oznamovací povinnosti podle odstavce 1. Platí, že osoba uvedená v
odstavci 1 se o této skutečnosti dozvěděla nejpozději 2 pracovní dny po dni, kdy tato
skutečnost nastala. Pokud povinnost podle odstavce 1 vznikne více osobám, mohou tyto
osoby splnit oznamovací povinnost společným oznámením. Oznamovací povinnost je
splněna, je-li ve stanovené lhůtě písemné oznámení řádně odesláno.
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(4) Pokud byla plná moc ve smyslu odstavce 2 písm. g) udělena pouze pro účely jedné
valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl
na emitentovi, může být oznámení podle odstavce 1 provedeno zmocnitelem a zmocněncem
formou jednotného oznámení, které obsahuje informaci o podílu na hlasovacích právech v
průběhu valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů
představujících podíl na emitentovi, informaci o podílu na hlasovacích právech v okamžiku,
kdy již tento zmocněnec nemůže vykonávat hlasovací práva podle svého uvážení, a dále
informaci, kdy tento okamžik nastane.
(5) Nesplnění oznamovací povinnosti stanovené v odstavci 1 nemá za následek
neplatnost právního úkonu jednání, na základě kterého došlo k nabytí nebo zvýšení účasti na
emitentovi, avšak hlasovací práva spojená s takto nabytou účastí nesmějí být vykonávána, a to
do doby splnění oznamovací povinnosti.
(6) Česká národní banka uveřejní skutečnosti, které jí byly oznámeny podle odstavce
1, přičemž informaci o výši podílu na hlasovacích právech uveřejní ve lhůtě nejpozději do 3
pracovních dnů ode dne doručení oznámení nebo ode dne, kdy tuto informaci sama zjistí.
(7) Oznamovací povinnost podle odstavce 1 má i osoba, která zvýší nebo sníží podíl
na hlasovacích právech v důsledku zvýšení nebo snížení základního kapitálu.
(8) Povinnost podle odstavce 1 vzniká bez ohledu na to, že osoba hlasovací práva z
jakéhokoli důvodu nevykonává. V důsledku skutečnosti, že osoba hlasovací práva
nevykonává, nedochází ke změně podílu na hlasovacích právech podle odstavce 1 této osoby
ani jiných osob.
(9) Osoba uvedená v § 2a odst. 1 písm. a) až c) nebo zahraniční osoba s obdobnou
činností do podílu na hlasovacích právech podle odstavce 1 nezapočítává podíly na
hlasovacích právech, které se vztahují k majetku, který obhospodařuje podle prováděcího
právního předpisu, který upravuje pravidla obezřetného podnikání na kapitálovém trhu13a),
pokud nepřesahují podíl ve výši 5 % na všech hlasovacích právech emitenta, a která
nevykonává nebo jinak nezasahuje do řízení emitenta.
(10) Osoba ovládající osobu, která má povolení k poskytování investiční služby
uvedené v § 4 odst. 2 písm. d), nebo zahraniční osobu, která má povolení jiného členského
státu Evropské unie k poskytování investiční služby obdobné investiční službě uvedené v § 4
odst. 2 písm. d), do podílu na hlasovacích právech podle odstavce 1 nezapočítává podíly na
hlasovacích právech, které se vztahují k majetku, který obhospodařuje ovládaná osoba, pokud
a)
b)

ovládaná osoba hlasovací práva vykonává pouze podle písemného příkazu zákazníka,
nebo
ovládající osoba nezasahuje žádným způsobem do výkonu těchto hlasovacích práv.
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(11) Osoba ovládající investiční společnost nebo zahraniční investiční společnost do
podílu na hlasovacích právech podle odstavce 1 nezapočítává hlasovací práva, která jsou
spojena s majetkem ve fondech kolektivního investování, který obhospodařuje tato ovládaná
osoba, pokud ovládající osoba nezasahuje žádným způsobem do výkonu těchto hlasovacích
práv.
(12) Podmínky pro ovládající osobu stanovené v odstavcích 10 a 11 platí i pro
ovládající osobu osoby, která v souladu s právním řádem státu, který není členským státem
Evropské unie, poskytuje v tomto státě službu srovnatelnou s investiční službou uvedenou v §
4 odst. 2 písm. d), pokud
a)

b)
c)

právní řád takového státu ovládající osobě stanoví, aby hlasovací práva, která se
vztahují k cenným papírům, které jsou součástí obhospodařovaného majetku, tato
osoba vykonávala pouze podle písemného příkazu zákazníka, nebo aby zajistila
postupy k omezení možnosti střetu zájmů mezi osobami pověřenými
obhospodařováním majetku a dalšími osobami,
ovládající osoba nezasahuje žádným způsobem do výkonu hlasovacích práv, která se
vztahují k cenným papírům, které jsou součástí obhospodařovaného majetku, a
ovládaná osoba v případě střetu zájmů mezi ní a ovládající osobou je povinna
upřednostnit své zájmy před zájmy ovládající osoby.

(13) Podmínky uvedené v odstavcích 10 až 12 platí pro ovládající osobu, pouze pokud
zašle bez zbytečného odkladu České národní bance
a)
b)

c)

údaje o ovládané osobě podle odstavců 10 až 12 a o orgánech, jejichž dohledu
podléhají,
prohlášení o splnění podmínek stanovených v odstavcích 10 až 12; prohlášení nemusí
zaslat, pokud se vztahuje výlučně k investičním nástrojům, které umožňují nabýt
cenné papíry ve smyslu odstavce 2 písm. h), a
změny v údaji nebo prohlášení podle písmene a) nebo b).

(14) Ovládající osoba podle odstavců 10 až 12 na vyžádání České národní banky bez
zbytečného odkladu doloží, že
a)

b)

ovládající osoba a ovládaná osoba má organizační uspořádání umožňující, aby
hlasovací práva byla vykonávána v souladu s odstavcem 10 písm. b) nebo s odstavcem
11,
v případě, kdy je ovládající osoba zákazníkem jí ovládané osoby nebo má účast na
majetku, který je obhospodařován ovládanou osobou, z písemné dokumentace
vyplývá, že je jejich vztah obvyklý styku s ostatními zákazníky.

(15) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a), který nabyl nebo pozbyl vlastní akcie
sám nebo prostřednictvím jiné osoby jednající na účet emitenta, uveřejní informaci o tom, že
dosáhl nebo překročil podíl na všech hlasovacích právech ve výši 3 %, je-li základní kapitál
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emitenta vyšší než 100 000 000 Kč nebo odpovídající částka v cizí měně, 5 % nebo 10 %,
nebo že snížil svůj podíl na hlasovacích právech pod tyto hranice. Emitent tuto informaci
uveřejní do 4 pracovních dnů poté, co nastane skutečnost, která zakládá vznik této povinnosti.
(16) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) uveřejní celkový počet hlasovacích práv
a výši základního kapitálu v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k jejich změně.
(17) Obsah oznámení podle odstavce 1, formu a způsob jeho zasílaní stanoví
prováděcí právní předpis.
____________________
13a) Vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a
obchodníků s cennými papíry.

§ 128
Základní ustanovení
(1) Garanční fond je právnická osoba, která zabezpečuje záruční systém, ze kterého se
vyplácejí náhrady zákazníkům obchodníka s cennými papíry, který není schopen plnit své
závazky vůči svým zákazníkům.
(2) Garanční fond
a)
b)

c)
d)

přijímá příspěvky od obchodníků s cennými papíry,
informuje Českou národní banku o výši příspěvků, které jednotliví obchodníci s
cennými papíry zaplatili Garančnímu fondu za příslušný kalendářní rok, a uveřejňuje
tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých internetových
stránkách do 30. dubna následujícího roku,
zajišťuje ověřování nároků na vyplacení náhrad z Garančního fondu,
zajišťuje vyplácení náhrad z Garančního fondu.
(3) Garanční fond se zapisuje do obchodního rejstříku.

(4) Garanční fond není státním fondem. Na Garanční fond se nevztahují právní
předpisy upravující pojišťovnictví.
(5) Garanční fond je řízen pětičlennou správní radou, která je jeho statutárním
orgánem. Předsedu, místopředsedu a ostatní členy správní rady Garančního fondu jmenuje a
odvolává ministr financí. Členové správní rady Garančního fondu jsou jmenováni na období 5
let, a to i opakovaně. Nejméně 1 člen je jmenován z řad zaměstnanců České národní banky, a
to na návrh bankovní rady České národní banky. Nejméně 2 členové jsou jmenováni z řad
členů představenstva statutárního orgánu nebo zaměstnanců obchodníků s cennými papíry
(6) Pokud některému členovi správní rady Garančního fondu skončí členství ve
správní radě před uplynutím jeho funkčního období, je na jeho místo jmenován nový člen
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správní rady, jehož funkční období skončí ke stejnému dni, ke kterému by skončilo funkční
období jeho předchůdce.
(7) Člen správní rady je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře.
(8) Při porušení povinnosti podle odstavce 7 člen správní rady odpovídá za škodu,
kterou způsobil,
a)
b)

v případě úmyslného jednání úmyslu v plné výši,
v případě nedbalosti až do celkové výše 100 000 Kč za celé období výkonu své
funkce.
(9) Každý obchodník s cennými papíry je povinen platit příspěvek do Garančního

fondu.
(10) Zdrojem majetku Garančního fondu jsou příspěvky od obchodníků s cennými
papíry, pokuty uložené obchodníkům s cennými papíry podle tohoto zákona, pokuty uložené
investičním společnostem za porušení ustanovení týkajících se obhospodařování majetku
zákazníků a výnosy z investování peněžních prostředků. Garanční fond může přijmout též
úvěr, dotaci nebo návratnou finanční výpomoc.
(11) Prostředky Garančního fondu lze použít na
a)

b)
c)

náhrady plynoucí z neschopnosti obchodníka s cennými papíry splnit své závazky
spočívající ve vydání majetku zákazníků zákazníkům, z důvodu přímo souvisejícího s
jeho finanční situací,
splátky úvěrů nebo návratné finanční výpomoci,
úhradu nákladů na činnost Garančního fondu.

(12) Pro účely této hlavy se majetkem zákazníka rozumí peněžní prostředky a
investiční nástroje, které obchodník s cennými papíry převzal za účelem poskytnutí investiční
služby, a peněžní prostředky a investiční nástroje získané za tyto hodnoty pro zákazníka. Věta
druhá § 2 odst. 1 písm. h) platí obdobně.
(13) Peněžní prostředky Garančního fondu mohou být investovány pouze bezpečným
způsobem.
(14) Způsob zabezpečování činnosti Garančního fondu, způsob investování peněžních
prostředků Garančního fondu a úhradu nákladů na činnost Garančního fondu podrobně upraví
statut Garančního fondu, který vydá správní rada po předchozím souhlasu ministerstva.
Souhlas ministerstva se vyžaduje též ke každé změně statutu Garančního fondu.
Poskytování náhrady z Garančního fondu
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§ 130
(1) Česká národní banka bez zbytečného odkladu oznámí Garančnímu fondu, že
a)

b)

obchodník s cennými papíry z důvodu své finanční situace není schopen plnit své
závazky spočívající ve vydání majetku zákazníkům a není pravděpodobné, že je splní
do 1 roku, nebo
soud vydal rozhodnutí o úpadku obchodníka s cennými papíry nebo vydal jiné
rozhodnutí, které má za následek, že zákazníci obchodníka s cennými papíry se
nemohou účinně domáhat vydání svého majetku vůči obchodníkovi s cennými papíry.

(2) Garanční fond v dohodě s Českou národní bankou neprodleně uveřejní vhodným
způsobem oznámení, které obsahuje
a)
b)
c)

skutečnost, že obchodník s cennými papíry není schopen plnit své závazky,
místo, způsob a lhůtu pro přihlášení nároků na náhradu a zahájení výplaty náhrad z
Garančního fondu, a
případné další skutečnosti související s přihlášením nároků.

(3) Lhůta pro přihlášení nároků nesmí být kratší než 5 měsíců ode dne uveřejnění
oznámení podle odstavce 2. Skutečnosti, že tato lhůta uplynula, se nelze dovolávat k odepření
výplaty náhrady z Garančního fondu.
(4) Na náhradu z Garančního fondu nemá nárok
a)
b)
c)

Česká konsolidační agentura,
územní samosprávný celek,
osoba, která v průběhu 3 let předcházejících oznámení podle odstavce 2
1. prováděla audit nebo se podílela na provádění auditu obchodníka s cennými
papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu,
2. byla vedoucí osobou obchodníka s cennými papíry, jehož zákazníkům se
vyplácí náhrada z Garančního fondu,
3. byla osobou s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry,
jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu,
4. byla osobou blízkou podle občanského zákoníku16) osobě podle bodů 1 až
3,
5. byla osobou, která patří do stejného podnikatelského seskupení jako
obchodník s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z
Garančního fondu,
6. prováděla audit nebo se podílela na provádění auditu osoby, která patří do
stejného podnikatelského seskupení jako obchodník s cennými papíry, jehož
zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu,
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d)

e)

f)

7. byla vedoucí osobou osoby, která patří do stejného podnikatelského
seskupení jako obchodník s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí
náhrada z Garančního fondu,
osoba, ve které má nebo měl kdykoli během posledních 12 měsíců bezprostředně
předcházejících dni, ve kterém bylo učiněno oznámení podle odstavce 1, obchodník s
cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu, nebo
osoba s kvalifikovanou účastí na tomto obchodníkovi s cennými papíry vyšší než 50%
podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech,
osoba, která v souvislosti s legalizací výnosů z trestné činnosti svěřila obchodníkovi s
cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu, prostředky
získané trestným činem,
osoba, která trestným činem způsobila neschopnost obchodníka s cennými papíry,
jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu, splnit své závazky vůči
zákazníkům.
(5) Garanční fond pozastaví výplatu náhrad

a)
b)

za majetek zákazníka, o kterém je z průběhu trestního řízení zřejmé, že může jít o
majetek podle odstavce 4 písm. e), nebo
osobě podezřelé ze spáchání trestného činu, který způsobil neschopnost obchodníka s
cennými papíry splnit své závazky vůči zákazníkům, a to po dobu trestního řízení
vedeného proti této osobě.

(6) Garanční fond pozastaví výplatu náhrad podle odstavce 5 bez zbytečného odkladu
poté, kdy se o uvedených skutečnostech dozvěděl.
(7) Náhrada z Garančního fondu se poskytuje za majetek zákazníka, který mu nemohl
být vydán z důvodů přímo souvisejících s finanční situací obchodníka s cennými papíry. Pro
výpočet náhrady se ke dni, ke kterému Garanční fond obdržel oznámení České národní banky
podle odstavce 1, sečtou hodnoty všech složek majetku zákazníka, které nemohly být vydány
z důvodů přímo souvisejících s finanční situací obchodníka s cennými papíry, a to včetně jeho
spoluvlastnického podílu na majetku ve spoluvlastnictví s jinými zákazníky, s výjimkou
hodnoty peněžních prostředků svěřených obchodníkovi s cennými papíry, který je bankou
nebo pobočkou zahraniční banky, a vedených jím na účtech pojištěných podle zákona
upravujícího činnost bank. Od výsledné částky se odečte hodnota závazků zákazníka vůči
obchodníkovi s cennými papíry splatných ke dni, ke kterému Garanční fond obdržel oznámení
České národní banky podle odstavce 1.
(8) Pro výpočet náhrady podle odstavce 7 jsou určující reálné hodnoty investičních
nástrojů platné ke dni, ke kterému Garanční fond obdrží oznámení České národní banky podle
odstavce 1. Při výpočtu náhrady může Garanční fond přihlédnout i ke smluvním ujednáním
mezi obchodníkem s cennými papíry a zákazníkem, jsou-li obvyklá, zejména ke skutečně
připsaným úrokům nebo jiným výnosům, na které vznikl zákazníkovi nárok ke dni, kdy
Garanční fond obdržel oznámení České národní banky podle odstavce 1.
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(9) Náhrada se zákazníkovi poskytuje ve výši 90 % částky vypočtené podle odstavců 7
a 8, nejvýše se však vyplatí částka v korunách českých odpovídající 20 000 EUR pro jednoho
zákazníka u jednoho obchodníka s cennými papíry.
(10) Náhrada z Garančního fondu musí být vyplacena do 3 měsíců ode dne ověření
přihlášeného nároku a vypočtení výše náhrady. Česká národní banka může ve výjimečných
případech na žádost Garančního fondu prodloužit tuto lhůtu nejvýše o 3 měsíce.
(11) Obchodník s cennými papíry poskytne Garančnímu fondu na jeho žádost ve lhůtě
stanovené Garančním fondem podklady potřebné pro výpočet náhrady podle odstavců 7 a 8.
Je-li u obchodníka s cennými papíry zavedena nucená správa, má tuto povinnost nucený
správce, je-li na majetek obchodníka s cennými papíry prohlášen konkurs, má tuto povinnost
insolvenční správce tohoto obchodníka s cennými papíry. Tutéž povinnost má, pokud ji k
tomu Garanční fond vyzve, i jiná osoba, pokud má tyto podklady u sebe.
(12) Podklady podle odstavce 11 obsahují za každého zákazníka zejména tyto údaje:
a)

b)

c)

měnu a částku peněžních prostředků a druh, počet a jednoznačnou identifikaci
investičních nástrojů, které tvoří majetek zákazníka, a které nemohly být vydány
postupem podle § 132,
výši pohledávek zákazníka za obchodníkem s cennými papíry, vzniklých na základě
smluvních ustanovení, zejména skutečně připsaných úroků nebo jiných výnosů, na
které zákazníkovi vznikl nárok,
výši započitatelných pohledávek obchodníka s cennými papíry vůči zákazníkovi.
§ 131

(1) Okamžikem výplaty náhrady z Garančního fondu se Garanční fond stává věřitelem
obchodníka s cennými papíry, a to v rozsahu vyplacené náhrady. Pokud byla pohledávka již
přihlášena do konkursu na majetek obchodníka s cennými papíry, stává se Garanční fond
stejným okamžikem a ve stejném rozsahu konkursním věřitelem obchodníka s cennými papíry
v úpadku namísto zákazníka. Na žádost Garančního fondu vyznačí insolvenční správce tuto
změnu bez zbytečného odkladu v seznamu přihlášených pohledávek 18).
(2) Právo zákazníka na vyplacení náhrady z Garančního fondu se promlčí
nejpozději za 5 let ode dne, kdy došlo k uveřejnění skutečností uvedených v § 130 odst.
2. Pokud zákazník v této lhůtě přihlásil svůj nárok na náhradu podle § 130 odst. 2 písm.
b), neskončí tato lhůta dříve než za 3 měsíce ode dne doručení přihlášky Garančnímu
fondu.
(3) V případě, že prostředky Garančního fondu nepostačují k vyplacení náhrad s
příslušenstvím nebo k úhradě nákladů na činnost, obstará si Garanční fond potřebné peněžní
prostředky na finančním trhu. Garanční fond dbá, aby podmínky, za kterých jsou peněžní
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prostředky Garančního fondu poskytnuty, byly pro něj co nejvýhodnější. Pokud si Garanční
fond peněžní prostředky na finančním trhu neobstará, může mu být na jeho žádost z důvodů
zvláštního zřetele hodných poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc v potřebné
výši ze státního rozpočtu.
(3) V případě, že prostředky Garančního fondu nepostačují k vyplacení náhrad, obstará
si Garanční fond potřebné peněžní prostředky na finančním trhu. Garanční fond dbá, aby
podmínky, za kterých jsou peněžní prostředky Garančního fondu poskytnuty, byly pro něj co
nejvýhodnější. Pokud si Garanční fond peněžní prostředky na finančním trhu neobstará, může
mu být na jeho žádost z důvodů zvláštního zřetele hodných poskytnuta dotace nebo návratná
finanční výpomoc v potřebné výši ze státního rozpočtu.
§ 135
Osoby podléhající dohledu
(1) Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených tímto zákonem, právními
předpisy jej provádějícími, přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti činností na
finančních trzích2) a podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona
vykonává Česká národní banka. Dohledu České národní banky podléhá
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

obchodník s cennými papíry (§ 5),
osoba, která byla obchodníkem s cennými papíry pověřena výkonem významné
provozní činnosti, a to v rozsahu tohoto pověření (§ 12d odst. 1),
zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která poskytuje
služby v České republice prostřednictvím organizační složky pobočky, a to ohledně
investičních služeb poskytovaných prostřednictvím této organizační složky na území
České republiky (§ 24 odst. 2),
investiční zprostředkovatel (§ 29 odst. 1),
osoba, která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele (§ 31),
vázaný zástupce zastoupeného (§ 32a odst. 1),
osoba, která veřejně nabízí investiční cenné papíry (§ 35 odst. 1),
osoba, která podle § 36 odst. 6 vyhotovila prospekt,
organizátor regulovaného trhu (§ 37 odst. 1),
provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 90), který má
sídlo v České republice,
účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 84), který není
provozovatelem tohoto systému,
účastník zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, který má
sídlo nebo místo podnikání v České republice (§ 90e),
osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci zaknihovaných cenných
papírů (§ 92 odst. 3),
osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů (§ 93 odst. 2),
osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů (§
93 odst. 3),
579

p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)

y)

centrální depozitář (§ 100 odst. 1),
emitent uvedený v § 118 odst. 1 nebo emitent finančního nástroje při plnění povinností
podle tohoto zákona,
zasvěcená osoba (§ 124 odst. 3),
osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření na využití vnitřní
informace (§ 124 odst. 5),
osoba s řídící pravomocí, která má povinnost informovat Českou národní banku o
svých transakcích s investičními nástroji (§ 125 odst. 5),
osoba šířící investiční doporučení (§ 125 odst. 6),
osoba, jejíž jednání může být tržní manipulací (§ 126 odst. 1),
osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření na manipulaci s
trhem (§ 126 odst. 5),
nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, organizátora
regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému nebo centrálního depozitáře
při plnění povinností podle § 139 odst. 7,
vedoucí osoba osoby podléhající dohledu (§ 10 odst. 1, § 28 odst. 4, § 43 odst. 1, §
104b a 155a).

(2) Dohledu České národní banky dále podléhá osoba, která neoprávněně vykonává
nebo nabízí činnosti podle tohoto zákona.
(3) Dohledu nepodléhá vydávání cenných papírů Českou národní bankou, vedení
evidence cenných papírů Českou národní bankou, provozování vypořádacího systému Českou
národní bankou a obchodování České národní banky s investičními nástroji a cennými papíry,
které nejsou investičními cennými papíry.
(4) Při výkonu dohledu nad činností obchodníka s cennými papíry, který není bankou,
Česká národní banka zároveň přezkoumává a vyhodnocuje, zda uspořádání, strategie, postupy
a mechanismy zavedené obchodníkem s cennými papíry a kapitál obchodníka s cennými
papíry zajišťují bezpečný a spolehlivý provoz obchodníka s cennými papíry a krytí rizik,
kterým je nebo může být vystaven. Tento přezkum a vyhodnocování provádí Česká národní
banka v rozsahu a periodicitě, přiměřených velikosti, významu a postavení obchodníka s
cennými papíry na finančním trhu a charakteru, rozsahu a složitosti jeho činností, minimálně
však jednou ročně.
§ 139
(1) Rozhodnutí o zavedení nucené správy obsahuje
a)
b)
c)
d)
e)

důvod zavedení nucené správy,
jmenování nuceného správce a údaje o něm,
výši odměny nuceného správce nebo způsob jejího stanovení a termín její splatnosti,
případné omezení činnosti osoby, u které se zavádí nucená správa,
případné povinnosti nuceného správce s uvedením termínu jejich splnění.
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(2) Řízení o zavedení nucené správy lze zahájit vydáním rozhodnutí o zavedení
nucené správy.
(3) Rozhodnutí o zavedení nucené správy se doručuje společnosti, u které se nucená
správa zavádí, a nucenému správci. Rozhodnutí je vykonatelné doručením nucenému správci.
Rozklad podaný proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.
(4) Rozhodnutí o zavedení nucené správy Česká národní banka uveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách.
(5) Zavedením nucené správy
a)

b)

se pozastavuje výkon funkcí členů představenstva statutárního orgánu společnosti;
tím není dotčeno právo členů představenstva statutárního orgánu podat žalobu proti
rozhodnutí o zavedení nucené správy podle zákona upravujícího správní soudnictví,
přechází působnost představenstva statutárního orgánu na nuceného správce, s
výjimkou práva podat žalobu proti rozhodnutí o zavedení nucené správy; správce
předloží tomu, kdo je oprávněn podat opravný prostředek proti zavedení nucené
správy, na jeho písemnou žádost v potřebném rozsahu kopie z dostupné dokumentace
obchodníka s cennými papíry, který není bankou, provozovatele vypořádacího
systému, organizátora regulovaného trhu nebo centrálního depozitáře, a umožní
pořizovat si z ní opisy a výpisy.

(6) Na nuceného správce se vztahují jen ta omezení působnosti představenstva
statutárního orgánu, která stanoví zákon.
(7) Nucený správce
a)
b)
c)

přijme neprodleně opatření ke zjednání nápravy zjištěných nedostatků v činnosti
osoby, u které je zavedena nucená správa,
zajistí ochranu práv osob, které využívají služeb osoby, u které je zavedena nucená
správa,
svolá valnou hromadu osoby, u které je zavedena nucená správa, tak, aby se konala do
6 měsíců od zavedení nucené správy, a
1. předloží jí návrh na odvolání dosavadních a volbu nových osob do těch
orgánů, které volí valná hromada, a návrh opatření k nápravě zjištěných
nedostatků v činnosti osoby, u které je zavedena nucená správa, nebo
2. navrhne zrušení společnosti.

(8) Lhůtu pro svolání valné hromady podle odstavce 7 písm. c) může Česká národní
banka na návrh nuceného správce prodloužit z důvodů hodných zřetele až na 1 rok.
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(9) Náklady spojené s výkonem nucené správy, odměna nuceného správce a hotové
výdaje nuceného správce jsou placeny z majetku společnosti, u které je zavedena nucená
správa.
(10) Nepostačuje-li majetek společnosti na vyplacení odměny nuceného správce a
náhrady jeho hotových výdajů, vyplatí je stát.
(11) Způsob stanovení náhrady hotových výdajů a odměny nuceného správce, jejich
maximální výši hrazenou státem a způsob výplaty stanoví prováděcí právní předpis.
§ 142
(1) Do obchodního rejstříku se zapisuje
a) den zavedení nucené správy,
b) údaje o nuceném správci,
c) omezení činnosti osoby, u které je zavedena nucená správa,
d) den ukončení nucené správy.
(2) Návrh na povolení zápisu o zavedení nucené správy, jmenování nuceného správce
nebo omezení činnosti osoby, u které se zavádí nucená správa, do obchodního rejstříku
podává nucený správce bez zbytečného odkladu po zavedení nucené správy.
(3) Návrh na povolení zápisu o ukončení nucené správy do obchodního rejstříku
podává nucený správce neprodleně po ukončení nucené správy; neučiní-li tak nucený správce,
podá návrh na povolení zápisu představenstvo statutární orgán společnosti, jejíž nucená
správa končí.
(4) Návrh na povolení zápisu o výmazu stávajícího nuceného správce a zápisu nového
nuceného správce do obchodního rejstříku podává nově jmenovaný nucený správce
neprodleně po doručení rozhodnutí o svém jmenování.
Díl 3
Dohled nad zahraniční osobou, která poskytuje investiční služby v České republice na základě
povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie
§ 146
(1) V případě, že zahraniční osoba, která má sídlo v jiném členském státě Evropské
unie a povolení orgánu dohledu tohoto státu k poskytování investičních služeb a poskytuje
investiční služby v České republice bez umístění organizační složky pobočky, nedodržuje
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povinnosti uložené tímto zákonem na základě práva Evropské unie obchodníkovi s cennými
papíry, Česká národní banka na tuto skutečnost upozorní orgán dohledu domovského státu.
(2) V případě, že zahraniční osoba, která má sídlo v jiném členském státě Evropské
unie a povolení orgánu dohledu tohoto státu k poskytování investičních služeb a která
poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky pobočky,
nedodržuje povinnosti uložené tímto zákonem na základě práva Evropské unie obchodníkovi
s cennými papíry, jiné než které je povinna dodržovat podle § 24, Česká národní banka na
tuto skutečnost upozorní orgán dohledu domovského státu.
(3) V případě, že zahraniční osoba podle odstavce 1 nebo 2 i přes opatření přijatá
orgánem dohledu domovského státu poškozuje nebo ohrožuje svým jednáním zájmy investorů
nebo řádné fungování kapitálového trhu, Česká národní banka na tuto skutečnost upozorní
orgán dohledu domovského státu a poté uloží opatření k nápravě nebo jiné opatření.
(4) V případě, že zahraniční osoba, která poskytuje investiční služby v České republice
na základě povolení domovského státu prostřednictvím organizační složky pobočky,
nedodržuje povinnosti obchodníka s cennými papíry, které musí dodržovat podle § 24, Česká
národní banka ji na tuto skutečnost upozorní a požádá o zjednání nápravy.
(5) Nezjedná-li osoba podle odstavce 4 nápravu, může jí Česká národní banka uložit
opatření k nápravě nebo jiné opatření. O uložených opatřeních k nápravě informuje Česká
národní banka orgán dohledu domovského státu.
(6) Jestliže opatření k nápravě přijatá podle odstavce 5 nevedla k nápravě, Česká
národní banka po informování orgánu dohledu domovského státu může uložit další opatření k
nápravě nebo jiné opatření, nebo sankci podle § 157.
Díl 4
Dohled nad obchodníkem s cennými papíry, který poskytuje služby v jiném členském státě
Evropské unie
§ 147
(1) Obchodníkovi s cennými papíry, který poskytuje investiční služby v hostitelském
státě, může Česká národní banka uložit sankci, opatření k nápravě nebo jiné opatření za
porušení povinností vyplývajících z práva Evropské unie v oblasti poskytování investičních
služeb, jejichž plnění podléhá dohledu České národní banky, na základě oznámení orgánu
dohledu hostitelského státu, nebo i bez tohoto oznámení. O sankci, opatření k nápravě nebo
jiném opatření, které Česká národní banka uloží na základě oznámení orgánu dohledu
hostitelského státu, bez zbytečného odkladu informuje tento orgán dohledu.
(2) Česká národní banka dohlíží nad činností obchodníka s cennými papíry, který
poskytuje investiční služby v hostitelském státě, na území hostitelského státu podle tohoto
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zákona. Pokud jde o poskytování služeb prostřednictvím organizační složky pobočky,
nepodléhá dohledu České národní banky plnění povinností uvedených v § 24 odst. 5; nad
plněním těchto povinností dohlíží orgán dohledu hostitelského státu podle práva tohoto státu.
§ 152a
(1) Vykonává-li Česká národní banka dohled na konsolidovaném základě nad
skupinou evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry nebo skupinou evropské
finanční holdingové osoby, má kromě úkolů stanovených tímto zákonem nebo zvláštním
právním předpisem rovněž tyto úkoly:
a)
b)

c)

d)

e)

koordinuje ve vztahu k ostatním orgánům dohledu jiných členských států Evropské
unie shromažďování a poskytování významných nebo nezbytných informací,
ve spolupráci s příslušnými orgány dohledu plánuje a koordinuje postup těchto orgánů
v rámci výkonu dohledu při běžných i mimořádných situacích; tato činnost zahrnuje
koordinaci a plánování výkonu dohledu nad činnostmi obchodníků s cennými papíry
upravenými v § 9a, § 12a odst. 1 písm. b), § 16, 16a a v § 16b, výkonu dohledu
prováděného podle § 135 odst. 5 a ukládání opatření podle § 136 odst. 2 a § 156 odst.
1, včetně koordinace výkonu dohledu ve smyslu obdobných ustanovení právních
předpisů jiného členského státu,,
ve spolupráci s příslušnými orgány dohledu a v případě potřeby s centrálními bankami
jiných členských států plánuje a koordinuje postup těchto orgánů při přípravě na
nepříznivý vývoj v obchodníkovi s cennými papíry a na mimořádné situace, a postup
těchto orgánů v průběhu nepříznivého vývoje v obchodníkovi s cennými papíry za
mimořádných situací; dále plánuje a koordinuje přípravu společných hodnocení,
zavedení plánů pro mimořádné situace, informování veřejnosti a ukládání opatření k
nápravě mimořádného významu ve smyslu § 152 odst. 2 písm. d) a obdobných
ustanovení zahraničních právních předpisů,
poskytuje orgánům dohledu jiných členských států Evropské unie vykonávajícím
dohled nad osobou, která je členem takového konsolidačního celku, informace
potřebné k výkonu dohledu nad touto osobou, zejména s přihlédnutím k významu této
osoby pro finanční trh daného státu,
rozhoduje o společné žádosti o udělení předchozího souhlasu s používáním některého
ze speciálních přístupů nebo změnou takového používaného přístupu podle § 9 odst. 5
až 7.

(2) Pokud příslušný orgán dohledu jiného členského státu s Českou národní bankou při
plnění jejích úkolů uvedených v odstavci 1 v dostatečné míře nespolupracuje, může o tom
Česká národní banka informovat Evropský orgán pro bankovnictví34) .
(3) Česká národní banka může informovat Evropský orgán pro bankovnictví, pokud
orgán dohledu jiného členského státu při výkonu dohledu na konsolidovaném základě nad
skupinou evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry nebo skupinou evropské
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finanční holdingové osoby, jejíž člen podléhá dohledu České národní banky, neplní své
povinnosti odpovídající povinnostem podle odstavce 134).
(4) Vykonává-li Česká národní banka dohled nad skupinou evropského ovládajícího
obchodníka s cennými papíry nebo skupinou evropské finanční holdingové osoby a nastane-li
mimořádná situace včetně nepříznivého vývoje na finančních trzích, která může ohrozit
likviditu trhu a stabilitu finančního systému v členském státě, v němž má sídlo člen této
skupiny nebo v němž vykonává činnost prostřednictvím významné organizační složky
pobočky, významné pobočky podle zákona upravujícího činnost bank nebo významné
pobočky podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev, Česká národní
banka bez zbytečného odkladu sdělí
a)

b)

centrálním bankám Evropského systému centrálních bank v členských státech
dotčených touto situací informace, jsou-li významné pro výkon jejích úkolů
stanovených právními předpisy, včetně provádění měnové politiky a s tím
souvisejícího zajišťování likvidity, dohledu nad platebními a zúčtovacími systémy a
systémy vypořádání obchodů s cennými papíry a ochrany stability finančního systému,
a
Evropskému orgánu pro bankovnictví, Evropské radě pro systémová rizika a orgánům
veřejné moci v členských státech dotčených touto situací, odpovědným za přípravu
právních předpisů týkajících se dohledu nad bankami, obchodníky s cennými papíry a
finančními institucemi, jakož i osobám pověřeným těmito orgány k výkonu kontrolní
činnosti, informace, jsou-li pro ně významné.

(5) Zjistí-li Česká národní banka mimořádnou situaci, včetně nepříznivého vývoje na
finančních trzích, která může ohrozit likviditu trhu a stabilitu finančního systému v členském
státě, informuje bez zbytečného odkladu orgán vykonávající dohled na konsolidovaném
základě nad skupinou evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry nebo nad
skupinou evropské finanční holdingové osoby, jejíž člen má sídlo v dotčeném členském státě,
nebo v tomto členském státě vykonává činnost prostřednictvím významné organizační složky
pobočky, významné pobočky podle zákona upravujícího činnost bank nebo významné
pobočky podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev.
(6) Zjistí-li Česká národní banka při výkonu dohledu nad obchodníkem s cennými
papíry, že nastala mimořádná situace, v jejímž důsledku by mohlo dojít k ohrožení likvidity
trhu a stability finančního systému v České republice, informuje o tom bez zbytečného
odkladu
a)

centrální banky Evropského systému centrálních bank v členských státech dotčených
touto situací, jsou-li tyto informace významné pro výkon jejích úkolů stanovených
právními předpisy, včetně provádění měnové politiky a s tím souvisejícího zajišťování
likvidity, dohledu nad platebními a zúčtovacími systémy a systémy vypořádání
obchodů s cennými papíry a ochrany stability finančního systému, a
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b)

orgány veřejné moci v členských státech dotčených touto situací, odpovědné za
přípravu právních předpisů týkajících se dohledu nad bankami, obchodníky s cennými
papíry a finančními institucemi, jakož i osobám pověřeným těmito orgány k výkonu
kontrolní činnosti, jsou-li pro ně tyto informace významné.

(7) Požaduje-li Česká národní banka informace potřebné pro výkon dohledu na
konsolidovaném základě, o kterých ví, že již byly členem konsolidačního celku poskytnuty
jinému orgánu dohledu, přednostně požádá o takové informace tento orgán.
(8) Výkon dohledu prováděný Českou národní bankou nad členem skupiny
evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry nebo nad členem skupiny evropské
finanční holdingové osoby, je založen na písemných ujednáních o koordinaci a spolupráci s
orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě nad touto skupinou. Takovému
orgánu dohledu lze těmito ujednáními svěřit úkoly týkající se této koordinace a spolupráce.
(9) Vykonává-li Česká národní banka dohled na konsolidovaném základě nad
skupinou evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry nebo nad skupinou evropské
finanční holdingové osoby, musí mít písemná ujednání o koordinaci a spolupráci s orgány
vykonávajícími dohled nad členy této skupiny. České národní bance lze těmito ujednáními
svěřit úkoly týkající se této koordinace a spolupráce.
(10) Namísto České národní banky je orgán dohledu jiného členského státu
vykonávající dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropského ovládajícího
obchodníka s cennými papíry nebo nad skupinou evropské finanční holdingové osoby
příslušný k výkonu dohledu v souladu s právem Evropské unie29) nad členem této skupiny se
sídlem v České republice, a to v rozsahu a za podmínek stanovených mezinárodní smlouvou,
která je součástí právního řádu. Tato mezinárodní smlouva vždy stanoví podmínky, za kterých
má Česká republika nárok na regresní úhradu vůči orgánu dohledu jiného členského státu
nebo vůči členskému státu, na jehož území má tento orgán sídlo, jestliže nahradila škodu nebo
nemajetkovou újmu, kterou tento orgán při výkonu dohledu způsobil nezákonným
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. O této smlouvě informuje Česká národní
banka Evropský orgán pro bankovnictví. Při výkonu dohledu orgánem dohledu jiného
členského státu se použije právní řád České republiky. Odpovědnost za škodu způsobenou
orgánem dohledu jiného členského státu jeho rozhodnutím nebo nesprávným úředním
postupem při výkonu dohledu se posuzuje podle zákona upravujícího odpovědnost za škodu
způsobenou při výkonu veřejné moci30).
(11) Namísto orgánu dohledu jiného členského státu je Česká národní banka,
vykonávající dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropského ovládajícího
obchodníka s cennými papíry nebo nad skupinou evropské finanční holdingové osoby,
příslušná k výkonu dohledu v souladu s právem Evropské unie29) nad členem této skupiny se
sídlem v jiném členském státě, a to v rozsahu a za podmínek stanovených mezinárodní
smlouvou, která je součástí právního řádu. O této smlouvě informuje Česká národní banka
Evropský orgán pro bankovnictví.
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§ 152c
(1) Vykonává-li Česká národní banka dohled na konsolidovaném základě nad
skupinou evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry nebo skupinou evropské
finanční holdingové osoby, zřizuje pro plnění úkolů uvedených v § 152a odst. 1 až 4
kolegium. Zřízení a činnost kolegia jsou založeny na písemných ujednáních podle § 152a
odst. 7, která připravuje Česká národní banka po projednání s dotčenými orgány dohledu. Je-li
to účelné, Česká národní banka při dodržení povinnosti mlčenlivosti a dalších požadavků
stanovených právem Evropské unie koordinuje spolupráci s orgány dohledu jiných než
členských států. Zřízením a činností kolegií nejsou dotčeny pravomoci a působnost orgánů
dohledu stanovené právem Evropské unie.
(2) Kolegium vytváří předpoklady pro spolupráci České národní banky a ostatních
dotčených orgánů dohledu při
a)
b)
c)
d)

e)
f)

výměně informací,
uplatňování ujednání a mezinárodních smluv podle § 152a odst. 6 až 9, je-li to účelné,
stanovení plánů kontrol vycházejících z hodnocení rizik dotčené skupiny podle § 135
odst. 3,
zvyšování účinnosti dohledu omezováním zdvojených požadavků při výkonu dohledu
včetně požadavku na poskytnutí informací podle § 152a odst. 5, § 152 odst. 3 věty
druhé a podle obdobných ustanovení zahraničních právních předpisů,
jednotném uplatňování pravidel obezřetného podnikání v rámci dotčené skupiny, aniž
jsou dotčeny pravomoci orgánů dohledu stanovené právem Evropské unie,
plánování a koordinaci činností uvedených v § 152a odst. 1 písm. c) a v obdobných
ustanoveních zahraničních právních předpisů, s přihlédnutím k činnosti jiných orgánů,
jsou-li pro tyto účely zřízeny.
(3) Členy kolegia jsou

a)
b)
c)

d)
e)

Česká národní banka,
orgány vykonávající dohled nad členy dotčené skupiny,
orgány dohledu hostitelských států, v nichž člen dotčené skupiny vykonává činnost
prostřednictvím významné organizační složky pobočky, významné pobočky podle
zákona upravujícího činnost bank nebo významné pobočky podle zákona upravujícího
činnost spořitelních a úvěrních družstev,
centrální banky, je-li to účelné,
orgány dohledu jiných než členských států, je-li to účelné a jestliže podle názoru všech
dotčených orgánů dohledu chrání informace nejméně v rozsahu, jaký je požadován
právem Evropské unie.

(4) Česká národní banka řídí jednání kolegia a určuje, kteří členové se účastní jednání
nebo jiné činnosti kolegia. Přitom bere v úvahu význam těchto činností pro plnění svých
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povinností uvedených v § 24b odst. 2 a 3, jakož i jejich význam pro členy kolegia. Na základě
dostupných informací zejména přihlíží k možnému dopadu na stabilitu finančního systému v
dotčených členských státech, především v mimořádných situacích.
(5) Česká národní banka vyvíjí úsilí k tomu, aby členové kolegia úzce spolupracovali.
Česká národní banka informuje s dostatečným předstihem členy kolegia o jednání kolegia,
pořadu jednání a plánovaných činnostech a bez zbytečného odkladu je informuje o závěrech
přijatých na jednání nebo o jiné dohodnuté činnosti.
(6) Česká národní banka informuje Evropský orgán pro bankovnictví o činnosti
kolegia, a to i v případě, že nastane mimořádná situace, a poskytne mu veškeré informace,
které jsou významné pro sbližování nástrojů a postupů dohledu. Ustanovení § 117 tím není
dotčeno.
§ 157
Správní delikty osob, které poskytují investiční služby
(1) Obchodník s cennými papíry nebo zahraniční osoba poskytující investiční služby v
České republice prostřednictvím organizační složky pobočky se dopustí správního deliktu
tím, že
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

nevede deník obchodníka s cennými papíry podle § 13,
poruší povinnost informovat Českou národní banku podle § 15t odst. 1,
neuveřejní údaje podle § 16b nebo § 16c,
neoznámí zahájení nebo ukončení systematické internalizace podle § 17a odst. 2,
při systematické internalizaci neuveřejní závazné kotace podle § 17b,
při systematické internalizaci neprovede pokyn podle § 17c,
při systematické internalizaci omezí přístup ke kotacím v rozporu s § 17d,
jako dražebník cenných papírů organizuje veřejnou dražbu cenných papírů v rozporu s
§ 33, nebo
nezaplatí příspěvek do Garančního fondu podle § 129.

(2) Obchodník s cennými papíry, zahraniční osoba poskytující investiční služby v
České republice prostřednictvím organizační složky pobočky nebo investiční
zprostředkovatel se dopustí správního deliktu tím, že
a)
b)
c)
d)

neposkytuje investiční služby s odbornou péčí podle § 11a nebo § 32 odst. 1,
poruší při jednání se zákazníky povinnost podle § 15 odst. 1 nebo § 32 odst. 3,
neuchovává dokumenty nebo záznamy podle § 17 nebo § 32 odst. 6, nebo
poruší povinnost poskytnout spotřebiteli před uzavřením smlouvy o finančních
službách uzavírané na dálku informace podle zvláštního právního předpisu23).

(3) Obchodník s cennými papíry nebo zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který
není členským státem Evropské unie, a která poskytuje investiční služby v České republice
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prostřednictvím organizační složky pobočky, se dopustí správního deliktu tím, že poruší
povinnost obezřetného poskytování investičních služeb podle § 12, 12c, 12d nebo 12e.
(4) Obchodník s cennými papíry, zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není
členským státem Evropské unie, a která poskytuje investiční služby v České republice
prostřednictvím organizační složky pobočky, nebo investiční zprostředkovatel se dopustí
správního deliktu tím, že provádí svou činnost pomocí osoby, která nesplňuje podmínky podle
§ 14.
(5) Investiční zprostředkovatel se dopustí správního deliktu tím, že
a)
b)
c)
d)

provádí svou činnost pomocí osoby, která nesplňuje podmínky podle § 30 odst. 1 nebo
2,
nezajistí obezřetné poskytování investičních služeb podle § 32 odst. 4,
nevede evidenci přijatých nebo předaných pokynů podle § 32 odst. 5, nebo
poruší informační povinnost podle § 32 odst. 7.

(6) Zastoupený se dopustí správního deliktu tím, že poruší při vykonávání svých
činností vázanými zástupci povinnost podle § 32c odst. 6 nebo § 32d odst. 1.
(7) Obchodník s cennými papíry se dopustí správního deliktu tím, že
a)
b)
c)
d)
e)
f)

udělí souhlas podle § 2b odst. 1, aniž posoudí splnění podmínek podle § 2b odst. 3,
nepředloží České národní bance nebo neuveřejní způsobem umožňujícím dálkový
přístup na svých internetových stránkách výroční zprávu podle § 16 odst. 1,
poruší informační povinnost podle § 16 odst. 2,
neposkytne Garančnímu fondu podklady podle § 130 odst. 11,
poruší povinnost vést evidenci údajů týkajících se pojištěných pohledávek z vkladů
zákazníků podle zákona upravujícího činnost bank, nebo
poruší povinnost předat údaje týkající se pojištěných pohledávek z vkladů bance,
spořitelnímu a úvěrnímu družstvu nebo zahraniční bance podle zákona upravujícího
činnost bank.

(8) Obchodník s cennými papíry, který není bankou, nebo obchodník s cennými
papíry, který je osobou uvedenou v § 9 odst. 2, se dopustí správního deliktu tím, že na
individuálním nebo konsolidovaném základě
a)
b)
c)
d)

použije nebo změní speciální přístup pro výpočet kapitálových požadavků bez
předchozího souhlasu podle § 9 odst. 4 nebo 5,
použije úvěrové hodnocení pro výpočet kapitálových požadavků v rozporu s tímto
zákonem,
nepřijme nebo neuplatňuje strategie nebo postupy podle § 9a,
neudržuje kapitálovou přiměřenost stanovenou prováděcím právním předpisem na
základě § 9c písm. a),
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e)
f)
g)
h)

poruší pravidla angažovanosti stanovená prováděcím právním předpisem na základě §
9c písm. d),
poruší informační povinnost podle § 16 odst. 3 a 4,
neuveřejní údaje podle § 16a, nebo
poruší povinnost podle § 155 odst. 3.
(9) Obchodník s cennými papíry, který není bankou, se dopustí správního deliktu tím,

že
a)
b)
c)

podnikatelsky vykonává činnost v rozporu s § 6b odst. 1,
poruší oznamovací povinnost podle § 21 odst. 1, § 21 odst. 6, § 22 odst. 1 nebo § 22
odst. 5, nebo
umístí svou organizační složku svou pobočku v hostitelském státě navzdory
rozhodnutí České národní banky podle § 21 odst. 5.

(10) Obchodník s cennými papíry, který není bankou, nebo zahraniční osoba, která
poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky pobočky,
se dopustí správního deliktu tím, že neposkytne bez zbytečného odkladu žadateli o úvěr nebo
půjčku zápůjčku vysvětlení o jeho úvěrovém hodnocení podle § 15s.
(11) Obchodník s cennými papíry, který je osobou uvedenou v § 9 odst. 2, se dopustí
správního deliktu tím, že na individuálním nebo konsolidovaném základě nezavede nebo
neudržuje řídicí a kontrolní systém podle § 12 odst. 1 písm. a).
(12) Zahraniční osoba poskytující investiční služby v České republice prostřednictvím
organizační složky pobočky se dopustí správního deliktu tím, že poruší informační povinnost
podle § 16 odst. 2 písm. a), b), c) nebo d) nebo § 16 odst. 3 písm. a).
(13) Zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské
unie, a která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím organizační
složky pobočky, se dopustí správního deliktu tím, že neoznámí bez zbytečného odkladu
České národní bance změnu ve skutečnostech, na jejichž základě jí bylo uděleno povolení v
rozporu s § 28 odst. 6.
(14) Za správní delikt se uloží pokuta do
a)
b)

1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 7 písm. a),
10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. g), h) nebo i), odstavce 2
písm. d), odstavce 5, odstavce 6, odstavce 7 písm. d), e) nebo f), odstavce 9 písm. b)
nebo c) nebo odstavce 13,
c)
20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e) nebo f),
odstavce 2 písm. a), b) nebo c), odstavce 3, odstavce 4, odstavce 7 písm. b) nebo c),
odstavce 8, odstavce 9 písm. a), odstavce 10, odstavce 11 nebo odstavce 12.
____________________
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6) Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.
23) § 53 odst. 1 až 3 a 5, § 53a, 54a až 56 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 56/2006
Sb.

§ 161
Správní delikty osoby, která vede evidenci investičních nástrojů
(1) Osoba, která vede evidenci investičních nástrojů, se dopustí správního deliktu tím,
že poruší povinnost uchovávat evidenci nebo dokumenty podle § 99a.
(2) Centrální depozitář se dopustí správního deliktu tím, že
a)
b)
c)
d)

podnikatelsky vykonává činnost v rozporu s § 103 odst. 6,
poruší oznamovací povinnost podle § 103 odst. 7,
poruší informační povinnost podle § 104 odst. 2, § 108 nebo § 115 odst. 1, nebo
neposkytne svoje služby s odbornou péčí podle § 103 odst. 8.

(3) Osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů, nebo osoba, která
vede evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, se dopustí správního
deliktu tím, že nevede samostatnou evidenci investičních nástrojů, nebo evidenci navazující
na samostatnou evidenci investičních nástrojů způsobem stanoveným prováděcím právním
předpisem na základě § 93 odst. 4.
(4) Osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů, se dopustí správního
deliktu tím, že nezašle České národní bance informace nebo podklady podle § 93 odst. 6.
(5) Centrální depozitář, účastník centrálního depozitáře nebo osoba, která vede
evidenci navazující na centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, se dopustí
správního deliktu tím, že poruší provozní řád centrálního depozitáře podle § 104.
(6) Za správní delikt se uloží pokuta do
a)
b)

10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, odstavce 2 písm. b), c) nebo
d), odstavce 3, odstavce 4 nebo odstavce 5,
20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a).
§ 162
Správní delikty emitenta některých investičních cenných papírů a dalších osob plnících
povinnosti emitenta

(1) Emitent nebo jiná právnická nebo podnikající fyzická osoba, která požádala o
přijetí investičních cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu
emitenta, nebo organizátor regulovaného trhu, který sám přijal investiční cenný papír k
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obchodování bez souhlasu emitenta, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 127
odst. 2
a)
b)
c)

neuveřejní povinně uveřejňovanou informaci,
nezašle České národní bance povinně uveřejňovanou informaci, nebo
neuchová podstatné údaje související s povinně uveřejňovanou informací.

(2) Emitent uvedený v § 118 odst. 1, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba,
která je emitentem uvedeným v § 121a, se dopustí správního deliktu tím, že
a)

b)

nepředloží organizátorovi evropského regulovaného trhu, na němž je jím vydaný
investiční cenný papír přijat k obchodování, nebo České národní bance návrh uvedený
v § 120 odst. 1, nebo
poruší při plnění informační povinnosti zákaz podle § 121.
(3) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) nebo b) se dopustí správního deliktu tím,

že
a)
b)
c)

nezajistí rovné zacházení podle § 120 odst. 2 písm. a),
nezajistí výplatu výnosu prostřednictvím jím určené osoby podle § 120 odst. 2 písm.
b), nebo
nezpřístupní, neuveřejní nebo nezašle formulář plné moci podle § 120 odst. 3 nebo 4.
(4) Emitent finančního nástroje se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 125

odst. 4
a)
b)

nezajistí vedení seznamu osob, které mají přístup k vnitřní informaci emitenta, nebo
seznam osob, které mají přístup k vnitřní informaci emitenta, nezašle České národní
bance.

(5) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) nebo b), který rozhodl o poskytování
informací týkajících se výkonu práv vlastníka jím vydaného cenného papíru elektronickým
prostředkem, se dopustí správního deliktu tím, že
a)

b)
c)

v rozporu s § 120 odst. 5 písm. a) váže poskytování uvedených informací
elektronickým prostředkem na bydliště nebo sídlo vlastníka cenného papíru,
zmocněnce oprávněného jej zastupovat nebo osoby uvedené v § 122 odst. 2 písm. a)
až h),
v rozporu s § 120 odst. 5 písm. b) nezabezpečí účinnou správu údajů nebo nezajistí
technické podmínky pro ochranu dat,
v rozporu s § 120 odst. 5 písm. c) neinformuje stanoveným způsobem o svém
rozhodnutí poskytovat informace elektronickým prostředkem, nebo
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d)

v rozporu s § 120 odst. 5 písm. d) neposkytne informaci týkající se výkonu práv
vlastníka cenného papíru elektronickým prostředkem každému vlastníkovi jím
vydaných cenných papírů nebo každé osobě uvedené v § 122 odst. 2 písm. a) až e).
(6) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) se dopustí správního deliktu tím, že

a)
b)

c)

d)

e)
f)
g)

nezajistí možnost oznamování udělení a odvolání plné moci elektronickým
prostředkem podle § 120 odst. 4,
nezajistí, aby pozvánka na valnou hromadu nebo obdobné shromáždění vlastníků
cenných papírů představujících podíl na emitentovi nebo oznámení o konání takového
shromáždění vlastníků cenných papírů obsahovaly též náležitosti podle § 120a odst. 1,
v rozporu s § 120a odst. 2 neuveřejní nebo nezašle rozvrh výplaty výnosu či jiného
peněžitého plnění, údaje o finanční instituci nebo informaci o výsledku jednání v
tomto bodě jednání,
neuveřejní nebo nezašle informaci o dopadu rozhodnutí podle § 120a odst. 3 na práva
vlastníka cenného papíru nebo informaci o výsledku jednání v tomto bodě jednání v
rozporu s § 120a odst. 3 nebo 4,
v rozporu s § 120b odst. 1 neuveřejní dokumenty uvedené v § 120b odst. 1 písm. a) až
f),
v rozporu s § 120b odst. 2 neuveřejní údaje uvedené v § 120b odst. 2 písm. a) a b),
nebo
v rozporu s § 120b odst. 3 neuveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na
svých internetových stránkách dokumenty uvedené v § 120b odst. 1 nebo údaje
uvedené v § 120b odst. 2.

(7) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. b) se dopustí správního deliktu tím, že
nezajistí, aby oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů nebo obdobného shromáždění
vlastníků cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky obsahovalo
náležitosti podle § 120c odst. 1.
(8) Emitent uvedený v § 127d odst. 1 se dopustí správního deliktu tím, že
a)
b)

neuveřejní informaci způsobem stanoveným v § 127d odst. 3, nebo
v rozporu s § 127d odst. 3 neinformuje Českou národní banku o každé změně ve
skutečnostech, na jejichž základě mu byla výjimka povolena.
(9) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)
b)

1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. c), odstavce 5, odstavce 6,
odstavce 7 nebo odstavce 8 písm. b),
10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, odstavce 2, odstavce 3 písm.
a) nebo b), odstavce 4 nebo odstavce 8 písm. a).
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§ 166
nadpis vypuštěn
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)

neoprávněně vykonává nebo nabízí činnost podle tohoto zákona,
vykonává funkci vedoucí osoby, vedoucího organizační složky pobočky nebo
ovládající osoby uvedené v § 155a odst. 1, bez předchozího souhlasu České národní
banky podle § 10 odst. 1, § 28 odst. 4, § 43 odst. 1, § 104b nebo § 155a odst. 1,
uvede nepravdivý údaj nebo zatají některou skutečnost v souvislosti se žádostí podle
tohoto zákona,
nemá předchozí souhlas České národní banky podle § 10b odst. 1, § 47 odst. 1 nebo §
104a odst. 1,
poruší oznamovací povinnost podle § 10e odst. 1, § 47 odst. 2, § 104a odst. 2 nebo §
122,
veřejně nabízí investiční cenné papíry bez uveřejnění prospektu podle § 35,
uveřejní prospekt v rozporu s § 36h nebo uveřejní prospekt, který nesplňuje požadavky
podle § 36, 36a, 36b nebo 36g, anebo neuveřejní dodatek prospektu podle § 36j odst.
1,
poruší povinnost stanovenou pro propagační nebo jiná sdělení podle § 36k, nebo
poruší zákaz manipulace s trhem v rozporu s § 126 odst. 4.

(2) Fyzická osoba podléhající dohledu České národní banky se dopustí přestupku tím,
že neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě podle § 136.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a)
b)

10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), e), f), g) nebo h),
20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo i) nebo odstavce 2.
(4) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c) lze uložit zákaz činnosti až na 5 let.
§ 167
nadpis vypuštěn

(1) Vedoucí osoba nebo ovládající osoba uvedená v § 155a odst. 1, se dopustí
přestupku tím, že neoznámí České národní bance změnu skutečností podle § 10a odst. 1, § 28
odst. 4, § 43 odst. 6, § 104b nebo § 155a odst. 1.
(2) Vázaný zástupce se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost okamžitě ukončit
závazkový vztah smluvní závazek podle § 32d odst. 2.
(3) Fyzická osoba uvedená v § 116 se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost
mlčenlivosti podle § 116 a 117.
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(4) Fyzická osoba uvedená v § 125 odst. 5 se dopustí přestupku tím, že poruší
oznamovací povinnost podle § 125 odst. 5.
(5) Nucený správce obchodníka s cennými papíry, organizátora regulovaného trhu,
provozovatele vypořádacího systému nebo centrálního depozitáře se dopustí přestupku tím, že
a)
b)
c)
d)
e)
f)

neposkytne Garančnímu fondu podklady podle § 130 odst. 11,
poruší omezení podle § 139 odst. 6,
nepřijme opatření podle § 139 odst. 7 písm. a),
nezajistí ochranu práv osob podle § 139 odst. 7 písm. b),
poruší povinnost podle § 139 odst. 7 písm. c), nebo
nevyžádá si ke svému rozhodnutí předchozí souhlas České národní banky podle § 139
odst. 8.

(6) Fyzická osoba, která požádala o přijetí investičních cenných papírů k obchodování
na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 127
odst. 2
a)
b)
c)

neuveřejní povinně uveřejňovanou informaci,
nezašle České národní bance povinně uveřejňovanou informaci, nebo
neuchová podstatné údaje související s povinně uveřejňovanou informací.
(7) Zasvěcená osoba se dopustí přestupku tím, že

a)
b)
c)

nabude nebo zcizí finanční nástroj v rozporu s § 124 odst. 4 písm. a) nebo se o to
pokusí,
učiní jiné osobě doporučení k nabytí nebo zcizení finančního nástroje podle § 124
odst. 4 písm. b), nebo
poruší povinnost mlčenlivosti o vnitřní informaci nebo povinnost zamezit jiné osobě
přístup k této informaci podle § 124 odst. 4 písm. c).

(8) Fyzická osoba, která v souvislosti s výkonem svého povolání nebo podnikání tvoří
nebo rozšiřuje investiční doporučení, nebo osoba s ní propojená, se dopustí přestupku tím, že
poruší povinnost při tvorbě nebo šíření investičního doporučení podle § 125 odst. 6.
(9) Fyzická osoba, která je emitentem uvedeným v § 121a se dopustí přestupku tím, že
a)

b)

nepředloží organizátorovi evropského regulovaného trhu, na němž je jím vydaný
investiční cenný papír přijat k obchodování, nebo České národní bance návrh uvedený
v § 120 odst. 1, nebo
poruší při plnění informační povinnosti zákaz uvedený v § 121.
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(10) Fyzická osoba, jejíž registrace byla zrušena, nebo fyzická osoba, která je právním
nástupcem osoby, jejíž registrace byla zrušena, se dopustí přestupku tím, že uchová dokument
nebo záznam v rozporu s § 32 odst. 6.
(11) Za přestupek fyzické osoby lze uložit pokutu do
a)
b)
c)

500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo odstavce 3,
5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, odstavce 4, odstavce 5 nebo
odstavce 10,
10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6, odstavce 7, odstavce 8 nebo
odstavce 9.
(12) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit zákaz činnosti až na 5 let.
§ 194
Vztah k jiným právním předpisům

(1) Pro řízení podle tohoto zákona se použijí předpisy o správním řízení, pokud tento
zákon nestanoví jinak.
(2) Pro řízení o přestupku se použije zákon o přestupcích.
(3) Právní poměry obchodníka s cennými papíry, investičního zprostředkovatele,
vázaného zástupce, organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému a
centrálního depozitáře se řídí obchodním zákoníkem, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(4) Odpovědnost za škodu způsobenou porušením povinnosti podle tohoto zákona
nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích2) se
řídí úpravou náhrady škody podle obchodního zákoníku.
____________________
2) Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní
standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se provádí směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních
nástrojů.
Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu,
zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1787/2006 a č. 211/2007.
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost
trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice
98/26/ES, 2002/87ES, 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), Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké
penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy).
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§ 196
(1) Pokud tento zákon vyžaduje uveřejňování informací na území České republiky,
uveřejňují se tyto informace v českém jazyce, nestanoví-li tento zákon jinak. Česká národní
banka může po posouzení konkrétních okolností povolit, aby byly určité informace
uveřejněny v anglickém jazyce, je-li to v zájmu investorů. Jazyk, v němž lze předkládat pro
účely § 127c dokumenty České národní bance, stanoví Česká národní banka formou úředního
sdělení ve Věstníku České národní banky.
(2) Při uveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup na
internetových stránkách musí být tyto informace takto uveřejněny nejméně po dobu 3 let,
pokud tento zákon nestanoví jinak.
(3) Pokud tím nebude ohroženo řádné ověření splnění předpokladů pro rozhodnutí,
může Česká národní banka v řízení o žádosti podle tohoto zákona
a)
b)

umožnit předložení přílohy nahradit čestným prohlášením, nebo
nevyžadovat předložení přílohy; prohlášení o takovém případě může správní orgán
učinit na své úřední desce i pro neurčitý počet řízení v budoucnu.

(4) Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce se České národní bance předkládají v
originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého. Česká národní
banka může umožnit předložení písemnosti vyhotovené v cizím jazyce pouze v originálním
znění. Prohlášení o využití možnosti podle předchozí věty může Česká národní banka učinit
na své úřední desce i pro neurčitý počet osob nebo řízení v budoucnu.
§ 198
Seznam nucených správců a likvidátorů
(1) Česká národní banka vede seznam osob, které mohou být jmenovány
a)

b)

nuceným správcem obchodníka s cennými papíry, který není bankou, investiční
společnosti, investičního fondu, organizátora regulovaného trhu, provozovatele
vypořádacího systému nebo centrálního depozitáře,
likvidátorem investiční společnosti nebo investičního fondu.

(2) Do seznamu osob uvedených v odstavci 1 Česká národní banka zapíše osobu, která
o to požádá, je plně způsobilá k právním úkonům svéprávná, odborně způsobilá a
důvěryhodná a nebyla v posledních 5 letech z tohoto seznamu vyškrtnuta. Zahraniční osobu
zapíše pouze za předpokladu, že má oprávnění jiného členského státu Evropské unie působit
jako osoba uvedená v odstavci 1.
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(3) Žádost o zápis do seznamu osob uvedených v odstavci 1 lze podat pouze na
předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady nezbytné pro posouzení splnění
podmínek uvedených v odstavci 2. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí
právní předpis. Oprávnění k výkonu činnosti podle odstavce 1 vzniká též marným uplynutím
lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.
(4) Česká národní banka vyškrtne ze seznamu osob uvedených v odstavci 1 osobu,
která
a)
b)
c)
d)
e)

se bez závažných důvodů vzdala funkce likvidátora nebo nuceného správce, do nichž
byla Českou národní bankou jmenována,
závažně nebo opakovaně porušila povinnosti plynoucí z funkce likvidátora nebo
nuceného správce, do nichž byla Českou národní bankou jmenována,
přestala splňovat předpoklady pro zapsání do tohoto seznamu,
požádala o vyškrtnutí ze seznamu, nebo
zemřela.

(5) O nezapsání do seznamu nebo vyškrtnutí ze seznamu se vydává správní
rozhodnutí.
§ 198a
Informace uveřejňované Českou národní bankou
(1) Česká národní banka uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých
internetových stránkách
a)

b)

c)
d)
e)

aktualizovaná znění právních předpisů, které upravují pravidla obezřetného podnikání
obchodníků s cennými papíry na individuálním a konsolidovaném základě, a úředních
sdělení České národní banky k nim; tím nejsou dotčena ustanovení zákona
upravujícího způsob vyhlašování právních předpisů,
informace o způsobu využití možností volby nebo uvážení daných členským státům
Evropské unie a jejich orgánům dohledu právem Evropské unie v právních předpisech
podle písmene a),
informace o přístupu a metodách České národní banky při výkonu dohledu podle §
135 odst. 4,
souhrnné statistické údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání obchodníky s
cennými papíry v České republice,
dohody o změně příslušného orgánu dohledu na konsolidovaném základě nad
skupinou finanční holdingové osoby podle § 153 odst. 3 a informaci o změně
příslušného orgánu dohledu nad členem skupiny evropského ovládajícího obchodníka
s cennými papíry nebo nad členem skupiny evropské finanční holdingové osoby podle
§ 152a odst. 8 a 9.
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(2) Informace uvedené v odstavci 1 Česká národní banka uveřejňuje způsobem
umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách tak, aby je bylo možné
porovnat s informacemi stejného druhu uveřejněnými orgány dohledu nad kapitálovým trhem
v jiných členských státech Evropské unie, a pravidelně je aktualizuje.

***

Změna zákona č. 360/2004 Sb., o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o
změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o evropském
hospodářském zájmovém sdružení), ve znění zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
EVROPSKÉ HOSPODÁŘSKÉ ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ
§1
Evropské hospodářské zájmové sdružení a použitelnost některých ustanovení českého
právního řádu na toto sdružení
(1) Tento zákon upravuje právní poměry evropského hospodářského zájmového
sdružení v rozsahu stanoveném nařízením Rady (EHS) o zřízení Evropského hospodářského
zájmového sdružení (EHZS)1) (dále jen "nařízení Rady"). Nejsou-li určité otázky řešeny ani
tímto zákonem, posoudí se podle obecných ustanovení zvláštního právního předpisu
upravujících obchodní společnosti2) a podle ustanovení zvláštního právního předpisu
upravujících právní poměry veřejné obchodní společnosti,3) upravujícího právní poměry
obchodních společností a družstev a podle ustanovení upravujících právní poměry
veřejné obchodní společnosti, nestanoví-li tento zákon jinak.
(2) Evropské hospodářské zájmové sdružení se sídlem na území České republiky (dále
jen "evropské sdružení") je právnickou osobou, jež se zakládá smlouvou o sdružení. K
podpisu smlouvy o sdružení a jejích změn se ustanovení zvláštního právního předpisu o
úředním ověření podpisu4) nepoužijí. K podpisu smlouvy o sdružení a jejích změn se ustanovení
zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev o úředním ověření
podpisu nepoužijí.

(3) Na evropské sdružení nelze použít ustanovení zvláštního právního předpisu o
podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem.5)
____________
2) § 56 až 75 obchodního zákoníku.
3) § 76 až 92e obchodního zákoníku.
4) 4) § 63 obchodního zákoníku.

§3
Obchodní rejstřík
(1) Evropské sdružení a provozovna evropského hospodářského zájmového sdružení
se sídlem v jiném členském státu Evropské unie umístěná v České republice (dále jen
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"pobočka") se zapisují do obchodního rejstříku. Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na
zápis evropského sdružení nebo pobočky do obchodního rejstříku a na řízení ve věcech
týkajících se zápisu evropského sdružení nebo pobočky do obchodního rejstříku ustanovení
zvláštních právních předpisů o obchodním rejstříku a o řízení ve věcech obchodního rejstříku
zákona upravujícího veřejné rejstříky.6)
(2) Jde-li o skutečnosti zapisované podle čl. 14 odst. 1 a článku 15 nařízení Rady,
postačí uvést odkaz na příslušné listiny uložené ve sbírce listin. V případě, že zápis odkazuje
na návrh změny sídla uložený do sbírky listin, zapíše se do obchodního rejstříku i navrhované
nové sídlo.
(3) Do obchodního rejstříku se u pobočky zapisují údaje vyžadované zvláštním
právním předpisem u organizační složky podniku obchodního závodu zahraniční osoby,
která má sídlo v některém z členských států Evropské unie.7)
(4) Do složky sbírky listin vedené pro každé evropské sdružení se zakládají listiny
uvedené v článku 7 nařízení Rady a listiny týkající se statutárního orgánu, likvidátora,
insolvenčního správce nebo vedoucího samostatné organizační složky vyžadované zvláštním
právním předpisem.8)
(5) Do složky sbírky listin vedené pro každou pobočku se zakládají listiny uvedené v
článku 10 nařízení Rady.
____________
6) zákon č. …./2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
7) § 28 odst. 4 obchodního zákoníku.
8) § 27a odst. 2 písm. b) a § 27a odst. 6 až 8 obchodního zákoníku.

§7
Ručení za závazky dluhy evropského sdružení
Členové evropského sdružení ručí za závazky dluhy evropského sdružení jako
společníci veřejné obchodní společnosti za závazky dluhy této společnosti.
§8
Podmínky výkonu funkce jednatele
(1) Jednatelem evropského sdružení může být fyzická osoba, která splňuje
předpoklady a požadavky uvedené v článku 19 nařízení Rady, jakož i požadavky a
předpoklady pro funkci jednatele společnosti s ručením omezeným podle zvláštního právního
předpisu10) zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev10).
(2) Jednatelem evropského sdružení může být i právnická osoba, jestliže před svým
jmenováním pověří jednu nebo více fyzických osob, které budou jejím jménem funkci
jednatele vykonávat. Pověřená fyzická osoba odpovídá za porušení právních povinností, jako
kdyby byla sama jednatelem.
(3)(2) Na výkon funkce jednatele evropského sdružení, včetně odpovědnosti za
způsobenou škodu, se vztahují ustanovení zvláštního právního předpisu upravující výkon
funkce a odpovědnost jednatele společnosti s ručením omezeným.11)
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____________
10) Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
11) § 134, § 135 odst. 1, § 136, § 194 odst. 2 věta první až pátá a § 194 odst. 4 až 6 obchodního zákoníku.

§ 11
Zastavení účasti v evropském sdružení
Nestanoví-li nařízení Rady nebo tento zákon jinak, použijí se na zástavní právo k
účasti v evropském sdružení přiměřeně ustanovení o zástavním právu k obchodnímu podílu
podle zvláštního právního předpisu,13) podílu na společnosti s ručením omezeným podle
zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev10) a občanského
zákoníku, s výjimkou ustanovení, která umožňují zástavnímu věřiteli vykonávat práva
společníka nebo nabýt zastavenou účast v evropském sdružení, a ustanovení o zápisu
zástavního práva do obchodního rejstříku. Úřední ověření podpisu na zástavní smlouvě a
jejích změn se nevyžaduje.
____________
13) § 117a obchodního zákoníku.

***
Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona
č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb.,
zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005
Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb.,
zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007
Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb.,
zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009
Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona
č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb.,
zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011
Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona
č. 1/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 437/2012
Sb., a zákona č. 505/2012 Sb.:
§ 25
(1) Uchazečem o zaměstnání může být, pokud tento zákon dále nestanoví jinak, pouze
fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště a která není
a)
b)
c)

v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru, s výjimkami uvedenými v
odstavcích 3 a 6,
osobou samostatně výdělečně činnou; za osobu samostatně výdělečně činnou se
považuje fyzická osoba, která se pro účely důchodového pojištění podle zvláštního
právního předpisu27) považuje za osobu samostatně výdělečně činnou,
společníkem nebo jednatelem společnosti s ručením omezeným nebo komanditistou
komanditní společnosti nebo ředitelem obecně prospěšné společnosti anebo vedoucím
organizační složky zahraniční právnické osoby vykonávajícím mimo pracovněprávní
vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností odměňován
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d)

e)

f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

q)
r)
s)

a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem
(odměnou) podle odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy,
členem představenstva nebo správní rady nebo statutárním ředitelem akciové
společnosti vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k této společnosti pro
společnost práci, za kterou je touto společností odměňován a jeho měsíční nebo
průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) podle odstavce 3
přesáhne polovinu minimální mzdy,
členem dozorčí rady obchodní společnosti vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah
k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností odměňován a
jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou)
podle odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy,
členem družstva vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k družstvu pro družstvo
práci, za kterou je družstvem odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční
odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne polovinu
minimální mzdy,
soudcem,
poslancem nebo senátorem Parlamentu nebo poslancem Evropského parlamentu,
členem zastupitelstva územního samosprávného celku, jestliže jsou mu vypláceny
odměny jako členům zastupitelstev územních samosprávných celků, kteří tyto funkce
vykonávají jako uvolnění členové,
prezidentem republiky,
členem vlády,
prezidentem, viceprezidentem nebo členem Nejvyššího kontrolního úřadu,
Veřejným ochráncem práv nebo zástupcem Veřejného ochránce práv,
členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členem Rady Ústavu pro studium
totalitních režimů, předsedou Energetického regulačního úřadu, členem Rady Českého
telekomunikačního úřadu, finančním arbitrem nebo zástupcem finančního arbitra
nuceným správcem nebo správcem podle zvláštního právního předpisu28), prokuristou
nebo likvidátorem podle zvláštního právního předpisu,29) a to v době, kdy tuto činnost
vykonává,
pěstounem, který vykonává pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče
podle zvláštního právního předpisu,30) nebo kterému je za výkon pěstounské péče
vyplácena odměna náležející pěstounovi ve zvláštních případech podle zvláštního
právního předpisu,30a)
výdělečně činná v cizině, nebo
fyzickou osobou soustavně se připravující na budoucí povolání, s výjimkou uvedenou
odstavci 4. nebo
fyzickou osobou pověřenou obchodním vedením , která tuto činnost vykonává za
odměnu mimo pracovněprávní vztah a její měsíční nebo průměrná měsíční
odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne
polovinu minimální mzdy.
(2) Uchazečem o zaměstnání se nemůže stát fyzická osoba v době, po kterou

a)
b)
c)
d)

je uznána dočasně neschopnou práce,
vykonává trest odnětí svobody, vykonává ochranné opatření zabezpečovací detenci
nebo je ve vazbě,
pobírá peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu, nebo
je invalidní ve třetím stupni32a), s výjimkou fyzické osoby, která je invalidní ve třetím
stupni a je schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek32b).
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(3) Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání
a)

výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční
výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo
b)
výkon činnosti na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti,
pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které
přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.
Uchazeč o zaměstnání je povinen krajské pobočce Úřadu práce výkon této činnosti bez
ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování
zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě stanovené
krajskou pobočkou Úřadu práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. V případě
výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky
(odměny) sčítají.
(4) Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání, pokud fyzická osoba
soustavně se připravující na budoucí povolání získala v rozhodném období (§ 41)
zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle jiného
právního předpisu32g) v délce alespoň 12 měsíců. Skutečnost, že se soustavně připravuje na
budoucí povolání, je fyzická osoba povinna krajské pobočce Úřadu práce oznámit při podání
žádosti o zprostředkování zaměstnání, nebo osobně anebo písemně do 8 dnů ode dne zahájení
soustavné přípravy na budoucí povolání.
(5) Podmínkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je, že výkon
činností uvedených v odstavci 3 není překážkou pro poskytování součinnosti krajské pobočce
Úřadu práce při zprostředkování vhodného zaměstnání a pro přijetí nabídky vhodného
zaměstnání.
(6) Překážkou pro vedení v evidenci není ani takové zaměstnání, které není pro
uchazeče o zaměstnání vhodným zaměstnáním (§ 20) a je zprostředkováno krajskou
pobočkou Úřadu práce nejdéle na dobu 3 měsíců, pokud odpovídá jeho zdravotnímu stavu
(dále jen "krátkodobé zaměstnání").
(7) Překážkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je neposkytnutí
identifikačních údajů a neposkytnutí nebo zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů (§
17 odst. 2).
(8) Překážkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je, pokud
a)

fyzická osoba bez vážného důvodu ukončí sama nebo na základě dohody se
zaměstnavatelem vhodné zaměstnání (§ 20) zprostředkované krajskou pobočkou
Úřadu práce, nebo
b)
zaměstnavatel s fyzickou osobou ukončí vhodné zaměstnání (§ 20) zprostředkované
krajskou pobočkou Úřadu práce z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních
předpisů vztahujících se k jí vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem33).
V případech podle písmene a) nebo b) může být fyzická osoba zařazena na základě
nové písemné žádosti do evidence uchazečů o zaměstnání po uplynutí 6 měsíců ode dne
sjednaného jako den nástupu do zaměstnání, zprostředkovaného krajskou pobočkou Úřadu
práce.
____________________
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22) § 83a zákoníku práce.
27) § 9 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
28) Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu
a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních
fondech, ve znění pozdějších předpisů.
29) § 70 a následující obchodního zákoníku.
30) § 44 až 47 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
30a) § 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 168/2005 Sb.
32a) § 39 odst. 2 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
32b) § 39 odst. 4 písm. f) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
32g) § 11 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.
33) § 55 odst. 1 písm. b) a § 52 písm. g) zákoníku práce.

§ 60
(1) Povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 3 písm. b) vydává
generální ředitelství Úřadu práce na základě žádosti právnické nebo fyzické osoby o
a)
b)
c)

povolení ke zprostředkování zaměstnání na území České republiky,
povolení ke zprostředkování zaměstnání cizinců na území České republiky, nebo
povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí.

(2) Podmínkou udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání fyzické osobě je
dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům svéprávnost, bezúhonnost, odborná
způsobilost a bydliště na území České republiky.
(3) Podmínkou udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání fyzické osobě
vymezené zákonem o volném pohybu služeb9b) je dosažení věku nejméně 18 let, způsobilost
k právním úkonům svéprávnost, bezúhonnost, odborná způsobilost, bydliště na území České
republiky a pokud takové bydliště nemá, uvedení doručovací adresy na území České
republiky.
(4) Za bezúhonné se považují fyzická osoba a právnická osoba, které nebyly
pravomocně odsouzeny pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti majetku.
(5) Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší
3 měsíců. Za účelem doložení bezúhonnosti si generální ředitelství Úřadu práce vyžádá podle
zvláštního právního předpisu výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z
evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické
podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(6) Zahraniční fyzická osoba dokládá bezúhonnost též odpovídajícími doklady
vydanými státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se v posledních 3 letech
zdržovala nepřetržitě déle než 6 měsíců, nebo v případě, že stát takový doklad nevydává,
čestným prohlášením učiněným před příslušným správním nebo soudním orgánem tohoto
státu. Doklady nesmí být starší 3 měsíců.
(7) Právnická osoba se sídlem mimo území České republiky dokládá bezúhonnost též
odpovídajícími doklady vydanými státem, ve kterém má sídlo, jakož i státy, ve kterých v
posledních 3 letech působila alespoň po dobu 6 měsíců. Doklady nesmí být starší 3 měsíců.
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(8) Za odborně způsobilou se považuje fyzická osoba, která má ukončené
vysokoškolské vzdělání a nejméně dvouletou odbornou praxi v oblasti zprostředkování
zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno, anebo která
má střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné
vzdělání v konzervatoři a nejméně pětiletou odbornou praxi v oblasti zprostředkování
zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno.
(9) Uznávání odborné kvalifikace a praxe získané mimo území České republiky se řídí
zvláštním právním předpisem.
(10) Podmínkou udělení povolení právnické osobě je splňování podmínky její
bezúhonnosti podle odstavce 4, jakož i splnění podmínek podle odstavců 2, 4 až 6 a 8
fyzickou osobou, která plní funkci odpovědného zástupce pro účely zprostředkování
zaměstnání (dále jen „odpovědný zástupce“). V případě právnické osoby vymezené zákonem
o volném pohybu služeb9b) je podmínkou udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání
splňování podmínek uvedených v odstavcích 3 až 6 a 8 odpovědným zástupcem. Fyzická
osoba může být ustanovena do funkce odpovědného zástupce pouze u jedné právnické osoby.
Fyzická osoba podle věty třetí nesmí být současně držitelem povolení ke zprostředkování
zaměstnání jako fyzická osoba.
(11) U právnických nebo fyzických osob uvedených v § 14 odst. 4 je Úřad práce
oprávněn přezkoumat jejich způsobilost poskytovat zprostředkovatelskou činnost, pokud
existuje důvodné podezření, že dochází k závažnému ohrožení chráněných zájmů nebo k
neoprávněnému poskytování zprostředkovatelské činnosti. Při přezkoumání postupuje Úřad
práce podle zvláštních právních předpisů.
(12) Žádost o povolení ke zprostředkování zaměstnání se podává na generálním
ředitelství Úřadu práce nebo prostřednictvím jednotných kontaktních míst9b).
____________________
9b) Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.
39a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 121
Základní podmínky
(1) Dítětem se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba
a)
b)

mladší 15 let, nebo
starší 15 let, pokud nemá ukončenou povinnou školní docházku, a to až do doby jejího
ukončení.

(2) Dítě může vykonávat pouze uměleckou, kulturní, sportovní a reklamní činnost
(dále jen "činnost dítěte") pro právnickou nebo fyzickou osobu, která má tuto činnost v
předmětu své činnosti (dále jen "provozovatel činnosti"), jen jestliže je tato činnost přiměřená
jeho věku, není pro něj nebezpečná, nebrání jeho vzdělávání nebo docházce do školy a účasti
na výukových programech, nepoškozuje jeho zdravotní, tělesný, duševní, morální nebo
společenský rozvoj.57)
(3) Za činnost dítěte se nepovažuje
a)

zájmová kulturní činnost v amatérských souborech a základních uměleckých školách,
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b)
c)
d)
e)

vystupování na uměleckých a kulturních akcích pořádaných školou, školským
zařízením nebo ústavem sociální péče nebo na akcích, na kterých se škola, školské
zařízení nebo ústav sociální péče organizačně podílí,
činnost konaná v rámci výchovy a vzdělávání ve školách a školských zařízeních v
souladu se vzdělávacími programy,
účast na uměleckých a sportovních soutěžích, pokud nejde o činnosti za odměnu, nebo
činnost konaná v rámci mimoškolní výchovy a při ostatních nekomerčních zájmových
aktivitách, která není vykonávána za odměnu.
(4) Provozovatel činnosti je povinen zajistit

a)
b)

soustavný dohled způsobilou osobou v době dohodnuté pro činnost dítěte, případně i
při dopravě na ni, pokud ho nevykonává zákonný zástupce nebo opatrovník,
vhodné podmínky odpovídající charakteru činnosti, kterou bude dítě vykonávat.

(5) Na činnost dítěte se vztahuje § 101, 245 a 246 zákoníku práce; ustanovení § 103 až
106 zákoníku práce a § 2 až 8 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci42a) se použijí přiměřeně.
____________________
42a) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění
zákona č. 362/2007 Sb.
57) § 11 zákoníku práce.

§ 122
Povolování výkonu činnosti dítěte
(1) O povolení výkonu činnosti dítěte (dále jen „povolení“) rozhoduje krajská pobočka
Úřadu práce na základě písemné žádosti podané zákonným zástupcem nebo opatrovníkem
dítěte nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, do jejíž péče bylo dítě svěřeno
rozhodnutím soudu (dále jen "zákonný zástupce"). Žádost se podává u krajské pobočky Úřadu
práce příslušné podle trvalého pobytu dítěte, a pokud dítě nemá trvalý pobyt, podle místa, kde
se zdržuje.
(2) Pro účely povolení podle odstavce 1 se považuje za činnost
a) uměleckou a kulturní vytváření autorských děl nebo provádění uměleckých výkonů podle
zvláštního právního předpisu58) a provádění úkonů zejména v oblasti hudební, pěvecké a
taneční,
b) reklamní provádění úkonů v reklamě59) a propagaci výrobků, služeb nebo jiných objektů a
předmětů a činnost v modelingu,
c) sportovní provádění sportovních výkonů na veřejnosti.
(3) Žádost o povolení musí obsahovat
a)

identifikační údaje dítěte,
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b)
c)
d)

e)
f)
g)

identifikační údaje zákonného zástupce dítěte; pokud se jedná o cizince, který nemá na
území České republiky bydliště, rovněž místo, kde se na území České republiky
zdržuje,
písemný souhlas dítěte s tím, že bude činnost vykonávat, je-li dítě s ohledem na věk a
rozumovou vyspělost schopno vyjádřit svůj názor,
lékařský posudek poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro
děti a dorost o tom, že činnost, kterou bude dítě vykonávat a doba jejího konání,
vzhledem k časovému vymezení jejího výkonu, je přiměřená z hlediska zdravotního a
že dítě je ze zdravotního hlediska způsobilé tuto činnost vykonávat. Lékařský posudek
v době vydání povolení nesmí být starší než 3 měsíce. Posudek vydává lékař na
základě žádosti zákonného zástupce dítěte. Podkladem pro vydání posudku jsou údaje
zpracované provozovatelem činnosti v rozsahu písmene e),
druh činnosti, kterou bude dítě vykonávat, místo výkonu činnosti a charakteristiku
pracovních podmínek a pracovišť, ve kterých bude dítě činnost vykonávat, a bude-li
vykonávat více druhů takových činností, uvádějí se u každého z druhů těchto činností,
identifikační údaje provozovatele činnosti,
dobu, po kterou bude dítě činnost vykonávat.

(4) Provozovatel činnosti je povinen pro případ náhrady škody, včetně náhrady škody
na zdraví, ke které by mohlo dojít při výkonu činnosti, sjednat pojištění; sjednání pojištění
musí být uvedeno v povolení.
(5) Náhrada škody způsobené dítětem provozovateli činnosti nebo provozovatelem
činnosti dítěti se řídí občanským zákoníkem. Výše náhrady škody způsobené provozovateli
činnosti dítětem nesmí přesáhnout v jednotlivém případě 0,70násobek průměrné mzdy v
národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího
kalendářnímu roku, ve kterém vznikla škoda. Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí
předcházejícího kalendářního roku vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého
statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů. Povinnost provozovatele
činnosti nahradit škodu je však dána i v případě, kdy provozovatel činnosti dodržel povinnosti
vyplývající z právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
(6) V řízení o povolení výkonu činnosti dítěte je účastníkem řízení také provozovatel
činnosti.
(7) Povolení vydává krajská pobočka Úřadu práce. V povolení krajská pobočka Úřadu
práce stanoví rozsah a podmínky pro výkon činnosti upravující rozvrh činnosti a odpočinku v
závislosti na rozsahu a druhu činnosti, způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti a
minimální požadavky na zajištění vhodných pracovních podmínek k výkonu činnosti.
(8) Povolit dítěti výkon činnosti lze nejdéle na dobu 12 měsíců po sobě jdoucích, které
následují po dni právní moci rozhodnutí krajské pobočky Úřadu práce o povolení, nejdéle
však do doby, do které je fyzická osoba považována podle tohoto zákona za dítě. Bude-li
vykonávat dítě činnost u více provozovatelů, vydává se samostatné povolení k výkonu
činnosti u každého provozovatele.
(9) Krajská pobočka Úřadu práce si může vyžádat vyjádření orgánu sociálně-právní
ochrany dětí, zda mu nejsou známy skutečnosti, které by bránily dítěti ve výkonu činnosti,
nebo zda není činnost pro dítě vhodná.
____________________
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58) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých
zákonů (autorský zákon).
59) Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.

§ 147c
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu a Úřadu
práce pro výkon státní správy na úseku zaměstnanosti
a)
b)
c)
d)

referenční údaje ze základního registru obyvatel,
údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
údaje z agendového informačního systému cizinců,
údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo,
avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c).
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)
b)
c)
d)
e)

f)

příjmení,
jméno, popřípadě jména,
adresa místa pobytu,
datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum,
místo a stát, kde se narodil,
datum, místo a okres 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 den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí,
státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
i)
j)
k)
l)
m)

jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
datum narození,
pohlaví a jeho změna,
místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území
k narození došlo,
rodné číslo a jeho změny,
státní občanství,
adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
omezení svéprávnosti,
rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo opatrovníka; v
případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nebo opatrovníka nemá rodné
číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,
rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho
jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
rodné číslo dítěte,
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n)
o)
p)

u osvojení dítěte původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, původní a
nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum
nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky,
datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo
den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
j)
k)
l)
m)
n)

o)
p)
q)
r)

s)

jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
datum narození,
pohlaví a jeho změna,
místo a stát narození,
rodné číslo a jeho změny,
státní občanství,
druh a adresa místa pobytu,
číslo a platnost oprávnění k pobytu,
počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
omezení svéprávnosti,
správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela,
rodné číslo nebo datum narození,
jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a jeho rodné číslo; v
případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce
nebo opatrovníka, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z
rodičů nebo jiný zákonný zástupce nebo opatrovník nemá rodné číslo, jeho jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození,
vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo
den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
u osvojení dítěte, které je cizincem, původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení
dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození dítěte, rodná čísla
osvojitelů a datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení
osvojení dítěte,
jméno, popřípadě jména, a příjmení
1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince,
2. nezletilého cizince, který byl cizinci, nebo jeho manželu rozhodnutím
příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem
nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho
poručníka je cizinec, který je obyvatelem,
3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o
sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s
rodičem nebo dítětem, kteří jsou obyvateli,
4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo
sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
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5. rodiče nezletilého cizince a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
t)

údaje o zaměstnavateli a pracovním místě držitele modré karty.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou

a)
b)
c)
d)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
den, měsíc a rok narození,
místo narození; u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát narození,
rodné číslo a jeho změny.

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

***

Změna zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č.
181/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb.:
§3
(1) Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií mají
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

organizační složky státu,
ozbrojené síly,
bezpečnostní sbory,
státní příspěvkové organizace,
státní podniky,
územní samosprávné celky,
organizační složky územních samosprávných celků, vytvářejí-li dokumenty uvedené v
přílohách č. 1 nebo 2 k tomuto zákonu,
právnické osoby zřízené nebo založené územními samosprávnými celky, vytvářejí-li
dokumenty uvedené v přílohách č. 1 nebo 2 k tomuto zákonu,
vysoké školy,
školy a školská zařízení s výjimkou mateřských škol, výchovných a ubytovacích
zařízení a zařízení školního stravování (dále jen „školy“),
zdravotní pojišťovny,
veřejné výzkumné instituce,
právnické osoby zřízené zákonem,
(dále jen „veřejnoprávní původci“).
610

(2) Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií mají za podmínek
stanovených tímto zákonem také
a)
b)
c)

obchodní společnosti a družstva s výjimkou bytových družstev, pokud jde o
dokumenty uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu,
politické strany, politická hnutí, občanská sdružení spolky, odborové organizace,
organizace zaměstnavatelů, církve a náboženské společnosti, profesní komory, nadace,
nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti,
notáři, pokud jde o dokumenty uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu,
(dále jen „soukromoprávní původci“).

(3) Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií mají dále právní
nástupci veřejnoprávních a soukromoprávních původců, jde-li o dokumenty, ke kterým měli
tuto povinnost již tito původci.
(4) V případě dokumentů v digitální podobě se jejich uchováváním rozumí rovněž
zajištění věrohodnosti původu dokumentů, neporušitelnosti jejich obsahu a čitelnosti, tvorba a
správa metadat náležejících k těmto dokumentům v souladu s tímto zákonem a připojení
údajů prokazujících existenci dokumentu v čase. Tyto vlastnosti musí být zachovány do doby
provedení výběru archiválií.
(5) Výběr archiválií provádí archiv podle své působnosti (dále jen "příslušný archiv").
§ 46
(1) Národní archiv
a)

b)
c)

d)
e)
f)

kontroluje výkon spisové služby u organizačních složek státu s celostátní působností,
státních příspěvkových organizací zřízených těmito organizačními složkami státu,
veřejných výzkumných institucí zřízených těmito organizačními složkami státu a u
právnických osob zřízených zákonem s celostátní působností, s výjimkou těch, které si
zřídily specializované nebo bezpečnostní archivy, a těch, u nichž tuto působnost
vykonává Archiv bezpečnostních složek,
provádí výběr archiválií ve skartačním řízení u původců uvedených v písmenu a) a u
původců uvedených v písmenu c), kteří mají zřízen soukromý archiv nebo kteří
požádají o výběr archiválií ve skartačním řízení,
provádí výběr archiválií mimo skartační řízení u vrcholných a obdobných orgánů
politických stran, politických hnutí, občanských sdružení spolků, odborových
organizací, organizací zaměstnavatelů, profesních komor, církví a náboženských
společností, nadací a nadačních fondů, ústavů, obecně prospěšných společností,
vybraných fyzických osob a vybraných zřizovatelů soukromých archivů,
provádí výběr archiválií mimo skartační řízení u dokumentů nabídnutých České
republice darem nebo ke koupi a u dokumentů nalezených nebo u dokumentů
vlastníků, kteří o to požádají,
rozhoduje o námitkách proti protokolu o provedeném skartačním řízení a protokolu o
provedeném výběru archiválií mimo skartační řízení (§ 10 odst. 3 a § 12 odst. 3)
podaných původcem nebo vlastníkem dokumentu, u kterého provádí výběr archiválií,
posuzuje protokoly o provedeném skartačním řízení a o provedeném výběru archiválií
mimo skartační řízení specializovaných archivů organizačních složek státu s celostátní
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g)

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

působností a jimi zřízených státních příspěvkových organizací a specializovaných
archivů právnických osob zřízených zákonem s celostátní působností,
rozhoduje o podání badatele, kterému nebylo umožněno nahlížení do archiválií nebo
pořizování výpisů, opisů anebo kopií archiválií v analogové podobě nebo replik
archiválií v digitální podobě náležejících do jeho péče nebo do péče soukromých
archivů, u nichž provádí výběr archiválií,
ukládá sankce podle tohoto zákona za správní delikty fyzickým a právnickým osobám,
u nichž kontroluje výkon spisové služby a u nichž provádí výběr archiválií, včetně
těch, které zřídily specializované archivy nebo soukromé archivy,
vyhledává v archiváliích náležejících do jeho péče archiválie pro potřeby správních
úřadů a ostatních organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků,
právnických a fyzických osob, pořizuje z nich výpisy, opisy, kopie a repliky,
umožňuje za podmínek stanovených v tomto zákoně nahlížet do archiválií náležejících
do jeho péče,
vede příslušnou evidenci archiválií podle tohoto zákona,
provádí kontrolu archivních kulturních památek a národních kulturních památek, které
vede ve své evidenci a které nenáleží do péče archivů,
plní na úseku archivnictví úkoly vyplývající z mezinárodních smluv,
vykonává další pravomoci stanovené tímto nebo jiným zákonem.
(2) Národní archiv na úseku péče o archiválie

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

pečuje o archiválie převzaté od původců uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) a dále o
archiválie vzniklé z činnosti vrcholných orgánů českého státu, Československé
republiky, Československé socialistické republiky, České a Slovenské Federativní
Republiky, České socialistické republiky, České republiky s výjimkou těch, o něž
pečuje Archiv bezpečnostních složek nebo specializované archivy zřízené
ministerstvy, dalšími ústředními správními úřady, Kanceláří Poslanecké sněmovny,
Kanceláří Senátu, Kanceláří prezidenta republiky, Českou národní bankou,
bezpečnostními sbory nebo zpravodajskými službami České republiky, jakož i státních
a samosprávních orgánů a organizací pro zemi Českou v minulosti, ústředních orgánů
okupační správy v letech 1939 až 1945 a vlády Československé republiky v exilu v
letech 1939 až 1945 a o archiválie vzniklé z činnosti centrálních úřadů habsburské
monarchie a umožňuje nahlížení do nich,
přijímá za Českou republiku nabídky ke koupi, k darování a úschově archiválií a
uzavírá za Českou republiku příslušné smlouvy,
poskytuje vlastníkům archiválií bezplatné odborné, informační a poradenské služby,
provádí prověrku fyzického stavu archivních kulturních památek a národních
kulturních památek, pokud jsou mu svěřeny do péče,
provádí inventuru archiválií vyhlášenou ministerstvem,
spolupracuje s ostatními archivy a rozvíjí styky s vědeckými, kulturními, školskými a
dalšími institucemi za účelem výměny zkušeností v odborných otázkách, ve vědeckém
bádání a kulturně výchovném, hospodářském a vlastivědném využívání archiválií,
provádí vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti archivnictví, pomocných věd
historických a příbuzných vědních oborů,
plní úkoly ústředního vědeckovýzkumného pracoviště na úseku preventivní péče o
archiválie, konzervace a restaurování archiválií, uchovávání a zpřístupňování nových
forem nosičů informací včetně dokumentů v digitální podobě; v této oblasti vykonává
funkci odborného metodického a školicího centra,
zřizuje specializovanou knihovnu pro obor archivnictví a výkonu spisové služby,
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j)
k)
l)

vykonává vydavatelskou a publikační činnost v oboru archivnictví a výkonu spisové
služby, dějin správy, pomocných věd historických a historie,
provádí konzervaci a restaurování archiválií,
plní další odborné archivní úkoly uložené tímto zákonem.
(3) Národní archiv na úseku péče o archiválie v digitální podobě

a)

b)
c)
d)
e)
f)

ukládá archiválie v digitální podobě náležející do jeho péče a archiválie v digitální
podobě náležející do péče Archivu bezpečnostních složek, státních oblastních archivů
a archivů, které nejsou digitálními archivy a neukládají archiválie v digitální podobě
na základě písemné dohody v jiném digitálním archivu; nejde-li o archiválie v digitální
podobě náležející do jeho péče, Národní archiv u uložených archiválií v digitální
podobě pouze zajišťuje zachování neporušitelnosti jejich obsahu a čitelnosti,
spravuje národní portál,
plní pro archivy metodickou a poradenskou funkci v oblasti předarchivní péče o
dokumenty v digitální podobě a v oblasti digitalizace archiválií v analogové podobě,
provádí vědeckou a výzkumnou činnost na úseku životního cyklu dokumentů v
digitální podobě,
poskytuje archivům údaje potřebné pro evidenci archiválií v digitální podobě a služby
pro shromažďování a zpřístupňování popisů archiválií v digitální podobě a replik
archiválií v digitální podobě,
vydává závazné stanovisko k žádosti o udělení oprávnění k ukládání archiválií v
digitální podobě.
§ 49
(1) Státní oblastní archiv

a)

b)
c)

kontroluje výkon spisové služby u organizačních složek státu s územní působností
vymezenou územím kraje, okresu nebo obce, státních příspěvkových organizací
zřízených těmito organizačními složkami státu, státních podniků, právnických osob
zřízených zákonem, s výjimkou těch, u kterých tuto působnost vykonává Národní
archiv nebo Archiv bezpečnostních složek, nebo které si zřídily specializovaný archiv,
u územních samosprávných celků, u organizačních složek a právnických osob,
zřízených či založených územním samosprávným celkem, nebo u kterých územní
samosprávný celek vykonává funkci zřizovatele, u vysokých škol, s výjimkou těch,
které si zřídily specializovaný archiv, u škol, zdravotních pojišťoven a veřejných
výzkumných institucí, s výjimkou těch, které si zřídily specializovaný archiv nebo
které náleží do působnosti Národního archivu,
provádí výběr archiválií ve skartačním řízení u původců uvedených v písmenu a) a u
původců uvedených v písmenu c), kteří mají zřízen soukromý archiv nebo kteří
požádají o výběr archiválií ve skartačním řízení,
provádí výběr archiválií mimo skartační řízení u obchodních společností a družstev, s
výjimkou bytových družstev, jakož i u politických stran, politických hnutí, občanských
sdružení spolků, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, profesních
komor, církví a náboženských společností, nadací a nadačních fondů, ústavů a obecně
prospěšných společností, s výjimkou jejich vrcholných orgánů, a u vybraných
fyzických osob,

613

d)
e)

f)
g)

h)
i)
j)
k)

l)

m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

provádí výběr archiválií mimo skartační řízení u dokumentů nabídnutých České
republice darem nebo ke koupi a u dokumentů nalezených nebo u dokumentů
vlastníků, kteří o to požádají,
zprošťuje povinnosti zachovávat mlčenlivost u zaměstnanců (§ 14 odst. 1) nebo
zřizovatelů archivů (§ 14 odst. 2), s výjimkou zaměstnanců uvedených v § 44 písm. e),
specializovaných nebo bezpečnostních archivů zřizovaných ministerstvy, dalšími
ústředními správními úřady, Kanceláří Poslanecké sněmovny, Kanceláří Senátu,
Kanceláří prezidenta republiky, Českou národní bankou, bezpečnostními sbory nebo
zpravodajskými službami České republiky,
rozhoduje o námitkách proti protokolu o provedeném skartačním řízení a protokolu o
provedeném výběru archiválií mimo skartační řízení (§ 10 odst. 3 a § 12 odst. 3)
podaných původcem nebo vlastníkem dokumentu, u kterého provádí výběr archiválií,
rozhoduje o námitkách původce nebo vlastníka dokumentu proti protokolu o
provedeném skartačním řízení a protokolu o provedeném výběru archiválií mimo
skartační řízení Archivu hlavního města Prahy, Archivu města Brna, Archivu města
Ostravy, Archivu města Plzně a Archivu města Ústí nad Labem a dohlíží na jejich
protokoly o provedeném skartačním řízení a o provedeném výběru archiválií mimo
skartační řízení,
posuzuje protokoly o provedeném skartačním řízení a o provedeném výběru archiválií
mimo skartační řízení specializovaných archivů, u nichž tuto působnost nevykonává
Národní archiv,
rozhoduje o svěření ohrožených archiválií do péče archivu,
rozhoduje o podání badatele, kterému nebylo umožněno nahlížení do archiválií nebo
pořizování výpisů, opisů, kopií archiválií v analogové podobě nebo replik archiválií v
digitální podobě náležejících do jeho péče,
rozhoduje o podání badatele, kterému nebylo umožněno nahlížení do archiválií nebo
pořizování výpisů, opisů, kopií archiválií v analogové podobě nebo replik archiválií v
digitální podobě náležejících do péče specializovaných archivů, s výjimkou
specializovaných archivů a bezpečnostních archivů zřízených ministerstvy, dalšími
ústředními správními úřady, Kanceláří Poslanecké sněmovny, Kanceláří Senátu,
Kanceláří prezidenta republiky, Českou národní bankou, bezpečnostními sbory a
zpravodajskými službami České republiky,
rozhoduje o podání badatele, kterému nebylo umožněno nahlížení do archiválií nebo
pořizování výpisů, opisů, kopií archiválií v analogové podobě nebo replik archiválií v
digitální podobě náležejících do péče archivů územních samosprávných celků nebo
soukromých archivů, u nichž provádí výběr archiválií,
ukládá sankce podle tohoto zákona za správní delikty fyzickým a právnickým osobám,
u nichž tuto působnost nevykonává Národní archiv,
umožňuje za podmínek stanovených v tomto zákoně nahlížet do archiválií náležejících
do jeho péče,
vede příslušnou evidenci archiválií podle tohoto zákona,
provádí kontrolu archivních kulturních památek, které vede ve své evidenci a které
nenáleží do péče archivů,
plní na úseku archivnictví úkoly vyplývající z mezinárodních smluv,
vyjadřuje se k žádosti o koncesi podle zvláštního právního předpisu22) a kontroluje
stavebně technický stav a bezpečnostní zajištění provozoven určených k výkonu
koncesované živnosti vedení spisovny,
vykonává další pravomoci stanovené tímto nebo jiným zákonem.
(2) Státní oblastní archiv v oblasti archivní péče
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a)

pečuje o archiválie převzaté od původců uvedených v odstavci 1 písm. a) a c); o
archiválie právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku pečuje tehdy, jestliže
tito původci zanikli bez právního nástupce; péče o archiválie v digitální podobě
nezahrnuje zachování neporušitelnosti jejich obsahu a čitelnosti,
b)
přijímá za Českou republiku nabídky ke koupi, k darování a úschově archiválií a
uzavírá za Českou republiku příslušné smlouvy,
c)
poskytuje vlastníkům archiválií bezplatné odborné informační a poradenské služby,
d)
plní úkoly oblastního a okresního vědeckovýzkumného pracoviště na úseku
archivnictví, pomocných věd historických a regionální historie, přičemž spolupracuje s
ostatními archivy a rozvíjí styky s vědeckými, kulturními, školskými a dalšími
institucemi za účelem výměny zkušeností v odborných otázkách, ve vědeckém bádání
a kulturně výchovném, hospodářském a vlastivědném využívání archiválií,
e)
vyhledává v archiváliích náležejících do jeho péče archiválie pro potřeby správních
úřadů a ostatních organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků,
právnických a fyzických osob, pořizuje z nich výpisy, opisy, kopie a repliky,
f)
zřizuje specializované knihovny pro obor archivnictví, spisové služby a regionální
historie,
g)
vykonává vydavatelskou a publikační činnost v oboru archivnictví a spisové služby,
dějin správy, pomocných věd historických a historie,
h)
provádí prověrku fyzického stavu archivních kulturních památek a národních
kulturních památek, pokud jsou mu svěřeny do péče,
i)
provádí inventuru archiválií vyhlášenou ministerstvem,
j)
provádí konzervaci a restaurování archiválií,
k)
plní další odborné archivní úkoly uložené tímto zákonem.
____________________
22) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha 2
Dokumenty, které budou podle obsahu vždy předloženy k výběru za archiválie
1. Zápisy ze zasedání orgánů zákonodárné, vládní a výkonné moci a orgánů územní
samosprávy na všech stupních
2. Zakládací listiny, statuty, organizační řády a další dokumenty o organizační
struktuře, vedení, správě, řízení, kontrole, činnosti a jejich výsledcích
a)
b)
c)

d)
e)
f)

orgánů zákonodárné, vládní a výkonné moci a orgánů územní samosprávy na všech
stupních,
justičních složek všech stupňů i druhů, notářství, státních zastupitelství a jejich
předchůdců,
státních příspěvkových organizací a příspěvkových organizací obcí a krajů,
hospodářských, rozpočtových a ostatních státních organizací řízených, popřípadě
spravovaných státními orgány nebo národními výbory, a předchůdců těchto
organizací,
obchodních organizací založených anebo ovládaných ústředními a jim podřízenými
orgány státní správy, orgány územní samosprávy a jejich předchůdců,
družstevních organizací, jejich zařízení a předchůdců,
všech součástí a zařízení ozbrojených sil a bezpečnostních složek,
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g)

politických stran, politických hnutí, občanských sdružení spolků, ústavů, odborových
organizací a organizací zaměstnavatelů,
3. Mezinárodní smluvní dokumenty prezidentské, vládní a resortní úrovně
4. Dokumenty geodetické a kartografické, katastry nemovitostí
5. Dokumentace významných staveb
6. Kroniky
7. Matriky narozených, oddaných, registrovaných partnerů, zemřelých, vojenské,
studentů, členů komor a občanských sdružení spolků, sbírky matričních listin,
dokumenty o nabývání a pozbývání státního občanství
8. Roční rozpočty, závěrečné účty, roční účetní závěrky
9. Historické sčítací archy obyvatelstva
10. Soudní rozsudky pro politické delikty, pro zločiny proti lidskosti, pro omezování
lidských práv a svobod, pro závažné trestné činy proti životu, zdraví a majetku občanů
11. Osobní spisy významných osobností politického, hospodářského, vědeckého,
technického, kulturního, náboženského, církevního a sportovního života
12. Rukopisy významných literárních děl
13. Podací deníky, rejstříky k nim, elenchy, kmenové listy, globální archy a další typy
základních evidenčních pomůcek spisové služby
14. Privatizační projekty
15. Rehabilitační spisy
16. Třídní výkazy, katalogy, katalogové listy, protokoly o závěrečných zkouškách,
protokoly o maturitních zkouškách vydané základními a středními školami a protokoly
o státních závěrečných zkouškách na vysokých školách
17. Dokumenty vzniklé z činnosti bezpečnostních složek v období komunistického
totalitního režimu
18. Originální negativy, duplikační kopie a duplikační negativy hraných,
dokumentárních a animovaných filmů
19. Dokumenty, které obsahují zásadní informace o

a)
b)

životních poměrech obyvatelstva v dobových státoprávních a ekonomických
podmínkách,
strategiích, koncepcích a plánování rozvoje hospodářství včetně důležitých účetních a
statistických výkazů a přehledů,
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

měnové politice,
majetkoprávních poměrech a jejich změnách, o konfiskacích a restitucích majetku,
právní úpravě mezinárodních vztahů,
tvorbě právních předpisů včetně jejich nerealizovaných návrhů,
státních hranicích, územním členění státu, hranicích správních obvodů, symbolech
státu a územních samosprávných celků, místních názvech a jejich změnách, o
slučování a dělení obcí,
vývoji a stavu zdravotnictví, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi a úrovně bydlení,
vývoji a stavu vědy a techniky,
vývoji a stavu školství, kultury a umění, tělesné výchovy a sportu,
vývoji a stavu dopravy a spojů,
územním plánování,
zásadních změnách a opatřeních v ochraně životního prostředí,
geologických a půdních průzkumech,
technickém rozvoji včetně patentů na významné vynálezy,
kulturních památkách a jejich údržbě, rekonstrukci a ochraně,
životě a díle významných osobností,
volebních výsledcích a výsledcích referend,
členství v mezinárodních organizacích.

***

Změna zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb.:
§1
(1) Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních
samosprávných celků1) a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají
působnost v oblasti veřejné správy (dále jen "správní orgán").
(2) Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, nestanoví-li zvláštní zákon
jiný postup.
(3) Tento zákon se nepoužije pro občanskoprávní, obchodněprávní a pracovněprávní
úkony prováděné nevztahuje na právní jednání prováděná správními orgány a na vztahy
mezi orgány téhož územního samosprávného celku při výkonu samostatné působnosti.
____________________
1) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

§ 29
Procesní způsobilost
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(1) Každý je způsobilý činit v řízení úkony samostatně (dále jen "procesní
způsobilost") v tom rozsahu, v jakém mu zákon přiznává způsobilost k právním úkonům
svéprávnost.19) Ustanovení § 28 se použije obdobně.
(2) Procesní způsobilost nemají fyzické osoby, které byly soudem zbaveny
způsobilosti k právním úkonům; osoby, jejichž způsobilost k právním úkonům byla soudem
omezena, Osoby omezené ve svéprávnosti nemají procesní způsobilost v rozsahu tohoto
omezení.20)
(3) Správní orgán může dát příležitost fyzické osobě, která nemá procesní způsobilost,
aby se v průběhu řízení k věci vyjádřila.
(4) V řízení, jehož účastníkem je nezletilé dítě, které je schopno formulovat své
názory, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn názor nezletilého dítěte ve věci. Za tím
účelem správní orgán poskytne dítěti možnost, aby bylo vyslyšeno buď přímo, nebo
prostřednictvím zástupce nebo příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Vyžaduje-li
to zájem dítěte, lze jeho názor zjistit i bez přítomnosti rodičů nebo jiných osob zodpovědných
za výchovu dítěte. V takovém případě správní orgán k úkonu přibere jinou vhodnou dospělou
osobu. K názoru dítěte správní orgán přihlíží s přihlédnutím k jeho věku a rozumové
vyspělosti.
(5) Úkony Právní jednání týkající se společných věcí nebo práv činí účastníci
společně, pokud ze zvláštního zákona21) nevyplývá něco jiného.
____________________
19) § 8 a 9 občanského zákoníku § 30 a násl. občanského zákoníku.
20) § 10 občanského zákoníku § 55 a násl. občanského zákoníku.
21) § 139 občanského zákoníku § 1126 a násl. občanského zákoníku.

§ 94
(1) V přezkumném řízení správní orgány z moci úřední přezkoumávají pravomocná
rozhodnutí v případě, kdy lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s
právními předpisy. Přezkumné řízení lze zahájit, i pokud je rozhodnutí předběžně vykonatelné
podle § 74 a dosud nenabylo právní moci; pokud bylo po zahájení takového přezkumného
řízení podáno odvolání, postupuje se podle ustanovení hlavy VIII této části. Účastník může
dát podnět k provedení přezkumného řízení; tento podnět není návrhem na zahájení řízení;
jestliže správní orgán neshledá důvody k zahájení přezkumného řízení, sdělí tuto skutečnost s
uvedením důvodů do 30 dnů podateli.
(2) Přezkumné řízení není přípustné, jestliže byl rozhodnutím účastníkovi udělen
souhlas k občanskoprávnímu, obchodněprávnímu nebo pracovněprávnímu úkonu právnímu
jednání nebo povolen vklad práva k nemovitosti evidované v katastru nemovitostí nebo
jestliže bylo rozhodnuto ve věci osobního stavu a žadatel nabyl práv v dobré víře. V
přezkumném řízení nelze přezkoumávat ani rozhodnutí vydaná podle § 97. Rozhodnutí
odvolacího správního orgánu podle § 90 odst. 1 písm. b) nelze přezkoumávat, jestliže již bylo
při novém projednávání věci vydáno nové rozhodnutí.
(3) Samostatně lze v přezkumném řízení přezkoumávat pouze usnesení o odložení věci
(§ 43) a usnesení o zastavení řízení (§ 66). Ostatní usnesení lze přezkoumávat až spolu s
rozhodnutím ve věci, popřípadě s jiným rozhodnutím, jehož vydání předcházela, a jedině
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tehdy, může-li to mít význam pro soulad rozhodnutí ve věci nebo jiného rozhodnutí s
právními předpisy anebo pro náhradu škody.
(4) Jestliže po zahájení přezkumného řízení správní orgán dojde k závěru, že ačkoli
rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právním předpisem, byla by újma, která by jeho zrušením
nebo změnou vznikla některému účastníkovi, který nabyl práva z rozhodnutí v dobré víře, ve
zjevném nepoměru k újmě, která vznikla jinému účastníkovi nebo veřejnému zájmu, řízení
zastaví.
(5) Při rozhodování v přezkumném řízení je správní orgán povinen šetřit práva nabytá
v dobré víře, zejména mění-li rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu s právními předpisy (§
97 odst. 3) nebo určuje-li, od kdy nastávají účinky rozhodnutí vydaného v přezkumném řízení
( § 99).
§ 122
(1) Zjistí-li oprávněná úřední osoba při vyklizení objektu, že se vyklizení objektu týká
osoby, jejíž zdravotní stav by mohl být provedením vyklizení vážně ohrožen, není provedení
exekuce přípustné. Není-li předloženo potvrzení lékaře nebo je-li pochybnost o správnosti
takového potvrzení, oprávněná úřední osoba vyžádá vyjádření odborného lékaře.
(2) Je-li vyklízeným objektem byt nebo místnost sloužící k bydlení a jestliže je třeba
na základě zvláštního zákona zajistit bytovou náhradu, exekuční správní orgán o svém úmyslu
nařídit exekuci vyklizením vyrozumí obec, na jejímž území se vyklízený objekt nachází. Při
zajištění bytové náhrady se postupuje přiměřeně podle zvláštního zákona.34) Exekuční
správní orgán exekuci odloží nebo přeruší, jestliže není prokázáno, že povinnému je zajištěna
bytová náhrada.
(32) Je-li objekt nebo jeho část v takovém stavu, že bezprostředně ohrožuje život nebo
zdraví osob, provede exekuční správní orgán jeho vyklizení vždy.
§ 159
(1) Veřejnoprávní smlouva je dvoustranný nebo vícestranný úkon, který zakládá, mění
nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva.
(2) Veřejnoprávní smlouva nesmí být v rozporu s právními předpisy, nesmí je
obcházet a musí být v souladu s veřejným zájmem.
(3) Uzavření veřejnoprávní smlouvy, jejíž stranou je správní orgán, nesmí snižovat
důvěryhodnost veřejné správy, musí být účelné a správní orgán musí mít při jejím uzavírání
za cíl plnění úkolů veřejné správy.
(4) Veřejnoprávní smlouva se vždy posuzuje podle svého skutečného obsahu.
Obecné ustanovení
§ 170
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Při postupu podle této části se obdobně použijí ustanovení části první a přiměřeně
ustanovení části druhé tohoto zákona; nestanoví-li tento zákon jinak nevylučuje-li to povaha
a účel veřejnoprávních smluv, použijí se přiměřeně ustanovení občanského zákoníku, s
výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o
odstoupení od smlouvy, ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní
nástupnictví, a ustanovení o započtení právních jednání a relativní neúčinnosti, ustanovení
o odstoupení od smlouvy a odstupném, ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo
věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, ustanovení o postoupení smlouvy a o poukázce a
ustanovení o započtení.
***

Změna zákona č. č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění zákona č. 264/2006 Sb.,
zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009
Sb. a zákona č. 355/2011 Sb.:
§4
(1) Kde se v tomto zákoně mluví o představenstvu, rozumí se tím podle okolností
správní rada nebo předseda správní rady, jednatel nebo jiný orgán právnické osoby, který má
obdobnou působnost, v závislosti na právní formě této osoby. Kde se mluví o dozorčí radě,
rozumí se tím podle okolností správní rada nebo jiný orgán s obdobnou kontrolní působností v
závislosti na právní formě právnické osoby, o kterou se jedná.
(2) Má-li být na evropskou společnost, která má nebo bude mít monistickou strukturu,
použit právní řád České republiky a tento zákon v hlavě VI dílu 2 neobsahuje zvláštní
pravidla pro monisticky organizovanou společnost, platí podle okolností pro předsedu správní
rady, který je generálním ředitelem, nebo pro generálního ředitele, popřípadě pro
delegovaného generálního ředitele, ustanovení obchodního zákoníku týkající se
představenstva akciové společnosti a pro správní radu platí ustanovení obchodního zákoníku
týkající se dozorčí rady akciové společnosti nebo představenstva akciové společnosti v
závislosti na povaze a působnosti těchto orgánů.
(3) Má-li být na evropskou společnost, která má nebo bude mít monistickou strukturu,
použit právní řád České republiky v záležitostech, kdy působnost ve stejné věci je ve
společnosti s dualistickou strukturou rozdělena mezi představenstvo a dozorčí radu, a tento
zákon v hlavě VI dílu 2 neobsahuje zvláštní pravidla pro monisticky organizovanou
společnost, platí pro předsedu správní rady, který je generálním ředitelem, nebo pro
generálního ředitele, popř. pro delegovaného generálního ředitele ustanovení obchodního
zákoníku týkající se představenstva akciové společnosti a pro správní radu platí ustanovení
obchodního zákoníku týkající se dozorčí rady akciové společnosti.
§6
Jestliže se stanovy evropské společnosti dostanou do rozporu s dohodou o způsobu a
rozsahu zapojení zaměstnanců, uzavřenou podle části druhé tohoto zákona, jsou
představenstvo nebo správní rada povinny statutární ředitel povinni bez zbytečného odkladu
uvést stanovy do souladu s touto dohodou; valná hromada o této změně nerozhoduje. Porušení
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této povinnosti je důvodem, pro který může soud i bez návrhu rozhodnout o zrušení evropské
společnosti a o jmenování jejího likvidátora. Ustanovení obchodního zákoníku o zrušení
společnosti občanského zákoníku o zrušení právnické osoby 5) se použije obdobně.
____________
5) § 68 odst. 7 obchodního zákoníku. 5) Občanský zákoník.

§8
(1) Do obchodního rejstříku se kromě údajů stanovených Nařízením Rady a údajů
zapisovaných podle obchodního zákoníku o všech právnických osobách zákona
upravujícího obchodní rejstřík o akciových společnostech 7) dále zapisuje skutečnost, že
výkon funkce v představenstvu členem dozorčí rady je dočasný.
(2) Zapisuje-li se do obchodního rejstříku evropská společnost monistické struktury,
zapisují se do obchodního rejstříku, kromě údajů stanovených Nařízením Rady a údajů
zapisovaných podle obchodního zákoníku o všech právnických osobách,7)
a)

b)
c)
d)

údaje stanovené obchodním zákoníkem8) o
1. členech správní rady a jejím předsedovi,
2. generálním řediteli,
3. delegovaných generálních ředitelích,
4. náhradním členovi správní rady, který bude vykonávat funkci předsedy
podle § 27 odst. 1,
5. členovi správní rady dočasně pověřenému výkonem funkce předsedy podle §
29 odst. 2,
údaj o tom, zda statutárním orgánem je předseda správní rady (předseda-generální
ředitel), nebo generální ředitel, který není předsedou správní rady,
způsob, jakým správní rada jedná jménem evropské společnosti,
pověření člena správní rady výkonem funkce předsedy správní rady a doba, na kterou
bylo pověření uděleno.

(32) Do složky sbírky listin vedené pro každou evropskou společnost se zakládají
kromě listin stanovených Nařízením Rady i návrh přemístění zapsaného sídla a usnesení valné
hromady o schválení návrhu přemístění zapsaného sídla.
____________
7) Zákon č. …/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
8) § 28 odst. 1 písm. e) obchodního zákoníku.

§ 10
Návrh přemístění zapsaného sídla musí být uložen do sbírky listin obchodního
rejstříku a zveřejněn podle obchodního zákoníku v Obchodním věstníku v Nařízením Rady
stanovené lhůtě předcházející den konání valné hromady, která má o přemístění rozhodnout.
§ 11
Představenstvo nebo správní rada evropské společnosti jsou povinny statutární
ředitel evropské společnosti jsou povinni bez zbytečného odkladu po rozhodnutí valné
hromady o přemístění zapsaného sídla navrhnout zápis do obchodního rejstříku.
§ 17
Ochrana menšinových akcionářů a věřitelů
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(1) Za podmínek stanovených v čl. 25 odst. 3 Nařízení Rady platí pro zúčastněnou
společnost, která má sídlo na území České republiky, přiměřeně úprava práva na dorovnání
podle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev s tím, že žalobu na určení
přiměřeného výměnného poměru akcií, popř. výše doplatků dorovnání lze podat nejpozději
do tří měsíců ode dne konání valné hromady, která schválila projekt fúze, jinak toto právo
zaniká.
(2) Nesplní-li se podmínky stanovené v čl. 25 odst. 3 Nařízení Rady, může být
důvodem pro podání návrhu na neplatnost usnesení valné hromady, která schválila projekt
fúze, také skutečnost, že výměnný poměr akcií a doplatků není přiměřený nebo že údaje
týkající se výměnného poměru akcií ve zprávě o fúzi, zprávě o přezkoumání fúze nebo ve
znalecké zprávě nejsou v souladu s právními předpisy. Jestliže se podmínky stanovené v čl.
25 odst. 3 Nařízení Rady splní až po konání valné hromady, která schválila projekt fúze, lze v
řízení o včas podaném návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady z důvodů
uvedených v předchozí větě pokračovat, jen dojde-li ke změně jeho předmětu na řízení podle
odstavce 1.
(3) Ochrana menšinových akcionářů zúčastněné společnosti se sídlem na území České
republiky, kteří hlasovali proti schválení projektu fúze, se přiměřeně řídí úpravou odkoupení
akcií nástupnickou společností podle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
s tím, že notářský zápis o rozhodnutí valné hromady, která schvaluje projekt fúze, musí
obsahovat jména akcionářů, kteří hlasovali proti schválení projektu fúze.
(4) Má-li být zapsané sídlo evropské společnosti vzniklé fúzí mimo území České
republiky, použije se na ochranu věřitelů přiměřeně § 13.
§ 18a
(1) Splnění zákonem stanovených požadavků pro zápis evropské společnosti založené
fúzí do obchodního rejstříku osvědčuje notář, který vydal osvědčení podle § 16, nebo jiný
notář, jestliže se evropská společnost zapisuje do obchodního rejstříku. Osvědčení je veřejnou
listinou.
(2) Notář vydá osvědčení na žádost české zúčastněné společnosti na základě jemu
předložených listin. Prováděcí právní předpis stanoví, jaké dokumenty dokládají, že
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)

byl projekt fúze schválen všemi zúčastněnými společnostmi ve stejném znění,
byl v souladu s tímto zákonem stanoven způsob a rozsah zapojení zaměstnanců
evropské společnosti,
byla předložena všemi českými zúčastněnými společnostmi osvědčení vydaná podle
§ 16,
byla předložena všemi zahraničními zúčastněnými společnostmi osvědčení vydaná k
tomu příslušnými orgány veřejné moci za každou zahraniční zúčastněnou společnost,
jsou splněny ostatní požadavky vyžadované českým právním řádem pro zápis
evropské společnosti do obchodního rejstříku.
(3) Osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské společnosti fúzí obsahuje
jméno a příjmení notáře a jeho sídlo,
místo a datum vyhotovení osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské
společnosti fúzí,
firmy, sídla, identifikační čísla a právní formy všech českých zúčastněných společností
a firmy, popřípadě názvy, sídla a právní formy všech zahraničních zúčastněných
společností,
622

d)
e)

seznam dokumentů, které byly notáři k osvědčení předloženy,
prohlášení notáře, že se osobně přesvědčil, že
1. byl projekt fúze schválen všemi zúčastněnými společnostmi ve stejném
znění,
2. byl v souladu s tímto zákonem stanoven způsob a rozsah zapojení
zaměstnanců evropské společnosti,
3. mu byla předložena všemi českými zúčastněnými společnostmi osvědčení
vydaná podle § 16,
4. mu byla předložena všemi zahraničními zúčastněnými společnostmi
osvědčení vydaná k tomu příslušnými orgány veřejné moci za každou
zahraniční zúčastněnou společnost,
5. jsou splněny ostatní požadavky vyžadované českým právním řádem pro
zápis evropské společnosti do obchodního rejstříku.

(4) Notář osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské společnosti fúzí
postupem podle zvláštního zákona odmítne vydat, jestliže mu zúčastněné společnosti
nepředloží předepsané listiny nebo jiné dokumenty notářem k vydání osvědčení důvodně
vyžadované.
§ 21
(1) Rozhodnutí valné hromady podle čl. 32 odst. 6 Nařízení Rady ve společnosti, která
dala podnět k založení holdingové evropské společnosti a která má zapsané sídlo na území
České republiky, musí být přijato stejnou většinou, jakou se schvaluje projekt fúze podle
zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, a musí o něm být pořízen notářský
zápis jako o rozhodnutí valné hromady o fúzi.
(2) Pro ochranu menšinových společníků, kteří hlasovali proti založení holdingové
evropské společnosti, ve společnosti, která dala podnět k založení holdingové evropské
společnosti a která má zapsané sídlo na území České republiky, se použijí přiměřeně
ustanovení zákona o přeměnách obchodních společností a družstev o ochraně menšinových
akcionářů při fúzi akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným s tím, že
nástupnickou společností se rozumí holdingová evropská společnost a notářský zápis o
rozhodnutí valné hromady podle čl. 32 odst. 6 Nařízení Rady musí obsahovat jména
společníků, kteří hlasovali proti tomuto rozhodnutí.
§ 24
Člen dozorčí rady určený dozorčí radou podle čl. 39 odst. 3 Nařízení Rady může
vykonávat funkci člena představenstva pouze do doby konání nejbližšího jednání orgánu, do
jehož působnosti náleží volba či jmenování nového člena představenstva. Tento orgán je
povinen na nejbližším jednání zvolit či jmenovat nového člena představenstva. V opačném
případě oprávnění člena dozorčí rady vykonávat funkci člena představenstva tímto dnem
zaniká a za podmínek stanovených obchodním zákoníkem jmenuje chybějícího člena soud
zákonem o obchodních korporacích.13)
____________
13) § 194 odst. 2 obchodního zákoníku.

§ 26
(1) Správní rada evropské společnosti musí mít nejméně 3 členy. Stanovy určí
maximální počet členů správní rady, který nesmí překročit 18 členů. Členem správní rady
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může být jenom osoba fyzická, která splňuje podmínky stanovené obchodním zákoníkem pro
členství v představenstvu akciové společnosti.
(2) Statutárním orgánem evropské společnosti je předseda správní rady, který je
zároveň generálním ředitelem, nebo generální ředitel evropské společnosti. Stejný rozsah
jednatelského oprávnění mají delegovaní generální ředitelé a správní rada.
§ 26
Správní rada evropské společnosti musí mít nejméně 3 členy. Stanovy určí počet
členů správní rady, který nesmí překročit 18 členů.
§ 27
(1) V případě úmrtí nebo odstoupení předsedy správní rady a jestliže jej správní rada
nemohla nahradit jedním ze svých členů, může správní rada jmenovat při splnění podmínek
odstavců 3 až 5 náhradního člena správní rady, který bude vykonávat funkci předsedy.
(2) Jestliže v důsledku úmrtí, odstoupení nebo jiné okolnosti ve správní radě chybí
jeden nebo několik členů, může správní rada v období mezi dvěma valnými hromadami
přistoupit k prozatímnímu jmenování (kooptaci).
(3) Jestliže se počet členů správní rady snížil pod zákonem určené minimum, jsou
zbývající členové správní rady povinni bezodkladně svolat valnou hromadu za účelem zvolení
nových členů.
(4) Jestliže se počet členů správní rady snížil pod stanovami určené minimum, aniž
klesl pod minimum určené zákonem, musí správní rada provést kooptaci do 3 měsíců od
okamžiku, kdy tento stav vznikl.
(5) Jestliže správní rada nepřistoupí ke jmenování člena správní rady nebo ke svolání
valné hromady, může každý, kdo na tom má právní zájem, navrhnout soudu, aby jmenoval
mandatáře pověřeného svoláním valné hromady za účelem jmenování nebo schválení
jmenování podle odstavce 2. Členové správní rady odpovídají společně a nerozdílně evropské
společnosti za škodu, kterou porušením povinností uvedených v předchozích odstavcích
způsobí.
(6) Ustanovení odstavců 2 až 5 neplatí pro členy správní rady, které volí či jmenují
zaměstnanci evropské společnosti či jejich zástupci v souladu s částí druhou tohoto zákona.
Správní rada v takovém případě učiní nezbytné kroky k tomu, aby noví členové správní rady
mohli být zaměstnanci evropské společnosti či jejich zástupci co nejrychleji zvoleni či
jmenováni. Mají-li zaměstnanci evropské společnosti či jejich zástupci v souladu s hlavou
druhou tohoto zákona právo doporučit osobu, jež má být zvolena či jmenována členem
správní rady, nebo právo vyslovit nesouhlas s volbou či jmenováním takové osoby za člena
správní rady, provede správní rada kooptaci tak, aby toto právo nebylo dotčeno.
§ 28
(1) Člen správní rady může být kdykoli odvolán valnou hromadou, ledaže se jedná o
člena správní rady, který ve správní radě v souladu s částí druhou tohoto zákona zastupuje
zaměstnance evropské společnosti.
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(2) Jedna fyzická osoba nemůže být současně členem více než pěti správních rad nebo
představenstev evropských společností nebo akciových společností; omezení platí jenom pro
osoby, které se mají stát členem správní rady evropské společnosti.
§ 29
Předseda správní rady
(1) Správní rada zvolí bezodkladně ze svých členů předsedu. Správní rada může
předsedu kdykoli odvolat z funkce. Předseda správní rady může být odvolán jenom za
předpokladu, že nadpoloviční většina počtu hlasů požadujících odvolání patří členům správní
rady zvoleným valnou hromadou.
(2) V případě dočasné nezpůsobilosti předsedy vykonávat svou funkci může správní
rada dočasně pověřit člena správní rady výkonem funkce předsedy. Pověření má platnost
časově omezenou, může však být obnoveno.
(3) Předseda je zvolen na období, které nesmí přesáhnout délku jeho funkčního období
jako člena správní rady.
(4) Předseda správní rady reprezentuje správní radu. Organizuje a řídí její činnost, o
níž podává zprávu valné hromadě. Dohlíží na dobré fungování orgánů evropské společnosti a
sleduje, zda členové správní rady jsou schopni řádně vykonávat svou funkci.
§ 30
(1) Stanovy evropské společnosti upraví pravidla týkající se svolání a usnášení správní
rady, určí pravidla pro vedení evidence přítomných, pořizování zápisů ze schůzí a formu a
náležitosti rozhodnutí správní rady.
(2) Jestliže správní rada není svolána po dobu delší než 2 měsíce, může požádat
nejméně jedna třetina členů správní rady jejího předsedu, aby svolal správní radu s
programem, který navrhovatelé určí.
(3) Generální ředitel má kdykoli právo žádat, aby předseda svolal schůzi správní rady
s programem, který generální ředitel určí.
(4) Předseda správní rady je vázán žádostmi předloženými podle odstavců 2 a 3.
(5) Není-li správní rada svolána po dobu delší než 3 měsíce, mohou ji členové tvořící
alespoň jednu třetinu všech členů správní rady svolat sami.
§ 31
Kromě členů správní rady jsou i všechny osoby, které se účastní schůze správní rady,
povinny mlčenlivostí ve smyslu čl. 49 Nařízení Rady, pokud jde o informace, které předseda
správní rady označil jako důvěrné.
§ 32
K účasti na schůzích správní rady musí být vždy přizván generální ředitel, a určí-li to
stanovy, také delegovaní generální ředitelé. Stanovy mohou obsahovat i další pravidla pro
způsob či důvody účasti delegovaných generálních ředitelů nebo některých z nich.
Obchodní vedení
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§ 35
(1) Obchodní vedení společnosti přísluší buď předsedovi správní rady, který za ně
nese odpovědnost (předseda-generální ředitel), nebo jiné fyzické osobě jmenované správní
radou, která má titul generální ředitel.
(2) Za podmínek určených stanovami zvolí správní rada jednu ze dvou možností
uvedených v odstavci 1 a informuje o tom akcionáře a třetí osoby zápisem do obchodního
rejstříku. Do obchodního rejstříku zapíše soud na návrh podaný předsedou správní rady bez
zbytečného odkladu poté, co o tom správní rada rozhodla, zda evropská společnost, která má
monistickou strukturu, je řízena předsedou-generálním ředitelem nebo jiným generálním
ředitelem.
(3) Je-li evropská společnost řízena předsedou-generálním ředitelem, platí pro něj i
ustanovení o generálním řediteli.
(4) Postavení generálního ředitele i delegovaných generálních ředitelů se řídí § 66
obchodního zákoníku a dalšími ustanoveními o orgánech akciové společnosti.
§ 36
(1) Na návrh generálního ředitele může správní rada jmenovat jednu nebo několik
fyzických osob, které pověří asistencí generálnímu řediteli a které mají titul delegovaný
generální ředitel.
(2) Stanovy určí maximální počet delegovaných generálních ředitelů, který nesmí
převýšit 5.
(3) Správní rada určí odměnu generálního ředitele a delegovaných generálních
ředitelů.
§ 37
(1) Jedna fyzická osoba nesmí vykonávat současně více než jednu funkci generálního
ředitele evropské společnosti se zapsaným sídlem na území České republiky.
(2) Je však možné vykonávat druhý mandát v evropské společnosti ovládané
evropskou společností, v níž je vykonáván první mandát, nejsou-li akcie ovládané evropské
společnosti registrované.
(3) Každý, kdo poruší ustanovení odstavců 1 a 2, je povinen odstoupit z jedné z funkcí
do 3 měsíců od svého zvolení nebo jmenování, které způsobilo takové porušení; marným
uplynutím lhůty zaniká funkce později nabytá a současně vznikne povinnost vrátit odměnu
obdrženou za výkon této funkce, aniž je dotčena platnost usnesení, na jejichž přijetí se
generální ředitel podílel.
§ 38
(1) Generální ředitel může být odvolán správní radou. Delegovaný generální ředitel
může být odvolán správní radou na návrh generálního ředitele. Jestliže dojde k odvolání bez
vážného důvodu, vznikne generálnímu řediteli nebo delegovanému generálnímu řediteli právo
na odškodnění, ledaže byl generální ředitel současně předsedou správní rady.
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(2) Jestliže generální ředitel přestane vykonávat svou funkci nebo ji vykonávat
nemůže, delegovaný generální ředitel zůstává ve funkci až do jmenování nového generálního
ředitele, nerozhodne-li správní rada jinak.
§ 39
(1) Generální ředitel vykonává obchodní vedení evropské společnosti. Vykonává svou
působnost v rámci předmětu podnikání evropské společnosti, s výjimkou působnosti, kterou
Nařízení Rady nebo zákon výslovně přiznává valné hromadě a správní radě.
(2) Generální ředitel jedná jménem evropské společnosti navenek ve všech věcech.
(3) Ustanovení stanov a rozhodnutí správní rady omezující působnost generálního
ředitele jsou vůči třetím osobám neúčinná.
(4) Správní rada v dohodě s generálním ředitelem určí rozsah působnosti svěřené
delegovanému generálnímu řediteli a dobu trvání jeho funkce.
(5) Delegovaný generální ředitel má vůči třetím osobám stejný rozsah jednatelského
oprávnění jako generální ředitel.
Působnost správní rady
§ 40
(1) Správní rada určuje orientaci činnosti evropské společnosti a dohlíží na její
realizaci. S výjimkou působnosti výslovně svěřené valné hromadě a v rámci předmětu
podnikání se může zabývat kteroukoli zásadní otázkou významnou pro dobré fungování
evropské společnosti a prostřednictvím svých usnesení řídí záležitosti těchto otázek se
týkající.
(2) Správní rada může jednat jménem evropské společnosti navenek ve všech věcech.
Ve vztahu k třetím osobám je evropská společnost vázána jednáním správní rady, i když
překročí předmět podnikání evropské společnosti, ledaže jde o jednání, které překračuje
působnost, kterou správní radě svěřuje nebo dovoluje svěřit zákon. Omezení jednatelského
oprávnění správní rady vyplývající z rozhodnutí orgánů evropské společnosti není možno
uplatňovat vůči třetím osobám, i když byla zveřejněna.
(3) Správní rada uskutečňuje kontroly a ověření řízení evropské společnosti, jejího
hospodaření a provozu podniku, které považuje za účelné.
(4) Správní rada může svěřit jednomu nebo několika svým členům nebo akcionářům
nebo jiným osobám zvláštní oprávnění týkající se jednoho nebo několika určených předmětů
působnosti. Může také rozhodnout o vytvoření výborů pověřených studiem otázek, které
správní rada nebo její předseda přenechá jejich zkoumání. Přitom správní rada určí složení a
působnost výborů, které působí v rámci její odpovědnosti.
§ 42
O přemístění zapsaného sídla evropské společnosti v rámci jednoho kraje nebo v rámci
sousedních krajů může rozhodnout správní rada s podmínkou dodatečného schválení nejbližší
příští valnou hromadou.
Díl 3
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Valná hromada
§ 43
(1) Právo žádat o svolání valné hromady a určení pořadu jejího jednání mají akcionáři
evropské společnosti za podmínek stanovených obchodním zákoníkem zákonem
upravujícím právní poměry obchodních společností a družstev.
(2) První valná hromada se může konat kdykoliv během 18 měsíců po vzniku evropské
společnosti.
§ 44
Na hlasování o změně stanov se použijí příslušná ustanovení obchodního zákoníku
zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev o hlasování o
změně stanov akciové společnosti, pokud z čl. 59 Nařízení Rady neplyne požadavek vyššího
počtu hlasů.

§ 46
(1) Zaměstnanci evropské společnosti, která má zapsané sídlo na území České
republiky, jejích dceřiných společností a zaměstnanci pracující v organizačních složkách
podniku obchodního závodu evropské společnosti (dále jen "zaměstnanci evropské
společnosti") mají právo na zapojení do záležitostí evropské společnosti v mezích
stanovených tímto zákonem. Toto právo se uskutečňuje způsobem dohodnutým podle hlavy II
nebo způsobem stanoveným v hlavách III a IV této části.
(2) Zapojením se pro účely tohoto zákona rozumí způsoby a postupy, jimiž mohou
výbor zaměstnanců nebo zástupci zaměstnanců evropské společnosti či zaměstnanci evropské
společnosti v souladu s dohodou o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců evropské
společnosti podle § 54 odst. 2, není-li ustaven výbor zaměstnanců, působit na rozhodování
orgánů evropské společnosti. Zapojení zahrnuje právo na informace a projednání a dále,
stanoví-li tak dohoda o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců evropské společnosti podle §
54 nebo tento zákon, právo být volen a volit nebo jmenovat nebo doporučovat, popřípadě
nesouhlasit s volbou či jmenováním členů správní či dozorčí rady evropské společnosti (dále
jen "vliv na složení orgánů evropské společnosti"). Právo na informování a projednání se
vztahuje na záležitosti, které se týkají evropské společnosti jako celku, jejích dceřiných
společností nebo organizačních složek podniku obchodního závodu (dále jen „závod“) na
území jiného členského státu, anebo které přesahují pravomoci rozhodovacích orgánů v
jednom členském státu.
(3) Informace musejí být poskytnuty a projednány dostatečně včas, aby vyjednávací
výbor, výbor zaměstnanců nebo zástupci zaměstnanců či zaměstnanci mohli postupem
dohodnutým podle § 54 odst. 2 poskytnuté informace řádně posoudit a vyjádřit své stanovisko
před plánovanými opatřeními. Projednáním se rozumí navázání dialogu a výměna názorů
mezi vyjednávacím výborem, výborem zaměstnanců, zástupcům zaměstnanců či zaměstnanci
a příslušným orgánem evropské společnosti, a to v době, způsobem a o obsahu, které
umožňují vyjednávacímu výboru, výboru zaměstnanců, zástupcům zaměstnanců či
zaměstnancům vyjádřit na základě poskytnutých informací stanovisko k plánovaným
opatřením příslušného orgánu, které lze vzít v úvahu v procesu rozhodování v rámci evropské
společnosti.
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(4) Zaměstnancem se pro účely této části zákona rozumí osoba v pracovním poměru.
Toto vymezení platí, jen pokud jde o právní poměry v České republice.
(5) Dceřinou společností se pro účely této části zákona rozumí společnost, na jejíž
činnost vykonává jiná společnost rozhodující vliv. Má se za to, že rozhodující vliv na činnost
jiné společnosti vykonává společnost, která
a)

se přímo či nepřímo podílí z více než poloviny na základním kapitálu této společnosti,

b)

disponuje většinou hlasovacích práv vyplývajících z podílu na základním kapitálu této
společnosti, nebo

c)

může jmenovat více než polovinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu
této společnosti.

(6) Jestliže více společností z téhož seskupení splňuje některou z podmínek uvedených
v odstavci 5 věta druhá, považuje se za společnost, jež vykonává rozhodující vliv, ta z nich,
která splňuje podmínku uvedenou v odstavci 5 písm. c), ledaže bude prokázáno, že
rozhodující vliv vykonává jiná společnost.
(7) Pro účely použití odstavce 5 se za hlasovací práva společnosti či za její práva
jmenovat členy orgánu společnosti považují též práva, jež mohou vykonat její dceřiné
společnosti či osoby nebo orgány jednající jménem či na účet této společnosti nebo jménem či
na účet jejích dceřiných společností.
(8) Za společnost vykonávající rozhodující vliv na činnost jiné společnosti se
nepovažuje společnost uvedená v čl. 3 odst. 5 písm. a) nebo c) nařízení Rady (EHS) o
kontrole slučování podniků16) ani společnost, jejíž vliv vyplývá pouze z plnění povinností
uložených právním řádem příslušného členského státu při výkonu funkce v souvislosti s
likvidací, zastavením plateb, insolvenčním řízením nebo obdobnými řízeními.
(9) Zda společnost vykonává rozhodující vliv na činnost jiné společnosti, se určí podle
práva toho členského státu, jímž se řídí vnitřní poměry posuzované společnosti. Jestliže se
vnitřní poměry posuzované společnosti neřídí právním řádem členského státu, použije se
práva toho členského státu, na jehož území sídlí zastoupení posuzované společnosti. Nemá-li
posuzovaná společnost zastoupení v žádném členském státu, použije se právo členského státu,
ve kterém je umístěna hlavní správa té společnosti ze skupiny náležející k posuzované
společnosti, která zaměstnává nejvyšší počet zaměstnanců.
§ 47
Vyjednávací výbor
(1) Na jednáních o zapojení zaměstnanců evropské společnosti zastupuje zaměstnance
právnických osob přímo zúčastněných na vzniku evropské společnosti (dále jen "zúčastněné
právnické osoby"), zaměstnance společností, které se mají stát dceřinými společnostmi
evropské společnosti (dále jen "dotčené dceřiné společnosti"), a zaměstnance pracující v
organizačních složkách podniku závodu, které se mají stát organizačními složkami podniku
závodu evropské společnosti (dále jen "dotčené organizační složky podniku závodu"),
vyjednávací výbor. Vyjednávací výbor se skládá ze zástupců zaměstnanců zúčastněných
právnických osob a dotčených dceřiných společností a ze zástupců zaměstnanců pracujících v
dotčených organizačních složkách podniku závodu.
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(2) Není-li stanoveno jinak, použijí se ustanovení této hlavy pouze na jednání o zapojení
zaměstnanců evropské společnosti, která má nebo bude mít zapsané sídlo na území České
republiky.

(3) Řídící orgány zúčastněných právnických osob jsou bez zbytečného odkladu po
zveřejnění návrhu fúze nebo založení holdingové evropské společnosti nebo po schválení
návrhu založení dceřiné evropské společnosti nebo změny akciové společnosti v evropskou
společnost (dále jen "návrh založení evropské společnosti") povinny přijmout nezbytná
opatření k zahájení jednání se zástupci svých zaměstnanců, zaměstnanců dotčených dceřiných
společností a zaměstnanců pracujících v dotčených organizačních složkách podniku závodu o
budoucím zapojení zaměstnanců evropské společnosti. To platí i v případě, že evropská
společnost bude mít zapsané sídlo na území jiného členského státu, pro zúčastněné právnické
osoby se sídlem na území České republiky.
(4) Řídící orgány zúčastněných právnických osob jsou povinny poskytnout zástupcům
svých zaměstnanců, zaměstnanců dotčených dceřiných společností a zaměstnanců pracujících
v dotčených organizačních složkách podniku závodu, popřípadě všem takovým
zaměstnancům informace o sídle a formě všech zúčastněných právnických osob, dotčených
dceřiných společností a dotčených organizačních složek podniku závodu, o počtu
zaměstnanců zúčastněných právnických osob a dotčených dceřiných společností a
zaměstnanců pracujících v dotčených organizačních složkách podniku závodu ke dni
zveřejnění či schválení návrhu založení evropské společnosti, o způsobu a rozsahu vlivu
těchto zaměstnanců na složení orgánů zúčastněných právnických osob a o počtu zaměstnanců,
kteří mají právo tento vliv vykonávat. Řídící orgány zúčastněných právnických osob jsou dále
povinny učinit nezbytná opatření k ustavení vyjednávacího výboru. To platí i v případě, že
evropská společnost bude mít zapsané sídlo na území jiného členského státu, pro zúčastněné
právnické osoby se sídlem na území České republiky.
§ 48
Složení vyjednávacího výboru
(1) Počet míst ve vyjednávacím výboru se stanoví tak, že na každých i započatých 10 %
zaměstnanců zúčastněných právnických osob a dotčených dceřiných společností a
zaměstnanců pracujících v dotčených organizačních složkách podniku závodu, kteří jsou
zaměstnáni v tomtéž členském státu, počítaných z celkového počtu zaměstnanců
zúčastněných právnických osob a dotčených dceřiných společností a zaměstnanců pracujících
v dotčených organizačních složkách podniku závodu ve všech členských státech, připadne
jeden člen vyjednávacího výboru. Počet členů vyjednávacího výboru odpovídá celkovému
počtu míst stanovených způsobem uvedeným ve větě první. Vychází se z počtu zaměstnanců
ke dni zveřejnění návrhu založení evropské společnosti.
(2) Jmenování či volba členů vyjednávacího výboru zastupujících zaměstnance
zúčastněných právnických osob, dotčených dceřiných společností a zaměstnance dotčených
organizačních složek podniku závodu se sídlem na území České republiky se řídí § 290 odst.
4 zákoníku práce a ustanoveními odstavců 5 až 8 bez ohledu na to, ve kterém členském státu
má nebo bude mít evropská společnost zapsané sídlo. Místa ve vyjednávacím výboru
připadající na zástupce zaměstnanců z jiného členského státu než z České republiky se obsadí
způsobem stanoveným právním řádem tohoto členského státu.
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(3) Jestliže je evropská společnost zakládána fúzí a místa ve vyjednávacím výboru
nebudou podle tohoto zákona nebo podle práva příslušného členského státu obsazena
takovým způsobem, aby zaměstnance každé zúčastněné právnické osoby, která má fúzí
zaniknout, zastupoval ve vyjednávacím výboru alespoň jeden člen z řad těchto zaměstnanců,
popř. zvolených či jmenovaných přímo či nepřímo těmito zaměstnanci (dále jen "přímý
zástupce"), zvýší se počet členů vyjednávacího výboru tak, aby mohli být ve vyjednávacím
výboru prostřednictvím přímého zástupce zastoupeni zaměstnanci každé takové zúčastněné
právnické osoby.
(4) Jestliže by měl počet členů vyjednávacího výboru doplněný podle odstavce 3 ve
všech členských státech překročit počet členů vyjednávacího výboru stanovený podle
odstavce 1 o více než 20 %, zvýší se počet členů vyjednávacího výboru jen o 20 % s tím, že
dodatečná místa se rozdělí po jednom přímým zástupcům zaměstnanců zúčastněných
právnických osob v pořadí podle počtu jejich zaměstnanců v jednotlivých členských státech.
(5) Místa ve vyjednávacím výboru určená pro zástupce zaměstnanců zúčastněných
právnických osob, dotčených dceřiných společností a zaměstnanců pracujících v
organizačních složkách podniku závodu se sídlem na území České republiky se obsadí tak,
aby na zaměstnance každé zúčastněné právnické osoby, dotčené dceřiné společnosti a na
zaměstnance pracující v každé organizační složce podniku závodu na území České republiky
připadal alespoň jeden přímý zástupce.
(6) Jestliže je evropská společnost zakládána fúzí a nelze postupovat podle odstavce 5,
obsadí se místa ve vyjednávacím výboru tak, aby zaměstnance každé zúčastněné právnické
osoby se sídlem na území České republiky, která má fúzí zaniknout, zastupoval ve
vyjednávacím výboru jeden přímý zástupce. Zbylá místa ve vyjednávacím výboru se rozdělí
mezi zástupce ostatních zaměstnanců z České republiky přiměřeně podle zásad stanovených v
odstavci 7; nezbudou-li žádná taková místa, budou členové vyjednávacího výboru zvolení či
jmenovaní podle věty první ve vyjednávacím výboru zastupovat též ostatní zaměstnance z
České republiky, a to každý rovným dílem. Jestliže počet míst ve vyjednávacím výboru
stanovených pro zástupce zaměstnanců z České republiky nedosahuje počtu zúčastněných
právnických osob se sídlem na území České republiky, které mají fúzí zaniknout, ani po
případném zvýšení počtu členů vyjednávacího výboru podle odstavců 3 a 4, popřípadě podle
odpovídajících ustanovení právního řádu státu, v němž má mít evropská společnost zapsané
sídlo, rozdělí se tato místa tak, aby přímí zástupci zastupovali zaměstnance zúčastněných
právnických osob, které mají fúzí zaniknout, v pořadí podle počtu jejich zaměstnanců; tito
zástupci budou ve vyjednávacím výboru současně zastupovat též ostatní zaměstnance z České
republiky, a to každý rovným dílem.
(7) Jestliže je evropská společnost zakládána jiným způsobem než fúzí a počet
zúčastněných právnických osob, dotčených dceřiných společností a dotčených organizačních
složek podniku závodu se sídlem na území České republiky přesahuje celkový počet míst ve
vyjednávacím výboru stanovených pro zástupce zaměstnanců z České republiky, obsadí se
tato místa tak, aby přímý zástupce zastupoval ve vyjednávacím výboru postupně zúčastněné
právnické osoby, dotčené dceřiné společnosti a dotčené organizační složky podniku závodu, a
to vždy v pořadí podle počtu jejich zaměstnanců na území České republiky. Členové
vyjednávacího výboru zvolení či jmenovaní podle předchozí věty budou ve vyjednávacím
výboru zastupovat též ostatní zaměstnance z České republiky, a to každý rovným dílem.
(8) Zaměstnance z České republiky může ve vyjednávacím výboru zastupovat též
osoba, která není v pracovním poměru k zúčastněné právnické osobě, k dotčené dceřiné
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společnosti nebo která nepracuje v dotčené organizační složce podniku závodu, jestliže je
zmocněna nebo pověřena odborovou organizací těchto zaměstnanců.
(9) Rozdělení míst ve vyjednávacím výboru musí být provedeno takovým způsobem,
aby bylo zřejmé, kolik zaměstnanců každý člen výboru zastupuje. Člen výboru sdělí
vyjednávacímu výboru bez zbytečného odkladu po jeho ustavení, kolik zaměstnanců
zastupuje a dále ve kterém členském státu a ve kterých zúčastněných právnických osobách,
dotčených dceřiných společnostech nebo dotčených organizačních složkách podniku závodu
jsou tito zaměstnanci zaměstnáni.
(10) Dojde-li v průběhu jednání o zapojení zaměstnanců evropské společnosti k
podstatné změně ve složení zúčastněných právnických osob, dotčených dceřiných společností
nebo dotčených organizačních složek podniku závodu, anebo v počtu zaměstnanců v nich,
která má za následek, že se složení vyjednávacího výboru podstatně odchyluje od pravidel
uvedených v odstavcích 1 až 4, provede se bez zbytečného odkladu nové rozdělení míst ve
vyjednávacím výboru. Nové rozdělení míst ve vyjednávacím výboru se provede tak, aby bylo
co nejméně narušeno složení vyjednávacího výboru, zejména aby zůstaly zachovány mandáty
co největšího počtu stávajících členů výboru.
49
(1) Řídící orgány zúčastněných právnických osob jsou povinny předat vyjednávacímu
výboru bez zbytečného odkladu po jeho ustavení návrh založení evropské společnosti, sdělit
mu veškeré informace o procesu jejího zakládání až do okamžiku zápisu a o počtu
zaměstnanců v jednotlivých zúčastněných právnických osobách, dotčených dceřiných
společnostech a v dotčených organizačních složkách podniku závodu a zahájit jednání za
účelem dosažení dohody o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců evropské společnosti. To
platí i v případě, že evropská společnost bude mít zapsané sídlo na území jiného členského
státu, pro zúčastněné právnické osoby se sídlem na území České republiky.
(2) Vyjednávací výbor může k jednání přizvat odborné poradce, zejména zástupce
odborových organizací na úrovni Evropských společenství. Bez ohledu na počet přizvaných
odborných poradců však zúčastněné právnické osoby hradí náklady pouze na jednoho
odborného poradce pro danou oblast.
(3) Zúčastněné právnické osoby jsou povinny zajistit vyjednávacímu výboru a jeho
členům dostatečné finanční, věcné a organizační podmínky pro řádný výkon činnosti. Členové
vyjednávacího výboru mají zejména nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů na výkon
činnosti; odměna za výkon činnosti jim nenáleží. Zúčastněné právnické osoby jsou povinny
předem vyčlenit v rámci stanoveného rozpočtu odpovídající objem finančních prostředků na
náhradu nezbytných výdajů, zejména na organizační zajištění jednání vyjednávacího výboru,
překlady a tlumočení, cestovné, ubytování, stravné, a náklady na odborné poradce. To platí
pro zúčastněné právnické osoby se sídlem na území České republiky i v případě, že evropská
společnost bude mít zapsané sídlo na území jiného členského státu.
(4) Vyjednávací výbor může rozhodnout o tom, že bude o zahájení jednání informovat
jiné organizace a sdružení, zejména odborové organizace. Ustanovení § 50 platí i pro tyto
případy.
§ 50
Povinnost mlčenlivosti a důvěrné informace
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(1) Členové vyjednávacího výboru a jejich odborní poradci jsou povinni zachovávat
mlčenlivost o všech informacích, o kterých se dozvěděli v souvislosti s jednáním a které byly
při jejich poskytnutí označeny za důvěrné. Povinnost podle věty první trvá i po ukončení
jednání a platí pro všechny členy výboru bez ohledu na to, ze kterého členského státu jsou
jimi zastupovaní zaměstnanci.
(2) Označí-li řídící orgán zúčastněné právnické osoby určitou informaci poskytnutou v
souvislosti s jednáním za důvěrnou, může se vyjednávací výbor domáhat, aby dozorčí orgán
této právnické osoby, popř. soud určil, že informace byla za důvěrnou označena bez
přiměřeného důvodu. Na výkon tohoto práva se přiměřeně použije úprava v obchodním
zákoníku zákoně upravujícím právní poměry obchodních společností a družstev týkající
se odepření informace akcionáři akciové společnosti.
(3) Řídící orgán zúčastněné právnické osoby může odepřít splnění povinnosti
poskytnout vyjednávacímu výboru konkrétní informaci za týchž podmínek, za kterých lze
podle úpravy v obchodním zákoníku zákoně upravujícím právní poměry obchodních
společností a družstev odmítnout sdělit takovou informaci v akciové společnosti akcionáři.
Vyjednávací výbor se může informace domáhat u soudu ve stejném rozsahu a za stejných
podmínek jako akcionář podle úpravy v obchodním zákoníku zákoně upravujícím právní
poměry obchodních společností a družstev. Ustanovení předchozích vět platí pro
zúčastněné právnické osoby se sídlem na území České republiky i v případě, že evropská
společnost bude mít zapsané sídlo na území jiného členského státu.
(4) Člen vyjednávacího výboru má v rozsahu stanoveném zákoníkem práce právo na
ochranu před diskriminací a znevýhodněním; člen výboru nesmí být pro výkon své činnosti
zvýhodněn, obdobně jak je to stanoveno v § 276 odst. 2 zákoníku práce. Pracovní volno a
náhradu mzdy musí poskytnout zúčastněná právnická osoba se sídlem na území České
republiky, i když evropská společnost má nebo bude mít zapsané sídlo na území jiného
členského státu.
(5) Pro účely řízení uvedeného v odstavcích 2 a 3 má vyjednávací výbor způsobilost
být účastníkem řízení, a to i v případě, že evropská společnost má zapsané sídlo v jiném
členském státě, jestliže zúčastněná právnická osoba nebo organizační složka podniku závodu,
o jejíhož zástupce se jedná, má sídlo na území České republiky.
§ 51
Rozhodnutí vyjednávacího výboru
(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, rozhoduje vyjednávací výbor usnesením přijatým
většinou hlasů všech členů, zastupují-li tito členové současně většinu zaměstnanců všech
zúčastněných právnických osob, dotčených dceřiných společností a zaměstnanců pracujících
v dotčených organizačních složkách podniku závodu. Každý člen vyjednávacího výboru má
jeden hlas.
(2) Dohoda o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců evropské společnosti, která
povede ke snížení vlivu zaměstnanců na složení orgánů evropské společnosti oproti stavu, než
který dosud představuje nejvyšší vliv existující v jakékoliv ze zúčastněných společností, musí
být schválena nejméně dvěma třetinami hlasů všech členů, zastupují-li tito členové současně
nejméně dvě třetiny všech zaměstnanců zúčastněných právnických osob, dotčených dceřiných
společností a zaměstnanců pracujících v dotčených organizačních složkách podniku závodu, a
to nejméně ze dvou různých členských států.
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(3) Ustanovení odstavce 2 neplatí, jestliže právo vykonávat vliv na složení orgánů má
v dosavadních zúčastněných právnických osobách pouze
a)

méně než 25 % z celkového počtu zaměstnanců zúčastněných právnických osob, je-li
evropská společnost zakládána fúzí, a

b)

méně než 50 % z celkového počtu zaměstnanců zúčastněných právnických osob, je-li
zakládána holdingová nebo dceřiná evropská společnost.

§ 53
(1) Délka jednání o zapojení zaměstnanců evropské společnosti nepřekročí šest měsíců
od ustavení vyjednávacího výboru. Strany se mohou dohodnout na jednom prodloužení lhůty
o dalších šest měsíců.
(2) Jestliže strany neuzavřou písemnou dohodu o způsobu a rozsahu zapojení
zaměstnanců evropské společnosti ve lhůtě uvedené v odstavci 1, ani v téže lhůtě vyjednávací
výbor nepřijme usnesení podle § 52 odst. 1 a řídící orgán každé zúčastněné právnické osoby
vysloví souhlas s použitím ustanovení hlav III a IV této části, řídí se zapojení zaměstnanců
evropské společnosti ustanoveními § 56 až 62 a, jsou-li splněny podmínky odstavců 3 až 5,
též § 64.
(3) Jestliže byla evropská společnost založena změnou z akciové společnosti, použije
se ustanovení § 64, pouze pokud měli zaměstnanci této společnosti ke dni přeměny právo
vlivu na složení jejích orgánů.
(4) Jestliže evropská společnost vznikla fúzí, použije se ustanovení § 64, pouze pokud
mělo vliv na složení orgánů společnosti jedné či více zúčastněných právnických osob ke dni
vzniku evropské společnosti alespoň 25 % z celkového počtu zaměstnanců všech
zúčastněných právnických osob.
(5) V případě holdingové nebo dceřiné evropské společnosti se ustanovení § 64
použije, pouze pokud mělo právo vlivu na složení orgánů jedné či více zúčastněných
právnických osob ke dni vzniku evropské společnosti alespoň 50 % z celkového počtu
zaměstnanců všech zúčastněných právnických osob.
(6) Vyjednávací výbor může rozhodnout, že k podmínce uvedené v odstavci 4 nebo 5
se pro účely odstavce 2 nepřihlíží.
(7) Jestliže se způsob výkonu práva vlivu na složení orgánů jednotlivých zúčastněných
právnických osob zaměstnanci v případě uvedeném v odstavci 4 nebo 5 zásadním způsobem
liší, rozhodne vyjednávací výbor, který způsob se uplatní v evropské společnosti, a rozhodnutí
sdělí řídícím orgánům zúčastněných právnických osob. Nerozhodne-li v přiměřené lhůtě,
použije se ten způsob, který se více blíží způsobu výkonu tohoto práva v akciové společnosti
podle obchodního zákoníku prostřednictvím přímé volby zaměstnanců či zástupců
zaměstnanců za členy dozorčí nebo správní rady.
§ 59
Působnost výboru zaměstnanců
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(1) Do působnosti výboru zaměstnanců spadají výlučně záležitosti, které se týkají
evropské společnosti jako celku, jejích dceřiných společností nebo organizačních složek
podniku závodu na území jiného členského státu, anebo které přesahují pravomoci
rozhodovacích orgánů v jednom členském státu.
(2) Po uplynutí čtyř let od svého ustavení rozhodne výbor zaměstnanců, zda budou
znovu zahájena jednání o zapojení zaměstnanců evropské společnosti za účelem dosažení
dohody o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců evropské společnosti, či zda se nadále
uplatní ustanovení § 56 až 62.
(3) Rozhodne-li výbor zaměstnanců o zahájení jednání o zapojení zaměstnanců
evropské společnosti, platí obdobně § 51, 52 a § 53 odst. 1 s tím, že jednání vede výbor
zaměstnanců s příslušnými orgány evropské společnosti. Nedojde-li ve lhůtě uvedené v § 53
odst. 1 k dohodě o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců evropské společnosti, řídí se
zapojení dosavadními předpisy.
§ 61
Právo na informace
(1) Představenstvo nebo správní rada evropské společnosti jsou povinny pravidelně,
nejméně však jednou ročně, předkládat výboru zaměstnanců zprávu o vývoji podnikatelské
činnosti evropské společnosti a jejích dalších perspektivách.
(2) Představenstvo nebo správní rada evropské společnosti jsou povinny bez
zbytečného odkladu předem poskytnout výboru zaměstnanců návrh programu každého
jednání představenstva, dozorčí rady, popř. správní rady evropské společnosti a dále kopii
veškerých listin předložených valné hromadě evropské společnosti.
(3) Představenstvo nebo správní rada evropské společnosti jsou povinny informovat
výbor zaměstnanců bez zbytečného odkladu o všech výjimečných okolnostech, které mohou
ve značném rozsahu negativně ovlivnit zájmy zaměstnanců evropské společnosti, zejména o
přemístění či zániku provozoven či organizačních složek podniku závodu anebo o
hromadném propouštění.
(4) Výbor zaměstnanců průběžně seznamuje zástupce zaměstnanců, popřípadě
zaměstnance evropské společnosti s informacemi, jež při výkonu působnosti obdržel od
představenstva či správní rady evropské společnosti, a dále s výsledky jednání, které při
výkonu působnosti vedl. Ustanovení § 55 odst. 5 tím není dotčeno.

§ 64
Podpůrná ustanovení
(1) Byla-li evropská společnost založena změnou z akciové společnosti, mají
zaměstnanci evropské společnosti právo vlivu na složení jejích orgánů stejným způsobem a ve
stejném rozsahu jako v přeměněné akciové společnosti podle příslušného právního řádu ke
dni změny.
(2) Byla-li evropská společnost založena jinak než změnou z akciové společnosti, mají
zaměstnanci evropské společnosti právo vlivu na složení jejích orgánů v takovém rozsahu,
který odpovídá pro ně nejpříznivějšímu rozsahu výkonu tohoto vlivu v kterékoliv zúčastněné
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právnické osobě ke dni vzniku evropské společnosti. Jestliže zaměstnanci neměli právo vlivu
na složení orgánů žádné ze zúčastněných právnických osob, nemají toto právo ani
zaměstnanci evropské společnosti.

(3) O rozdělení míst ve správní nebo dozorčí radě evropské společnosti, která
připadnou zástupcům zaměstnanců evropské společnosti podle odstavce 1 či 2, mezi tyto
zástupce z jednotlivých členských států, anebo o způsobu, jak budou zaměstnanci evropské
společnosti z jednotlivých členských států či jejich zástupci doporučovat k volbě či jmenování
členy správní či dozorčí rady evropské společnosti nebo vyslovovat nesouhlas s jejich volbou
či jmenováním, rozhodne výbor zaměstnanců, a to na základě podílu zaměstnanců evropské
společnosti v jednotlivých členských státech k celkovému počtu zaměstnanců evropské
společnosti ve všech členských státech. Jestliže by měl způsob rozdělení podle věty první vést
k tomu, že ve správní nebo dozorčí radě evropské společnosti nebudou zastoupeni
zaměstnanci evropské společnosti z jednoho nebo více členských států, jmenuje výbor
zaměstnanců jednoho člena z těchto členských států, a to přednostně z toho, v němž má
evropská společnost zapsané sídlo.
(4) Způsob obsazování míst ve správní nebo dozorčí radě evropské společnosti, jež na
základě rozhodnutí výboru zaměstnanců podle odstavce 3 připadla zástupcům zaměstnanců
evropské společnosti z jiného členského státu než z České republiky, se řídí právem tohoto
státu.
(5) Na volbu či jmenování zástupců zaměstnanců evropské společnosti, kteří jsou
zaměstnáni v České republice, ve správní nebo dozorčí radě evropské společnosti, se bez
ohledu na to, ve kterém členském státu má evropská společnost zapsané sídlo, použijí
ustanovení obchodního zákoníku o volbě členů dozorčí rady akciové společnosti jejími
zaměstnanci, ledaže právní úprava v členském státu, ve kterém má evropská společnost
zapsané sídlo, vylučuje použití českého práva. Jestliže se na volbě podle věty první podílejí
zaměstnanci více společností či organizačních složek podniku, řídí se volba přiměřeně
ustanovením § 55 odst. 4.
(6) Nestanoví-li zákon jinak, mají členové správní nebo dozorčí rady evropské
společnosti, kteří byli do funkce jmenováni, zvoleni či doporučeni zaměstnanci evropské
společnosti či jejich zástupci, stejná práva a povinnosti jako členové těchto orgánů zvolení či
jmenovaní valnou hromadou.
§ 64a
(1) Právo volit zástupce zaměstnanců evropské společnosti, kteří jsou zaměstnáni v
České republice, ve správní nebo dozorčí radě evropské společnosti, bez ohledu na to, ve
kterém členském státu má evropská společnost zapsané sídlo, mají pouze zaměstnanci,
kteří jsou v pracovním poměru v České republice, a to přímo nebo, stanoví-li to volební
řád, prostřednictvím volitelů. Nepřímou volbu může volební řád připustit, jen má-li
právo volit zástupce zaměstnanců evropské společnosti v České republice více než jeden
tisíc zaměstnanců a budou-li volební obvody stanoveny tak, že každý volitel bude volen
přibližně stejným počtem voličů. Jako zástupce zaměstnanců může být zvolena pouze
fyzická osoba, která je v evropské společnosti, v její organizační složce závodu či v její
dceřiné společnosti v pracovním poměru v České republice nebo je zástupcem nebo
členem zástupce takových zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu.
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(2) Volby člena správní nebo dozorčí rady evropské společnosti voleného
zaměstnanci organizuje správní rada či představenstvo evropské společnosti, vedoucí
organizační složky jejího závodu na území České republiky anebo statutární orgán
dceřiné společnosti (dále jen „příslušný orgán“) po projednání s odborovou organizací,
případně radou zaměstnanců, která v evropské společnosti, organizační složce jejího
závodu na území České republiky anebo v dceřiné společnosti působí (dále jen
„odborová organizace“), tak, aby se jich mohl účastnit co nejvyšší počet voličů. Nedojdeli k projednání do dvou měsíců poté, co příslušný orgán odborové organizaci předloží
návrh organizace voleb, projedná příslušný orgán organizaci voleb se zaměstnanci. Při
volbě volitelů se postupuje obdobně.
(3) Člen správní nebo dozorčí rady evropské společnosti zvolený zaměstnanci nebo
voliteli může být zaměstnanci nebo voliteli odvolán.
(4) Návrh na volbu nebo odvolání člena správní nebo dozorčí rady evropské
společnosti je oprávněn podat příslušný orgán, odborová organizace anebo společně
alespoň 10 % zaměstnanců. Volební řád pro volbu a odvolání členů správní nebo
dozorčí rady evropské společnosti zaměstnanci připraví a schvaluje příslušný orgán po
projednání s odborovou organizací. Není-li jí, volební řád připraví a schválí příslušný
orgán po projednání se zaměstnanci.
(5) K platnosti volby nebo odvolání člena správní nebo dozorčí rady evropské
společnosti voleného zaměstnanci v České republice se vyžaduje, aby hlasování bylo
tajné a aby se voleb zúčastnila alespoň polovina oprávněných voličů nebo zvolených
volitelů. Zvolen je kandidát s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů, nestanoví-li volební
řád pro zvolení většinu jinou. Pro odvolání zástupce zaměstnanců je zapotřebí
nadpoloviční většiny hlasů oprávněných zaměstnanců nebo volitelů, nestanoví-li volební
řád většinu jinou.
§ 64b
(1) Jestliže se na volbě podle § 64a podílejí zaměstnanci více společností či
organizačních složek podniku, řídí se volba přiměřeně ustanovením § 55 odst. 4.
(2) Ustanovení § 64a a odstavce 1 se nepoužije, jestliže právní úprava v členském
státu, ve kterém má evropská společnost zapsané sídlo, vylučuje použití českého práva.
(3) Nestanoví-li zákon jinak, mají členové správní nebo dozorčí rady evropské
společnosti, kteří byli do funkce jmenováni, zvoleni či doporučeni zaměstnanci evropské
společnosti či jejich zástupci, stejná práva a povinnosti jako členové těchto orgánů
zvolení či jmenovaní valnou hromadou.
§ 65
Zmocňovací ustanovení
(1) Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 14 odst. 3 a § 16 odst. 2 prováděcím
právním předpisem, jaké dokumenty dokládající provedení předepsaných úkonů a splnění
formalit je povinna společnost předložit notáři k vydání osvědčení.
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(2) Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 18a odst. 2 prováděcím právním
předpisem, jaké dokumenty je česká zúčastněná společnost povinna předložit notáři k vydání
osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské společnosti fúzí.

***

Změna zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti, ve znění zákona č. 119/2007 Sb., zákona č. 177/2007 Sb., zákona č. 296/2007
Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č.
250/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 255/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb.:
§6
(1) Fyzické osobě lze umožnit přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené,
jestliže jej nezbytně potřebuje k výkonu své funkce, pracovní nebo jiné činnosti, je držitelem
oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené
(dále jen "oznámení"), osvědčení fyzické osoby (§ 54) nebo dokladu (§ 80) a je poučena,
nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak (§ 58 až 62).
(2) Oznámení se vydá fyzické osobě, která
a)
a)
b)
c)

je způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu,
je plně svéprávná,
dosáhla alespoň 18 let věku,
je bezúhonná.

(3) Splnění podmínek podle odstavce 2 ověřuje a oznámení fyzické osobě vydává ten,
kdo je vůči ní v rámci služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného
vztahu odpovědnou osobou, nebo jí určená osoba. Jde-li o fyzickou osobu, vůči níž není
odpovědná osoba podle věty první, splnění podmínek podle odstavce 2 ověřuje a oznámení
fyzické osobě vydává odpovědná osoba nebo jí určená osoba toho, kdo umožní fyzické osobě
přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené. V ostatních případech splnění
podmínek podle odstavce 2 ověřuje a oznámení fyzické osobě vydává Národní bezpečnostní
úřad (dále jen „Úřad“) na základě odůvodněné písemné žádosti.

§7
(1) Podmínka způsobilosti k právním úkonům svéprávnosti se prokazuje prohlášením
fyzické osoby o způsobilosti k právním úkonům svéprávnosti Podmínka věku se prokazuje
občanským průkazem nebo cestovním dokladem fyzické osoby. Podmínka bezúhonnosti se
prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů11) a v případě cizince i obdobným dokladem
státu, jehož je cizinec státním občanem, jakož i státu, v němž cizinec pobýval nepřetržitě po
dobu delší než 6 měsíců. Doklady k ověření bezúhonnosti nesmějí být starší než 3 měsíce od
jejich vydání.
(2) Doklady podle odstavce 1 předkládá fyzická osoba.
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(3) Prováděcí právní předpis stanoví vzor prohlášení fyzické osoby o způsobilosti k
právním úkonům svéprávnosti.
§ 10
(1) Podmínky uvedené v § 6 odst. 2 písm. a) a c) musí fyzická osoba, která je
držitelem oznámení, splňovat po celou dobu přístupu k utajované informaci stupně utajení
Vyhrazené.
(2) Fyzická osoba podle odstavce 1 je povinna
a)

písemně sdělovat tomu, kdo vydal oznámení,
1.
2.
3.
4.

b)

změnu týkající se podmínek uvedených v § 6 odst. 2 písm. a) a c),
odcizení, ztrátu nebo poškození oznámení,
den doručení osvědčení fyzické osoby nebo dokladu,
skutečnosti uvedené v § 9 odst. 3 písm. c), f) a j),

a to ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy tato změna nebo skutečnost nastala, nebo se o ní
fyzická osoba dozvěděla,
v případech podle § 9 odst. 2 předložit ve stanovené lhůtě na žádost toho, kdo vydal
oznámení, výpis z evidence Rejstříku trestů11), v případě cizince i obdobný doklad
státu, jehož je cizinec státním příslušníkem, jakož i státu, v němž cizinec pobýval
nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců v posledních 5 letech, a prohlášení fyzické
osoby o způsobilosti k právním úkonům svéprávnosti; tyto doklady nesmějí být starší
než 3 měsíce.
§ 18
Bezpečnostní spolehlivost

(1) Podmínku bezpečnostní spolehlivosti nesplňuje podnikatel, u něhož bylo zjištěno
bezpečnostní riziko.
(2) Bezpečnostním rizikem je

a)
b)
c)
d)

činnost statutárního orgánu nebo jeho člena, člena kontrolního orgánu nebo prokuristy
proti zájmům České republiky,
činnost statutárního orgánu nebo jeho člena, člena kontrolního orgánu nebo prokuristy,
spočívající v potlačování základních práv a svobod, anebo podpora takové činnosti,
skutečnost, že je podnikatel akciovou společností s formou akcií na majitele s jinou
podobou, než jsou akcie zaknihované,
skutečnost, že je společníkem, který má rozhodující vliv na volbu nebo jmenování
statutárního nebo kontrolního orgánu podnikatele, akciová společnost s formou akcií
na majitele s jinou podobou, než jsou akcie zaknihované.
(3) Za bezpečnostní riziko lze též považovat

a)

uvedení nepravdivé informace nebo zamlčení informace rozhodné pro objektivní a
úplné zjištění skutečného stavu věci při ověřování podmínek pro vydání osvědčení
639

b)

c)
d)

d)
e)
f)

g)
h)

i)
ij)
j)

jk)

podnikatele nebo nenahlášení změny údajů uvedených v žádosti podle § 96 nebo v
jiném materiálu poskytnutém Úřadu k této žádosti,
kapitálové, finanční nebo obchodní vztahy k jiným fyzickým nebo právnickým
osobám anebo k cizí moci, které vyvíjejí nebo vyvíjely činnost proti zájmům České
republiky,
personální nestabilitu ve statutárním nebo v kontrolním orgánu nebo v osobách
prokuristů,
porušení povinnosti při ochraně utajovaných informací,
pravomocné odsouzení fyzické osoby, která je společníkem podnikatele, pro úmyslný
trestný čin,
úmyslné porušení právních předpisů společníkem podnikatele, členem družstva nebo
jinou osobou, která má rozhodující vliv na volbu nebo jmenování statutárního nebo
kontrolního orgánu podnikatele nebo družstva, nebo jeho činnost proti zájmům České
republiky,
úmyslné porušení právních předpisů osobami oprávněnými jménem podnikatele nebo
za podnikatele jednat, na jehož základě může nastat újma zájmu České republiky,
vztah osoby, která má na základě pracovněprávního, členského nebo jiného smluvního
vztahu vliv na jednání podnikatele, k fyzickým osobám nebo právnickým osobám
nebo k cizí moci, které vyvíjely nebo vyvíjejí činnost proti zájmům České republiky,
skutečnost, že statutárním nebo kontrolním orgánem podnikatele anebo členem
statutárního nebo kontrolního orgánu podnikatele je právnická osoba,
opakované neposkytnutí potřebné součinnosti při řízení zahájeném podle § 101 odst. 1,
nebo
pravomocné odsouzení podnikatele pro trestný čin.

(4) Rozhodujícím vlivem podle odstavce 2 písm. e) d) a odstavce 3 písm. f) je možnost
prosadit fakticky nebo na základě práva jmenování, odvolání nebo volbu osoby, která je
statutárním orgánem, nebo většiny osob, které jsou jeho členy anebo členy kontrolního orgánu
podnikatele nebo družstva. Vlivem podle odstavce 3 písm. h) je možnost ovlivnit jednání
podnikatele prostřednictvím pravidel, jimiž se tento podnikatel řídí.
§ 52
Smlouva o zajištění činnosti
(1) Smlouva o zajištění činnosti (dále jen "smlouva") uvedená v § 39 odst. 3, § 45
odst. 4 a § 46 odst. 15 se uzavírá na dobu určitou nebo neurčitou. Smlouva musí mít písemnou
formu. Projev vůle účastníků smlouvy musí být na téže listině.
(2) Smlouvu lze uzavřít s orgánem státu nebo podnikatelem na základě jejich písemné
žádosti, a to pouze tehdy, budou-li činnosti, jež jsou předmětem smlouvy,
a)
b)

prováděny odborně způsobilými zaměstnanci státu nebo podnikatele,
zajištěny u orgánu státu nebo podnikatele organizačně, technicky a materiálně.
(3) Smlouvu s podnikatelem lze dále uzavřít pouze tehdy, je-li
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a)
b)

jeho sídlo nebo místo podnikání na území České republiky,
držitelem platného osvědčení podnikatele příslušného stupně utajení; tato podmínka
neplatí, má-li být uzavřena smlouva k vydávání posudku uvedená v § 46 odst. 15.
(4) Smlouva musí obsahovat

a)
b)
c)
d)
e)
f)

označení účastníků smlouvy,
vymezení předmětu smlouvy a jeho rozsahu,
práva a povinnosti účastníků smlouvy,
způsob kontroly prováděné Úřadem podle odstavce 6,
způsob a podmínky odstoupení účastníků od smlouvy,
souhlas se zveřejněním technického prostředku na internetových stránkách Úřadu, jdeli o smlouvu k vydávání posudku uvedenou v § 46 odst. 15.

(5) V podmínkách podle odstavce 4 písm. e) musí být též stanoveno, že Úřad odstoupí
od smlouvy v případě, že druhý účastník smlouvy poruší povinnost stanovenou tímto
zákonem, prováděcími právními předpisy nebo uzavřenou smlouvou.
(6) Úřad kontroluje, zda druhý účastník smlouvy dodržuje ustanovení tohoto zákona,
prováděcích právních předpisů a uzavřené smlouvy.
(7) Změnit obsah smlouvy lze pouze písemnou dohodou účastníků smlouvy.
(8) Smlouvu lze vypovědět pouze písemnou formou.
(9) Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se v ostatním přiměřeně ustanovení
obchodního občanského zákoníku.
§ 81
Podmínky pro vydání dokladu
(1) Doklad Úřad vydá fyzické osobě, která
a)
a)
b)
c)
d)
e)

je způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu,
je plně svéprávná,
dosáhla alespoň 18 let věku,
je bezúhonná,
je osobnostně způsobilá a
je spolehlivá.

(2) Podmínka způsobilosti k právním úkonům svéprávnosti se ověřuje z prohlášení
fyzické osoby o způsobilosti k právním úkonům svéprávnosti. Podmínka věku se ověřuje
občanským průkazem nebo cestovním dokladem fyzické osoby. Podmínka bezúhonnosti se
ověřuje výpisem z evidence Rejstříku trestů 11) a v případě cizince i obdobnou písemností
státu, jehož je cizinec státním příslušníkem, jakož i státu, v němž cizinec pobýval v
posledních 10 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Písemnosti k ověření
bezúhonnosti nesmějí být starší než 3 měsíce. Podmínka osobnostní způsobilosti se ověřuje
způsobem uvedeným v § 13 odst. 2.
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§ 94
(1) Žádost o vydání osvědčení fyzické osoby (dále jen "žádost fyzické osoby")
obsahuje v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem písemné zdůvodnění nutnosti
jejího přístupu k utajované informaci s uvedením stupně utajení a označení místa nebo funkce
podle § 69 odst. 1 písm. b), které potvrdí odpovědná osoba nebo ten, kdo bude utajovanou
informaci fyzické osobě poskytovat.
(2) Fyzická osoba k žádosti podle odstavce 1 přiloží
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

vyplněný dotazník fyzické osoby v listinné i elektronické podobě,
písemnosti dosvědčující správnost údajů uvedených v dotazníku v rozsahu a formě
stanovených prováděcím právním předpisem,
prohlášení k osobnostní způsobilosti,
prohlášení o způsobilosti k právním úkonům svéprávnosti a
jednu fotografii o rozměrech 35 x 45 mm odpovídající současné podobě fyzické
osoby, zobrazující ji v čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě
minimálně 13 mm, bez brýlí s tmavými skly s výjimkou nevidomých, v občanském
oděvu a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými
nebo zdravotními; v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část
způsobem znemožňujícím identifikaci fyzické osoby.
je-li cizincem, doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů11) státu, jehož je
státním příslušníkem, jakož i státu, v němž pobývala nepřetržitě po dobu delší než 6
měsíců; tento doklad musí zahrnovat příslušné období podle § 14 odst. 4 a nesmí být
starší než 3 měsíce,
prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti věcně a místně příslušného správce
daně a jiné osoby zúčastněné na správě daní podle § 52 odst. 2 daňového řádu, a to v
plném rozsahu údajů za účelem provedení bezpečnostního řízení.
(3) Přílohy podle odstavce 2 se považují za součást žádosti fyzické osoby.

(4) Má-li mít fyzická osoba přístup k utajované informaci i bezprostředně po uplynutí
doby platnosti jejího dosavadního osvědčení fyzické osoby, je povinna písemně požádat Úřad
o vydání nového osvědčení fyzické osoby, a to před uplynutím doby platnosti dosavadního
osvědčení fyzické osoby ve lhůtě nejméně
a)
b)
c)

3 měsíců u osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení Důvěrné,
7 měsíců u osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení Tajné a
10 měsíců u osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení Přísně tajné.

(5) Žádost podle odstavce 4 musí splňovat náležitosti podle odstavce 1 a musí k ní být
přiloženy přílohy podle odstavce 2. V dotazníku fyzické osoby se údaje vyplní v rozsahu
stanoveném prováděcím právním předpisem. Písemnosti podle odstavce 2 písm. b) se k
žádosti přiloží pouze v případě, došlo-li v průběhu platnosti osvědčení fyzické osoby ke
změnám údajů, které tyto písemnosti obsahují.
(6) Požádá-li fyzická osoba podle odstavce 4 o vydání nového osvědčení fyzické
osoby pro stejný stupeň utajení, pro který jí bylo vydáno dosavadní osvědčení fyzické osoby,
zjišťují se podmínky pro vydání nového osvědčení fyzické osoby zpětně nejméně za dobu,
která uplynula od vydání jejího dosavadního osvědčení fyzické osoby.
642

(7) Požádá-li o vydání osvědčení fyzické osoby orgán Evropské unie nebo
mezinárodní organizace, jejímž je Česká republika členem podle § 93 odst. 1 písm. b), fyzická
osoba, o vydání jejíhož osvědčení se žádá, postupuje podle odstavců 2 až 6 obdobně.
(8) Důvod pro nutnost přístupu fyzické osoby k utajované informaci, uvedený v
žádosti, musí trvat po celou dobu řízení podle § 93 odst. 1 písm. a), b) nebo d).
§ 95
Dotazník fyzické osoby
(1) Dotazník fyzické osoby obsahuje tyto položky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)

o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)

jméno, příjmení včetně předchozích a akademické tituly,
den, měsíc, rok a místo narození a rodné číslo,
státní občanství včetně předchozích,
adresa místa trvalého pobytu a adresy jiných míst, kde se zdržuje nebo zdržovala v
posledních 10 letech nepřetržitě déle než 90 dnů,
údaje o dokladu totožnosti, pokud jde o cizince,
název zaměstnavatele a označení zastávané funkce, popřípadě uvedení vykonávané
činnosti,
názvy předchozích zaměstnavatelů s uvedením data vzniku a skončení
pracovněprávního vztahu nebo služebního poměru,
rodinný stav,
nepřetržitý pobyt v zahraničí delší než 90 dnů,
nařízené výkony rozhodnutí,
trestní řízení,
předchozí bezpečnostní řízení,
příslušnost, kontakty a vazby na bývalé i současné bezpečnostní služby cizí moci nebo
na její služby v oblasti zpravodajství a na složky uvedené v § 14 odst. 3 písm. a), s
výjimkou kontaktů vyplývajících z pracovních nebo služebních povinností po roce
1990,
osobní kontakty s cizími státními příslušníky nebo se státními občany České republiky
žijícími v nečlenských státech Evropské unie nebo Organizace Severoatlantické
smlouvy, s výjimkou kontaktů vyplývajících z pracovních nebo služebních povinností
po roce 1990, pokud se lze oprávněně domnívat, že jde o kontakty významné,
užívání omamné nebo psychotropní látky uvedené v zákoně upravujícím oblast
návykových látek 35) a užívání alkoholu,
patologické hráčství,
léčba závislosti na látkách uvedených v písmenu q) a na alkoholu a léčba
patologického hráčství,
nejvyšší ukončené vzdělání,
majetkové poměry,
příslušnost ke sdružení k spolku, nadaci a obecně prospěšné společnosti za posledních
5 let,
adresa pro účely doručování,
údaje uvedené v písmenech a) až d) a f) u manžela (manželky) nebo partnera
(partnerky) 52) a osob starších 18 let žijících s fyzickou osobou v domácnosti 36).

(2) Součástí dotazníku je životopis a prohlášení o pravdivosti a úplnosti údajů
uvedených v dotazníku fyzické osoby.
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(3) Pobyt podle odstavce 1 písm. d) a i) a § 94 odst. 2 písm. f) se pokládá za
nepřetržitý i v případě jeho krátkodobého přerušení.
§ 99
(1) Žádost o doklad obsahuje v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem
písemné zdůvodnění výkonu citlivé činnosti potvrzené odpovědnou osobou nebo jí pověřenou
osobou.
(2) K žádosti podle odstavce 1 fyzická osoba přiloží
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

vyplněný dotazník v listinné i elektronické podobě,
prohlášení k osobnostní způsobilosti,
písemnosti dosvědčující správnost údajů uvedených v dotazníku v rozsahu a formě
stanovených prováděcím právním předpisem,
prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti věcně a místně příslušného správce
daně a jiné osoby zúčastněné na správě daní podle § 52 odst. 2 daňového řádu, a to v
plném rozsahu údajů za účelem provedení bezpečnostního řízení,
prohlášení o způsobilosti k právním úkonům svéprávnosti,
je-li cizincem, doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů11) státu, jehož je
státním příslušníkem, jakož i států, v nichž pobývala v posledních 10 letech nepřetržitě
po dobu delší než 6 měsíců, ne starší než 3 měsíce, a
jednu fotografii o rozměrech 35 x 45 mm odpovídající současné podobě fyzické
osoby, zobrazující ji v čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě
minimálně 13 mm, bez brýlí s tmavými skly s výjimkou nevidomých, v občanském
oděvu a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými
nebo zdravotními; v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část
způsobem znemožňujícím identifikaci fyzické osoby.
(3) Přílohy podle odstavce 2 se považují za součást žádosti o doklad.

(4) Má-li fyzická osoba vykonávat citlivou činnost i bezprostředně po skončení doby
platnosti dokladu, je povinna požádat Úřad o vydání nového dokladu nejméně 5 měsíců před
skončením platnosti dokladu dosavadního.
(5) Žádost podle odstavce 4 musí splňovat náležitosti podle odstavce 1 a musí k ní být
přiloženy přílohy podle odstavce 2. V dotazníku se údaje vyplní v rozsahu stanoveném
prováděcím právním předpisem. Písemnosti podle odstavce 2 písm. c) se k žádosti přiloží
pouze v případě, došlo-li v průběhu platnosti dokladu ke změnám údajů, které tyto písemnosti
obsahují.
(6) Požádá-li fyzická osoba podle odstavce 4 o vydání nového dokladu, zjišťují se
podmínky pro vydání nového dokladu zpětně nejméně za dobu, která uplynula od vydání
dokladu dosavadního.
(7) Za účelem doložení bezúhonnosti si Úřad vyžádá podle zvláštního právního
předpisu 11) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku
trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
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(8) Důvod pro výkon citlivé činnosti uvedený v žádosti o doklad musí trvat po celou
dobu řízení podle § 93 odst. 1 písm. a) nebo d).
§ 138a
(1) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona ze základního
registru obyvatel referenční údaje, kterými jsou
a)
b)
c)
d)
e)
f)

příjmení,
jméno, popřípadě jména,
adresa místa pobytu,
datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum,
místo a stát, kde se narodil,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona z agendového
informačního systému evidence obyvatel o státních občanech České republiky údaje, kterými
jsou
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

i)

jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné příjmení,
pohlaví,
rodné číslo, pokud není přiděleno, datum narození,
adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
popřípadě adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního
předpisu,
počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům omezení svéprávnosti, jméno,
popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-li opatrovníkovi rodné
číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li opatrovníkem ustanoven orgán
místní správy, název a adresa sídla,
jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného
zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození; je-li jiným
zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, název a adresa sídla,
rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství
mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů,
nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za
mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil,
anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku
registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za
mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého
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j)

k)
l)

uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého
nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného
partnerství,
jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, a rodné číslo manžela
nebo registrovaného partnera; je-li manželem nebo registrovaným partnerem fyzická
osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela
nebo registrovaného partnera a datum jeho narození,
jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,
o osvojeném dítěti údaje v rozsahu
1.
2.
3.
4.
5.

stupeň osvojení,
původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,
původní a nové rodné číslo dítěte,
datum, místo a okres narození,
rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o
jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména,
příjmení a datum narození,
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení
dítěte,

m)
n)

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.
Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve
tvaru předcházejícím současný stav.

(3) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního
systému cizinců o cizincích údaje, kterými jsou
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
datum narození,
pohlaví,
místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
rodné číslo,
státní občanství, popřípadě více státních občanství,
druh a adresa místa pobytu,
číslo a platnost oprávnění k pobytu,
počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům omezení svéprávnosti,
správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů,
nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za
mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého
uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého
nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
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m)

n)
o)
p)

q)

datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku
registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za
mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého
uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého
nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného
partnerství,
jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a jeho rodné
číslo; je-li manžel nebo registrovaný partner cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo,
jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je cizincem podle jiného právního
předpisu, a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození,
jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce,
pokud jsou cizinci podle jiného právního předpisu, a jejich rodné číslo; v případě, že
jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození,
o osvojeném dítěti, pokud je cizincem podle jiného právního předpisu,
1.
2.
3.
4.
5.

stupeň osvojení,
původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,
původní a nové rodné číslo dítěte,
datum a místo narození,
rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o
jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich jménu, popřípadě
jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se neposkytují, pokud se jedná o dítě
narozené ženě s trvalým pobytem v České republice, která porodila dítě a písemně
požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení
dítěte,

r)
s)
t)
u)

vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
jméno, popřípadě jména, příjmení
1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince s povolením k pobytu na území České
republiky,
2. nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k pobytu na území České republiky
nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče,
nebo který byl cizincem s povolením k pobytu na území České republiky nebo jeho
manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec
s povolením k pobytu na území České republiky,
3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe
nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo
dítětem s povolením k pobytu na území České republiky,
4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii
nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
5. rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního právního
předpisu, a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození.
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Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný
stav.
(4) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona z registru
rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v
agendovém informačním systému evidence obyvatel, údaje, kterými jsou
a)
b)
c)
d)
e)

jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,
rodné číslo,
v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,
den, měsíc a rok narození,
místo a okres narození; u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se
narodila.

(5) K údajům podle odstavců 2 až 4 vedených v agendových informačních systémech
jsou Úřadu poskytovány i jejich předchozí změny.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
***
Změna zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona
č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb.,
zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 206/2009
Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č.
427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 384/2012 Sb. a
zákona č. 401/2012 Sb.:
§ 19
Příjemce příspěvku
(1) Příjemcem příspěvku je oprávněná osoba, není-li dále stanoveno jinak.
(2) Namísto oprávněné osoby je příjemcem příspěvku
a)
b)

zákonný zástupce nebo opatrovník, nebo
jiná fyzická osoba, které byla nezletilá oprávněná osoba svěřena do péče na základě
rozhodnutí příslušného orgánu.
§ 23

(1) Řízení o přiznání příspěvku se zahajuje na základě písemné žádosti podané na
tiskopisu předepsaném ministerstvem; pokud není osoba schopna jednat samostatně a nemá
zástupce, zahajuje se řízení o příspěvku z úřední moci.
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(2) Je-li nezletilá osoba svěřena na základě rozhodnutí příslušného orgánu do péče jiné
fyzické osoby, zastupuje ji v řízení o příspěvku tato fyzická osoba.
(3) Využívá-li nezletilá osoba pobytové služby (§ 48, 50, 52), vyzve krajská pobočka
Úřadu práce osobu uvedenou v odstavci 2 nebo zákonného zástupce nebo opatrovníka, aby
požádali o příspěvek nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení výzvy. Pokud tak v této lhůtě
neučiní nebo pokud pobyt zákonného zástupce této osoby anebo osoby uvedené v odstavci 2
není znám, zastupuje tuto osobu v řízení o příspěvku zařízení sociálních služeb.
(4) Řízení o změně výše již přiznaného příspěvku nebo o zastavení jeho výplaty nebo
o jeho odnětí se zahajuje na návrh příjemce příspěvku nebo z moci úřední, nejde-li o postup
podle § 26a odst. 1, v němž se řízení nevede. Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku
podává příjemce příspěvku na tiskopisu předepsaném ministerstvem.
(5) Krajská pobočka Úřadu práce ustanoví pro řízení o příspěvku opatrovníka též
osobě, která není schopna vzhledem ke svému zdravotnímu stavu jednat samostatně a nemá
zástupce; o ustanovení opatrovníka rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce na základě
lékařského posudku vydaného poskytovatelem zdravotních služeb.
§ 30
(1) Údaje o žadatelích o příspěvek, o příjemcích příspěvku, výši příspěvku a o
fyzických a právnických osobách, které poskytují pomoc, jsou vedeny v informačním systému
o příspěvku na péči, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních
věcí, jehož správcem je ministerstvo. Krajské pobočky Úřadu práce jsou oprávněny
zpracovávat údaje potřebné pro rozhodování o příspěvku, včetně osobních údajů, v
informačním systému o příspěvku, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím
dálkový přístup a zároveň zajišťujícím ochranu osobních údajů10).
(2) Ministerstvo zajišťuje pro provádění zákona na vlastní náklady počítačový
program (software), potřebný pro rozhodování o příspěvku, jeho výplatu a kontrolu, včetně
jeho aktualizací, a poskytuje bezplatně tento program krajským pobočkám Úřadu práce.
(3) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky pro účely příspěvku poskytuje
ministerstvu a krajským pobočkám Úřadu práce
a)
b)
c)
d)

referenční údaje ze základního registru obyvatel,
údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
údaje z agendového informačního systému cizinců,
údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo,
avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c).
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou

a)
b)
c)
d)

příjmení,
jméno, popřípadě jména,
adresa místa pobytu,
datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum,
místo a stát, kde se narodil,
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e)

f)

datum, místo a okres 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 den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí,
státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
datum narození,
místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území
se narodil,
rodné číslo a jeho změny,
státní občanství,
adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
omezení svéprávnosti,
rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo opatrovníka; v
případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nebo opatrovník nemá rodné
číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho
jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
rodné číslo dítěte; je-li dítětem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno,
popřípadě jména a příjmení a datum jeho narození,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky,
datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo
den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.
(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
i)
j)
k)
l)

jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
datum narození,
místo a stát narození,
rodné číslo a jeho změny,
státní občanství,
druh a adresa místa pobytu,
číslo a platnost oprávnění k pobytu,
počátek pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o pobytu,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
omezení svéprávnosti,
správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České
republiky,
jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a jeho rodné číslo; v
případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce
nebo opatrovníka, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z
650

m)
n)
o)

p)
q)
r)

rodičů nebo jiný zákonný zástupce nebo opatrovník nemá rodné číslo, jeho jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo
den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
jméno, popřípadě jména, příjmení nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k
pobytu na území České republiky nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu
svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s povolením k pobytu na
území České republiky nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo
manželem jeho poručníka je cizinec s povolením k pobytu na území České republiky,
jméno, popřípadě jména, příjmení osamělého cizince staršího 65 let bez ohledu na věk
cizince, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení
rodiny s rodičem nebo dítětem s povolením k pobytu na území České republiky,
jméno, popřípadě jména, příjmení cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným
ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské
unie,
jméno, popřípadě jména, příjmení rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl
podle zvláštního právního předpisu, a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození.
(7) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. d) jsou

a)
b)
c)
d)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
den, měsíc a rok narození,
místo narození; u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát narození,
rodné číslo a jeho změny.

(8) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(9) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
(10) Krajské pobočky Úřadu práce jsou povinny zajistit uložení všech údajů z
informačního systému, které byly získány na základě zpracování údajů podle odstavce 1, a
všech písemností a spisů týkajících se pravomocně ukončených správních řízení o příspěvku
po dobu 15 kalendářních let následujících po kalendářním roce, v němž došlo k
pravomocnému ukončení takového správního řízení nebo k poslednímu uložení údajů do
informačního systému. Pro účely tohoto zákona se písemností a spisem rozumí spis a
písemnost podle zvláštního právního předpisu13).
____________________
10) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
11) Zákon č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
12) § 13b zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.
13) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

§ 48
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
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(1) V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

poskytnutí ubytování,
poskytnutí stravy,
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

(3) Nezaopatřeným dětem se v domovech pro osoby se zdravotním postižením
poskytuje osobní vybavení, drobné předměty běžné osobní potřeby a některé služby s
přihlédnutím k jejich potřebám. Osobním vybavením se rozumí prádlo, šatstvo a obuv;
některými službami se rozumí stříhání vlasů, holení a pedikúra. Nezaopatřenost dítěte se pro
účely tohoto zákona posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře22) .
(4) V domovech pro osoby se zdravotním postižením může být vykonávána ústavní
výchova nebo předběžné opatření podle zvláštních právních předpisů23). Pro výkon ústavní
výchovy nebo předběžného opatření v domovech pro osoby se zdravotním postižením platí s
ohledem na specifické potřeby osob se zdravotním postižením přiměřeně ustanovení zákona o
výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních24) o
a)

právech a povinnostech dětí umístěných ve školských zařízeních pro výkon ústavní
výchovy,
b)
právu ředitele takového zařízení povolit dítěti pobyt mimo zařízení, zakázat nebo
přerušit návštěvu osob odpovědných za výchovu nebo jiných osob v zařízení, být
přítomen při otevření listovní nebo balíkové zásilky dítětem, převzít od dítěte do
dočasné úschovy cenné předměty, finanční hotovost nebo předměty ohrožující
výchovu, zdraví nebo bezpečnost dítěte, povolit dětem starším 15 let cestovat do místa
pobytu bez dozoru a zastoupit dítě v běžných záležitostech,
c)
povinnosti ředitele takového zařízení seznámit dítě s jeho právy a povinnostmi, dát
příslušnému soudu podnět ke zrušení ústavní výchovy, pominuly-li důvody pro její
nařízení, podat soudu podnět na prodloužení ústavní výchovy, vyžaduje-li to zájem
dítěte, podávat informace o dítěti zákonným zástupcům nebo opatrovníkovi a orgánu
sociálně-právní ochrany dětí na jejich žádost, projednat předem opatření zásadní
důležitosti se zákonnými zástupci nebo s opatrovníkem dítěte, nehrozí-li nebezpečí z
prodlení, informovat o nadcházejícím propuštění dítěte ze zařízení příslušný obecní
úřad obce s rozšířenou působností, propustit dítě mladší 15 let pouze v doprovodu
osob odpovědných za výchovu,
d)
nároku na kapesné a jeho výši.
____________________
22) § 11 až 16 zákona č. 117/1995 Sb.
23) § 46 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. § 29 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
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24) § 20, § 23 odst. 1 písm. a), e) až h) a l), § 24 odst. 1 písm. a), d), g) až j) a l) a § 31 zákona č. 109/2002 Sb., o
výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve
školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 88
Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni
a)

zajišťovat dostupnost informací o druhu, místě, cílech, okruhu osob, jimž poskytují
sociální služby, o kapacitě poskytovaných sociálních služeb a o způsobu poskytování
sociálních služeb, a to způsobem srozumitelným pro všechny osoby,

b)

informovat zájemce o sociální službu o všech povinnostech, které by pro něho
vyplývaly ze smlouvy o poskytování sociálních služeb, o způsobu poskytování
sociálních služeb a o úhradách za tyto služby, a to způsobem pro něj srozumitelným,
vytvářet při poskytování sociálních služeb takové podmínky, které umožní osobám,
kterým poskytují sociální služby, naplňovat jejich lidská i občanská práva, a které
zamezí střetům zájmů těchto osob se zájmy poskytovatele sociální služby,
zpracovat vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby, včetně stanovení
pravidel pro uplatnění oprávněných zájmů osob, a to ve formě srozumitelné pro
všechny osoby,
zpracovat vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností osob, kterým poskytují
sociální služby, na úroveň služeb, a to ve formě srozumitelné pro všechny osoby,
plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností
osob, kterým poskytují sociální služby, vést písemné individuální záznamy o průběhu
poskytování sociální služby a hodnotit průběh poskytování sociální služby za účasti
těchto osob, je-li to možné s ohledem na jejich zdravotní stav a druh poskytované
sociální služby, nebo za účasti jejich zákonných zástupců nebo opatrovníků,
vést evidenci žadatelů o sociální službu, se kterými nemohl uzavřít smlouvu o
poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v § 91 odst. 3 písm. b),
dodržovat standardy kvality sociálních služeb,
uzavřít s osobou smlouvu o poskytnutí sociální služby, pokud tomu nebrání důvody
uvedené v § 91 odst. 3,
v případě, že poskytují sociální službu podle § 48, přednostně poskytnout sociální
službu dítěti, kterému byla soudem nařízena ústavní výchova nebo předběžné opatření,
neprodleně písemně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
uvedenému v § 92 písm. a) ukončení poskytování pobytové služby sociální péče
osobě, která se může bez další pomoci a podpory ocitnout v situaci ohrožující její život
a zdraví, pokud tato osoba s takovým oznámením souhlasí.

c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)

§ 89
Opatření omezující pohyb osob
(1) Při poskytování sociálních služeb nelze používat opatření omezující pohyb osob,
jimž jsou sociální služby poskytovány, s výjimkou případů přímého ohrožení jejich zdraví a
života nebo zdraví a života jiných fyzických osob, a to za dále stanovených podmínek pouze
po dobu nezbytně nutnou, která postačuje k odstranění přímého ohrožení jejich zdraví a života
a života jiných fyzických osob.
(2) Opatření omezující pohyb osob lze použít pouze tehdy, pokud byla neúspěšně
použita jiná opatření pro zabránění takového jednání osoby, které ohrožuje její zdraví a život
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nebo zdraví a život jiných fyzických osob. Poskytovatel sociálních služeb je proto povinen
podle konkrétní situace nejdříve využít možnosti slovního zklidnění situace a jiné způsoby
pro zklidnění situace, například odvrácení pozornosti, rozptýlení, aktivní naslouchání. Osoba
musí být vhodným způsobem informována, že může být vůči ní použito opatření omezující
její pohyb.
(3) Poskytovatel sociálních služeb je povinen v případě použití opatření omezujících
pohyb osob zvolit vždy nejmírnější opatření. Zasáhnout lze nejdříve pomocí fyzických
úchopů, poté umístěním osoby do místnosti zřízené k bezpečnému pobytu, popřípadě lze na
základě ordinace přivolaného lékaře a za jeho přítomnosti podat léčivé přípravky.
(4) Poskytovatel sociálních služeb je povinen poskytovat sociální služby tak, aby
metody poskytování těchto služeb předcházely situacím, ve kterých je nezbytné použít
opatření omezující pohyb osob.
(5) Poskytovatel sociálních služeb je povinen o použití opatření omezujícího pohyb
osob informovat bez zbytečného odkladu zákonného zástupce nebo opatrovníka osoby, které
jsou poskytovány sociální služby, nebo jde-li o nezletilou osobu, která byla svěřena na
základě rozhodnutí příslušného orgánu do péče jiné osoby, tuto osobu, anebo fyzickou osobu,
kterou osoba, které jsou poskytovány sociální služby, s jejím předchozím souhlasem určí.
(6) Poskytovatel sociálních služeb je povinen vést evidenci případů použití opatření
omezujících pohyb osob v rozsahu
a)
b)

jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození osoby,
datum, čas počátku a místo použití opatření omezujícího pohyb osob a druh tohoto
opatření,
c)
důvod použití opatření omezujícího pohyb osob,
d)
jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby, která opatření omezujícího pohyb osob
použila,
e)
podání léčivého přípravku jako opatření omezujícího pohyb osoby,
f)
datum a čas ukončení použití opatření omezujícího pohyb osob,
g)
popis bezprostředně předcházející situace před použitím opatření omezujícího pohyb
osob, popis průběhu situace při použití tohoto opatření a její zhodnocení a popis
bezprostředně následující situace,
h)
záznam o splnění povinnosti stanovené v odstavci 5,
i)
popis případných poranění osob, ke kterým došlo při použití opatření omezujícího
pohyb osob,
j)
popis způsobu informování osoby podle odstavce 2,
a umožnit nahlížení do této evidence osobě, u níž bylo použito opatření omezující
pohyb osob, fyzické osobě, kterou osoba s jejím předchozím souhlasem určí, zákonnému
zástupci nebo opatrovníkovi osoby nebo osobě jí blízké nebo fyzické osobě, které byla
nezletilá osoba svěřena rozhodnutím příslušného orgánu do péče, zřizovateli zařízení, lékaři,
členům inspekčního týmu při provádění inspekce poskytování sociálních služeb a Veřejnému
ochránci práv.
(7) Poskytovatel sociálních služeb, který v průběhu kalendářního pololetí použil
opatření omezující pohyb osob, je povinen písemně sdělit registrujícímu orgánu ve lhůtě do
15 dnů po skončení kalendářního pololetí počet osob, u kterých byla tato opatření použita, a
četnost jejich použití podle druhů těchto opatření.
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§ 91
(1) O poskytnutí sociální služby uzavírá osoba smlouvu s poskytovatelem sociálních
služeb; tato smlouva se neuzavírá v případě poskytnutí sociální služby dítěti na základě
rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy nebo předběžného opatření. Smlouva o
poskytnutí sociální služby poskytované podle § 39 až 52, 57, 58, 64, 67 a 68 musí být
uzavřena v písemné formě. Smlouva o poskytnutí sociální služby poskytované podle § 54, 56,
60, 60a, 65 a 70 musí být uzavřena v písemné formě, pokud alespoň jedna smluvní strana při
jednání o uzavření smlouvy tuto formu navrhne.
(2) Smlouva obsahuje tyto náležitosti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

označení smluvních stran,
druh sociální služby,
rozsah poskytování sociální služby,
místo a čas poskytování sociální služby,
výši úhrady za sociální služby sjednanou v rámci výše úhrady stanovené v § 73 až 77 a
způsob jejího placení,
ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro
poskytování sociálních služeb,
výpovědní důvody a výpovědní lhůty,
dobu platnosti smlouvy.

(3) Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování
sociálních služeb pouze, pokud
a)
b)
c)
d)

neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu
osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje
poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní
předpis, nebo
osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců
před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování
povinností vyplývajících ze smlouvy.

(4) Osoba je povinna před uzavřením smlouvy o poskytnutí pobytové služby předložit
poskytovateli sociálních služeb posudek registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v
oboru všeobecné praktické lékařství o zdravotním stavu, nejde-li o poskytování sociálních
služeb ve zdravotnickém zařízení podle § 52.
(5) Pro uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby a právní vztahy vzniklé z této
smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku.
(6) Osobu, která podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem zdravotních
služeb není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce nebo opatrovníka, zastupuje
při uzavírání smlouvy obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého nebo
hlášeného pobytu osoby, nebo jde-li o poskytnutí pobytových sociálních služeb v zařízení
sociálních služeb, obecní úřad obce s rozšířenou působností podle sídla tohoto zařízení.
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(7) Jestliže poskytovatel sociálních služeb odmítne uzavřít s osobou smlouvu o
poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v odstavci 3, vydá o tom osobě na její žádost
písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy.
§ 110
(1) Předpokladem k výkonu povolání sociálního pracovníka je způsobilost k právním
úkonům plná svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost podle
tohoto zákona.
(2) Bezúhonnost se posuzuje a prokazuje podle § 79 odst. 2 a odst. 3 věty první až
třetí.
(3) Zdravotní způsobilost zjišťuje a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydává
registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v
oboru praktický lékař pro děti a dorost a u zaměstnanců poskytovatel pracovnělékařských
služeb.
(4) Odbornou způsobilostí k výkonu povolání sociálního pracovníka je
a)

b)

c)

d)

vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného
podle zvláštního právního předpisu40) v oborech vzdělání zaměřených na sociální
práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální
práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost,
vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo
doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku,
sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální
pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu41),
absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v písmenech
a) a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu povolání sociálního
pracovníka v trvání nejméně 5 let, za podmínky ukončeného vysokoškolského
vzdělání v oblasti studia, která není uvedena v písmenu b),
absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v písmenech
a) a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu povolání sociálního
pracovníka v trvání nejméně 10 let, za podmínky středního vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru sociálně právním, ukončeného nejpozději 31. prosince 1998.

(5) Odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka při poskytování
sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče podle § 52 má též sociální
pracovník a zdravotně sociální pracovník, který získal způsobilost k výkonu zdravotnického
povolání podle zvláštního právního předpisu42).
(6) Při uznávání odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti státních příslušníků
členských států Evropské unie se postupuje podle zvláštního právního předpisu31).
____________________
31) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států
Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších
předpisů.
40)Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb. v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku,
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sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální
činnost
41) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů.
42) § 5, 10, § 43 odst. 2 písm. d) a § 96 zákona č. 96/2004 Sb.

§ 116
Pracovníci v sociálních službách
(1) Pracovníkem v sociálních službách je ten, kdo vykonává
a)

b)

c)

d)

přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních
služeb spočívající v nácviku jednoduchých denních činností, pomoci při osobní
hygieně a oblékaní, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a
osobní hygieny, podporu soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření
základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních
potřeb,
základní výchovnou nepedagogickou činnost spočívající v prohlubování a upevňování
základních hygienických a společenských návyků, působení na vytváření a rozvíjení
pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity, provádění volnočasových
aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností
formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní
činnosti,
pečovatelskou činnost v domácnosti osoby spočívající ve vykonávání prací spojených
s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péči o
jejich domácnost, zajišťování sociální pomoci, provádění sociálních depistáží pod
vedením sociálního pracovníka, poskytování pomoci při vytváření sociálních a
společenských kontaktů a psychické aktivizaci, organizační zabezpečování a
komplexní koordinování pečovatelské činnosti a provádění osobní asistence,
pod dohledem sociálního pracovníka činnosti při základním sociálním poradenství,
depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování
pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

(2) Podmínkou výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách je způsobilost k
právním úkonům plná svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná
způsobilost podle tohoto zákona.
(3) Bezúhonnost se posuzuje a prokazuje podle § 79 odst. 2 a odst. 3 věty první až
třetí.
(4) Zdravotní způsobilost zjišťuje a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydává
registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a u
zaměstnanců poskytovatel pracovnělékařských služeb.
(5) Odbornou způsobilostí pracovníka v sociálních službách
a)

uvedeného v odstavci 1 písm. a) je základní vzdělání nebo střední vzdělání a
absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného
kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle zvláštního
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b)

c)

d)

právního předpisu45) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru
ošetřovatel, u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání
sociálního pracovníka podle § 110, a u fyzických osob, které získaly střední vzdělání v
oboru vzdělání stanoveném prováděcím právním předpisem,
uvedeného v odstavci 1 písm. b) je střední vzdělání s výučním listem nebo střední
vzdělání s maturitní zkouškou a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu;
absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob,
které získaly podle zvláštního právního předpisu46) způsobilost k výkonu
zdravotnického povolání ergoterapeut, u fyzických osob, které získaly odbornou
způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110, a u fyzických osob,
které získaly střední vzdělání v oboru vzdělání stanoveném prováděcím právním
předpisem,
uvedeného v odstavci 1 písm. c) je základní vzdělání, střední vzdělání, střední vzdělání
s výučním listem, střední vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání a
absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného
kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle zvláštního
právního předpisu45) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru
ošetřovatel, u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání
sociálního pracovníka podle § 110, a u fyzických osob, které získaly střední vzdělání v
oboru vzdělání stanoveném prováděcím právním předpisem,
uvedeného v odstavci 1 písm. d) je základní vzdělání, střední vzdělání, střední
vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné
vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování
akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly
odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110.

(6) Obsah kvalifikačního kurzu podle odstavce 5 a jeho minimální rozsah stanoví
prováděcí právní předpis.
(7) Podmínku absolvování kvalifikačního kurzu podle odstavce 5 je třeba splnit do 18
měsíců ode dne nástupu zaměstnance do zaměstnání. Do doby splnění této podmínky
vykonává zaměstnanec činnost pracovníka v sociálních službách pod dohledem odborně
způsobilého pracovníka v sociálních službách.
(8) Při uznávání odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti státních příslušníků
členských států Evropské unie se postupuje podle zvláštního právního předpisu31).
(9) Zaměstnavatel je povinen zabezpečit pracovníku v sociálních službách další
vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovuje, upevňuje a
doplňuje kvalifikaci. Účast na dalším vzdělávání se považuje za prohlubování kvalifikace
podle zvláštního právního předpisu43). Další vzdělávání se uskutečňuje formami uvedenými
v § 111 odst. 2. Ustanovení § 111 odst. 1 věta druhá až čtvrtá a odst. 3 až 5 a 7 platí obdobně.
Povinnost účasti na dalším vzdělávání podle věty první se nevyžaduje za kalendářní rok, v
němž pracovník v sociálních službách absolvoval akreditovaný kvalifikační kurz.
____________________
31) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států
Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších
předpisů.
43) § 230 zákoníku práce.
45) § 36 zákona č. 96/2004 Sb.
46) § 7 zákona č. 96/2004 Sb.

658

***

Změna zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění zákona
č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb.,
zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 85/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 329/2011
Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 409/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb.:
§4
(1) Společně se pro účely tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak, posuzují
a)
b)

c)

d)

rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,
manželé nebo partneři podle zvláštního právního předpisu2a); za partnera se pro účely
tohoto zákona považuje také partner, se kterým občan členského státu Evropské unie
uzavřel registrované partnerství na základě právních předpisů jiného členského státu
Evropské unie, pokud tyto právní předpisy upravují vzájemnou vyživovací povinnost
mezi partnery,
rodiče a
1. nezletilé děti, které nejsou nezaopatřené,
2. zletilé děti, pokud tyto děti společně s rodiči užívají byt a nejsou společně
posuzovány s jinými osobami podle písmene b) nebo d),
jiné osoby, které společně užívají byt, s výjimkou osob, které písemně prohlásí, že
spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby3)

(2) Bytem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor místností, popřípadě jednotlivá
místnost, který podle rozhodnutí stavebního úřadu svým stavebně technickým uspořádáním a
vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení.
(3) Pokud bylo nezletilé nezaopatřené dítě svěřeno do péče jednoho z rodičů na
základě rozhodnutí příslušného orgánu, neposuzuje se společně s druhým rodičem, nestanovíli tento zákon jinak. V případě svěření dítěte do společné nebo střídavé péče rodičů se dítě
posuzuje společně s tím rodičem, se kterým má být posuzováno podle souhlasného prohlášení
rodičů. Rodiče mohou měnit toto prohlášení nejdříve po uplynutí kalendářního měsíce.
Společně s nezaopatřeným dítětem se posuzuje pro účely tohoto zákona vždy rodič, který
prohlašuje pro účely zvláštního právního předpisu4), že spolu trvale žijí a společně uhrazují
náklady na své potřeby3).
(4) Za rodiče se pro účely tohoto zákona považuje též osoba, které bylo nezletilé
nezaopatřené dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného
orgánu; v tomto případě není dítě posuzováno společně se svým rodičem. Za rozhodnutí
příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů se pro účely tohoto zákona
považuje
a)
b)
c)

rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy jiné osoby než rodiče5),
rozhodnutí soudu o osvojení dítěte6),
rozhodnutí orgánu vykonávajícího sociálně-právní ochranu dětí o péči budoucího
osvojitele o dítě nejméně po dobu 3 měsíců před rozhodnutím soudu o osvojení7),
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d)
e)

rozhodnutí soudu o ustanovení osoby poručníkem8),
rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče podle zvláštního právního
předpisu9),
f)
rozhodnutí orgánu vykonávajícího sociálně-právní ochranu dětí o dočasném svěření
dítěte do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, podle zvláštního právního
předpisu10),
g)
rozhodnutí soudu o předběžném opatření o péči o dítě11)
Za rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči
rodičů se pro účely tohoto zákona považuje rozhodnutí soudu o
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

svěření dítěte do péče jiné osoby5),
osvojení dítěte6),
předání dítěte do péče budoucího osvojitele7),
předání dítěte osvojiteli do péče před osvojením 8),
jmenování fyzické osoby poručníkem dítěte9),
svěření dítěte do pěstounské péče a do pěstounské péče na přechodnou dobu10),
svěření dítěte do předpěstounské péče zájemci o pěstounskou péči11),
nařízení předběžného opatření o péči o dítě.

(5) Nezaopatřené dítě se neposuzuje společně s rodiči, pokud je na základě rozhodnutí
příslušného orgánu v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež.
Za plné přímé zaopatření se považuje zaopatření v ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo
mládež, poskytuje-li tento ústav (zařízení) dětem stravování, ubytování a ošacení.
(6) Pokud společně užívají byt osoby, které lze společně posuzovat v rámci dvou nebo
více okruhů společně posuzovaných osob, má přednost společné posuzování rodičů a
nezaopatřených dětí; v ostatních případech se okruh společně posuzovaných osob stanoví
podle jejich souhlasného prohlášení. Osamělý rodič společně užívající byt se svými rodiči se
však posuzuje i s dítětem společně s rodiči.
(7) Společně posuzovanými osobami podle odstavce 1 jsou i osoby, které se
přechodně, z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních,
jakož i z důvodu dlouhodobého výkonu dobrovolnické služby, zdržují mimo byt, který užívají
k bydlení.
(8) Osoba, která je ve vazbě, ve výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence
nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, se nepovažuje za osobu společně posuzovanou, a to
počínaje prvním dnem kalendářního měsíce, následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém
tato skutečnost nastala, za předpokladu že uvedená skutečnost k tomuto dni nadále trvá; to
neplatí, jde-li o společné posuzování matek s dětmi, které mají ve své osobní péči v době
výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody.
____________________
2a) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
3) § 115 občanského zákoníku.
4) Například § 35c zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
5) § 45zákona o rodině § 953 občanského zákoníku.
6) § 63a 74zákona o rodině § 796 občanského zákoníku.
7) § 69 zákona o rodině § 824 občanského zákoníku.
8) § 78zákona o rodině § 826 občanského zákoníku.
9) § 45azákona o rodině § 928 občanského zákoníku.
10) § 45b odst. 2zákona o rodině § 958 občanského zákoníku.
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11) § 76a občanského soudního řádu § 963 občanského zákoníku.

***

Změna zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb.,
zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona
č. 239/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb.,
zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 141/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb.,
zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011
Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 399/2012 Sb.:
§ 33
Podmínky nároku na doplatek na bydlení
(1) Nárok na doplatek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který užívá byt,
jestliže by po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení snížených o příspěvek na bydlení
podle jiného právního předpisu 12) byl
a)
b)

jeho příjem (§ 9 odst. 1) zvýšený o vyplacený příspěvek na živobytí nižší než částka
živobytí osoby (§ 24), nebo
příjem společně posuzovaných osob (§ 9 odst. 1) zvýšený o vyplacený příspěvek na
živobytí nižší než částka živobytí společně posuzovaných osob (§ 24).

(2) Za nájemce bytu se pro účely tohoto zákona považuje též nájemce obytné místnosti
v zařízeních určených k trvalému bydlení podle zvláštního právního předpisu33).
(32) Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na
živobytí. Doplatek na bydlení lze přiznat s přihlédnutím k jejím celkovým sociálním a
majetkovým poměrům také osobě, které příspěvek na živobytí nebyl přiznán z důvodu, že
příjem osoby a společně posuzovaných osob přesáhl částku živobytí osoby a společně
posuzovaných osob, ale nepřesáhl 1,3násobek částky živobytí osoby a společně posuzovaných
osob.
(43) Není-li příspěvek na živobytí poskytován, činí částka živobytí osoby její
existenční minimum. V případě, že je osoba společně posuzována s dalšími osobami (§ 2 odst.
1), činí jejich živobytí součet existenčních minim osob, které nejsou nezaopatřenými dětmi, a
součet životních minim nezaopatřených dětí.
(54) V případech hodných zvláštního zřetele může orgán pomoci v hmotné nouzi určit,
že za nájemce považuje pro účely doplatku na bydlení i osobu dlouhodobě užívající jinou než
nájemní formu bydlení. Za případ hodný zvláštního zřetele se považuje též ubytování osob v
domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech se
zvláštním režimem a v chráněném bydlení podle zákona o sociálních službách62). Ustanovení
odstavce 3 věty první a odstavce 8 v těchto případech neplatí.
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(65) Nárok na doplatek na bydlení má bez splnění podmínek uvedených v odstavcích
1, 3 a 8 nezletilé nezaopatřené dítě, které je v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro
péči o děti nebo mládež nebo které žije v náhradní rodinné péči, na které přešlo vlastnictví
nebo nájem bytu a dítě nemá dostatečný příjem nebo majetek k úhradě odůvodněných nákladů
na bydlení.
(76) Splňuje-li podmínky nároku na doplatek na bydlení více osob, náleží doplatek na
bydlení jen jednou, a to osobě určené na základě dohody těchto osob. Nedohodnou-li se tyto
osoby, určí orgán pomoci v hmotné nouzi, které z těchto osob se doplatek na bydlení přizná.
(87) Doplatek na bydlení lze poskytnout pouze tehdy, jestliže osoba užívá byt, jehož je
vlastníkem nebo nájemcem, v obci, v níž je hlášena k pobytu podle zvláštních právních
předpisů. V případech hodných zvláštního zřetele může orgán pomoci v hmotné nouzi určit,
že doplatek na bydlení se poskytne i v případě, že podmínka hlášení k pobytu podle věty první
není splněna.
____________________
12)§ 24 a 25 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
33) § 717 občanského zákoníku.
33a) § 34 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní
rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
62) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

§ 53
Údaje poskytované Ministerstvem vnitra
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky pro účely pomoci v hmotné nouzi
poskytuje orgánům pomoci v hmotné nouzi
a)
b)
c)
d)

referenční údaje ze základního registru obyvatel,
údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
údaje z agendového informačního systému cizinců,
údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo,
avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c).
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)
b)
c)
d)
e)

f)

příjmení,
jméno, popřípadě jména,
adresa místa pobytu,
datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum,
místo a stát, kde se narodil,
datum, místo a okres 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 den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí,
státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
h)
i)
j)

k)

l)
m)
n)
o)

datum narození,
místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území
se narodil,
rodné číslo a jeho změny,
státní občanství,
adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
omezení svéprávnosti,
rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo opatrovníka; v
případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nebo opatrovník nemá rodné
číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neexistenci manželství o tom, že manželství není, datum zániku manželství
smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o
prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí
soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který
manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o rozvodu manželství,
datum a místo vzniku registrovaného partnerství39a), datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum
zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v
pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,
rodné číslo manžela, popřípadě partnera; je-li manželem, popřípadě partnerem cizinec,
který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum jeho
narození,
rodné číslo dítěte; je-li dítětem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno,
popřípadě jména, a příjmení a datum jeho narození,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky,
datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo
den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
i)

jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
datum narození,
místo a stát narození,
rodné číslo a jeho změny,
státní občanství,
druh a adresa místa pobytu,
číslo a platnost oprávnění k pobytu,
počátek pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o pobytu,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
omezení svéprávnosti,
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j)
k)

l)

m)
n)

o)
p)
q)
r)

správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neexistenci manželství o tom, že manželství není, datum zániku manželství
smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o
prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí
soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který
manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o rozvodu manželství,
jméno, popřípadě jména, příjmení partnera, rodné číslo nebo datum narození partnera,
datum a místo vzniku registrovaného partnerství39a), datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum
zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v
pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,
jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a jeho rodné číslo; v
případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce
nebo opatrovníka, pokud jsou obyvateli, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z
rodičů nebo jiný zákonný zástupce nebo opatrovník nemá rodné číslo, jeho jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození,
vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo
den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
jméno, popřípadě jména, příjmení
1. nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k pobytu na území České
republiky nebo jeho manželu, popřípadě partneru rozhodnutím příslušného
orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s povolením
k pobytu na území České republiky nebo jeho manželem, popřípadě partnerem
osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem, popřípadě partnerem jeho
poručníka je cizinec s povolením k pobytu na území České republiky,
2. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o
sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s
rodičem nebo dítětem s povolením k pobytu na území České republiky,
3. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným nebo takovým
příbuzným manžela, popřípadě partnera občana Evropské unie,
4. rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl nebo doplňková ochrana
podle zvláštního právního předpisu8), a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří
nemají přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum
narození.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou

a)
b)
c)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
den, měsíc a rok narození,
místo narození; u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát narození,
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d)

rodné číslo a jeho změny.

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
____________________
8) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.
9) Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
37) Zákon č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
38) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších
předpisů.
39) § 13b zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.
39a) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

§ 55
Mlčenlivost
(1) Zaměstnanci orgánů pomoci v hmotné nouzi, zaměstnanci státu, zaměstnanci
městské části hlavního města Prahy určené Statutem hlavního města Prahy zařazení do úřadu
městské části, zaměstnanci krajů a zaměstnanci hlavního města Prahy zařazení do Magistrátu
hlavního města Prahy jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se
seznámili při rozhodování o dávkách nebo v přímé souvislosti s ním, pokud se dále nestanoví
jinak. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního vztahu. Povinnosti zachovávat
mlčenlivost mohou být zaměstnanci uvedených orgánů zproštěni pouze tím, v jehož zájmu
tuto povinnost mají, a to písemně s uvedením rozsahu a účelu.
(2) Údaje týkající se příjemců dávky, společně posuzovaných osob, státních orgánů
nebo dalších fyzických nebo právnických osob, které se orgány uvedené v odstavci 1 při své
činnosti dozvědí, sdělují jiným subjektům, jen stanoví-li tak zvláštní právní předpis40); jinak
mohou tyto údaje sdělit jiným subjektům jen se souhlasem příjemce dávky, společně
posuzované osoby, státního orgánu nebo dalších fyzických nebo právnických osob.
(3) Orgány uvedené v odstavci 1 jsou povinny na žádost poskytovat
a)

b)
c)
d)

orgánům sociálního zabezpečení41) údaje potřebné pro provádění důchodového
pojištění, orgánům nemocenského pojištění67) údaje potřebné pro provádění
nemocenského pojištění a orgánům úrazového pojištění 68) údaje potřebné pro
provádění úrazového pojištění; těmto orgánům sdělují rovněž údaje potřebné pro
plnění úkolů vyplývajících z práva Evropských společenství a plnění úkolů
vyplývajících z mezinárodních smluv v oblasti důchodového pojištění, nemocenského
pojištění či úrazového pojištění,
ministerstvu, krajským pobočkám Úřadu práce, obecním úřadům, krajským úřadům a
Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí údaje potřebné pro účely sociálně-právní
ochrany dětí42),
správcům daně z příjmů43) údaje potřebné k vyměření a vymáhání daní,
zdravotním pojišťovnám44) údaje potřebné pro stanovení pojistného na veřejné
zdravotní pojištění,
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e)
f)
g)
h)
i)

krajským pobočkám Úřadu práce45),
orgánům činným v trestním řízení46) údaje potřebné pro trestní řízení,
soudům a správním orgánům údaje potřebné pro soudní řízení a správní řízení,
orgánům oprávněným podle zvláštního právního předpisu47)ke kontrole činností
orgánů uvedených v odstavci 1 údaje potřebné k provádění této kontroly,
Českému statistickému úřadu údaje potřebné pro vedení statistických registrů, s
výjimkou údajů týkajících se jednotlivých osob.
(4) Krajské pobočky Úřadu práce

a)
b)
c)

ministerstvu poskytovat informace v případech vyřizování stížností a zobecněné
informace a souhrnné údaje, s výjimkou jmenných údajů, které orgán pomoci v
hmotné nouzi získá při své činnosti; tím není dotčena povinnost podle odstavce 1,
na žádost poskytovat orgánům oprávněným podle zvláštního právního předpisu47) ke
kontrole činnosti orgánů pomoci v hmotné nouzi informace potřebné k provádění této
kontroly,
na žádost osoby, která je příjemcem dávky nebo společně s ním posuzovanou osobou,
nebo zákonného zástupce anebo opatrovníka této osoby, vydat pro účely stanovené
zvláštním právním předpisem48) potvrzení o tom, že daná osoba je příjemcem dávky
nebo společně s ním posuzovanou osobou.,

(5) Povinnost mlčenlivosti stanovená v odstavcích 1 a 2 platí obdobně pro
zaměstnance obcí zařazené do pověřených obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností a pro zaměstnance státu zařazené k výkonu práce v újezdních úřadech, jde-li o
skutečnosti, s kterými se seznámili při výkonu činností sociální práce podle § 64 odst. 3.
Pověřené obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a újezdní úřady jsou
povinny na žádost poskytovat orgánům pomoci v hmotné nouzi potřebné údaje pro účely
rozhodování o dávkách a pro účely odvolacího řízení.
(6) Zobecněné informace a souhrnné údaje, které ministerstvo a orgány pomoci v
hmotné nouzi získají při své činnosti, mohou být bez uvedení konkrétních jmenných údajů
využívány zaměstnanci těchto orgánů při vědecké, publikační a pedagogické činnosti nebo
ministerstvem pro analytickou a koncepční činnost.
____________________
40) Například § 128 občanského soudního řádu, § 8 trestního řádu nebo tento zákon
41) § 3 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
42) Zákon č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
43) § 1 zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
44) § 1 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.
44) Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění
pozdějších předpisů.
45) § 7 zákona č. 435/2004 Sb.
46) § 12 trestního řádu.
47) § 3 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
48) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.
67) § 81 odst. 2 a 3 zákona č. 187/2006 Sb.
68) Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.

§ 70
Zastupování
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(1) Je-li nezletilá oprávněná osoba svěřena na základě rozhodnutí příslušného orgánu
do péče jiné fyzické osoby, je oprávněna uplatnit nárok nezletilé oprávněné osoby a zastupuje
ji v řízení o dávkách namísto zákonného zástupce tato fyzická osoba.
(2) Je-li nezletilá oprávněná osoba v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro
péči o děti nebo mládež, je oprávněn uplatnit nárok nezletilé oprávněné osoby a zastupuje tuto
osobu v řízení o dávkách tento ústav v případě, že zákonný zástupce nebo opatrovník
nepožádal o dávku nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy mu byla zaslána písemná výzva
krajské pobočky Úřadu práce, aby o dávku pro nezletilou osobu požádal, nebo v případě, kdy
pobyt zákonného zástupce nebo opatrovníka není znám.

***

Změna zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb.,
zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009
Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č.
179/2010 Sb., zákona č. 423/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 258/2011 Sb., zákona
č. 367/2011 Sb., 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č.
55/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. …/2013 Sb.:
§8
Veřejná zakázka na dodávky
(1) Veřejnou zakázkou na dodávky je veřejná zakázka, jejímž předmětem je pořízení
věci (dále jen "zboží"), a to zejména formou koupě, koupě zboží na splátky, nájmu zboží
nájmu nebo pachtu zboží nebo nájmu zboží s právem následné koupě nájmu nebo pachtu
zboží s právem následné koupě (leasing).
(2) Veřejnou zakázkou na dodávky je rovněž veřejná zakázka, jejímž předmětem je
kromě pořízení zboží podle odstavce 1 rovněž poskytnutí služeb nebo stavebních prací
spočívajících v umístění, montáži či uvedení takového zboží do provozu, nejedná-li se o
zhotovení stavby, pokud tyto činnosti nejsou základním účelem veřejné zakázky, avšak jsou
nezbytné ke splnění veřejné zakázky na dodávky.
§ 18
Obecné výjimky z působnosti zákona
(1) Zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky, jestliže
a)
b)

by uveřejněním podle § 146 nebo uveřejněním písemné výzvy k podání nabídek ve
zjednodušeném podlimitním řízení došlo k vyzrazení utajované informace16),
jde o veřejné zakázky, jejichž předmětem je výroba vojenského materiálu nebo obchod
s ním, a tento postup je nezbytný k ochraně podstatných bezpečnostních zájmů České
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c)

d)

e)

f)
g)
h)

republiky; tento postup přitom nesmí nepříznivě ovlivnit podmínky hospodářské
soutěže na vnitřním trhu Evropské unie s výrobky, které nejsou určeny výlučně k
vojenským účelům,
jejich předmětem jsou služby ve výzkumu a vývoji19), s výjimkou případů, kdy cena
za provedení výzkumu a vývoje je hrazena výlučně zadavatelem a zadavatel je
jediným uživatelem výsledků výzkumu a vývoje,
jejich předmětem je nabytí či nájem nabytí, nájem nebo pacht existujících
nemovitostí, bytů či nebytových prostor nebo s nimi souvisejících práv, vyjma
veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou finanční služby související s takovým
nabytím nebo nájmem nabytím, nájmem nebo pachtem, bez ohledu na to, zda tyto
finanční služby mají být poskytnuty před či po uzavření smlouvy na nabytí nebo nájem
nabytí, nájem nebo pacht existujících nemovitostí, bytů či nebytových prostor nebo s
nimi souvisejících práv,
jejich předmětem je poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací veřejnému
zadavateli osobou, která vykonává podstatnou část své činnosti ve prospěch tohoto
veřejného zadavatele a ve které má veřejný zadavatel výlučná majetková práva;
veřejný zadavatel má výlučná majetková práva v určité osobě, zejména pokud
disponuje sám veškerými hlasovacími právy plynoucími z účasti v takové osobě, nebo
pokud taková osoba má právo hospodařit s majetkem veřejného zadavatele, nemá
vlastní majetek a výlučně veřejný zadavatel vykonává kontrolu nad hospodařením
takové osoby24),
jde o poskytování rozhodčích a smírčích služeb,
jejich předmětem je nabytí či nájem podniku nabytí, nájem nebo pacht závodu, nebo
se jejich zadávání řídí zvláštními procesními pravidly a jsou zadávány určitému
dodavateli či dodavatelům v návaznosti na mezinárodní smlouvu týkající se pobytu
ozbrojených sil jiných států na území České republiky nebo vyslání ozbrojených sil
České republiky na území jiných států, jíž je Česká republika vázána.

(2) S výjimkou veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti není zadavatel
povinen zadávat veřejné zakázky podle tohoto zákona rovněž tehdy, jestliže
a)
b)

c)
d)

jde o veřejné zakázky, které jsou zadávány v rámci zvláštních bezpečnostních
opatření77),
jejich předmětem je vydání nebo převod cenných papírů či jiných finančních
nástrojů20) nebo jiné operace prováděné zadavatelem za účelem získání peněžních
prostředků či kapitálu, popřípadě finanční služby související s takovými operacemi,
jejich předmětem jsou služby poskytované Českou národní bankou při výkonu její
působnosti podle zvláštních právních předpisů21),
jde o veřejné zakázky zadávané veřejným zadavatelem, spočívající v nabývání,
přípravě, výrobě nebo společné výrobě programového obsahu určeného pro vysílání
nebo distribuci, a o veřejné zakázky týkající se vysílacího času,
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e)

f)

g)

h)
i)

jejich hlavním účelem je umožnit veřejnému zadavateli poskytování nebo provozování
veřejné telekomunikační sítě nebo poskytování veřejných telekomunikačních služeb
podle zvláštního právního předpisu22),
jde o veřejné zakázky na služby zadávané veřejným zadavatelem jinému veřejnému
zadavateli nebo několika zadavatelům na základě výhradního práva přiznaného
zvláštním právním předpisem nebo uděleného na základě zvláštního právního
předpisu,
jejich předmětem jsou služby znalce nebo tlumočníka25) ustanoveného příslušným
orgánem pro účely soudního, správního, rozhodčího nebo jiného obdobného řízení
včetně přípravného řízení trestního,
jsou zadávány podle zvláštních postupů či pravidel mezinárodní organizace, nebo
jsou zadávány podle zvláštních postupů stanovených mezinárodní smlouvou
uzavřenou mezi Českou republikou a jiným než členským státem Evropské unie a
zahrnují dodávky, služby nebo stavební práce určené pro společnou realizaci nebo
využití projektu smluvními stranami; uzavření takové smlouvy sdělí Česká republika
Evropské komisi.

(3) Zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky v oblasti
obrany nebo bezpečnosti rovněž tehdy, jestliže
a)

b)

c)

d)
e)
f)

jsou zadávány v rámci programů spolupráce ve výzkumu a vývoji, jež společně
provádějí Česká republika a alespoň další členský stát Evropské unie při vývoji
nového výrobku, a případně i v pozdějších fázích celého či části životního cyklu
tohoto výrobku; při uzavírání smluv o těchto programech spolupráce pouze mezi
Českou republikou a jinými členskými státy Evropské unie sdělí Česká republika
Evropské komisi podíl nákladů na výzkum a vývoj na celkových nákladech daného
programu, sdílení nákladů a rovněž zamýšlený případný podíl na nákupech
jednotlivých členských států Evropské unie,
v době nasazení ozbrojených sil České republiky nebo ozbrojených bezpečnostních
sborů České republiky (dále jen "ozbrojené složky České republiky") mimo území
Evropské unie operační potřeby vyžadují, aby byly zadány dodavatelům umístěným v
oblasti těchto operací,
jsou zadávány veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 2 písm. a) vládě nebo místní
správě jiného státu a jejich předmětem jsou
1. dodávky vojenského či citlivého materiálu,
2. stavební práce či služby přímo související s dodávkami podle bodu 1,
3. stavební práce či služby pro výhradně vojenské účely, nebo
4. citlivé stavební práce či citlivé služby,
jejich předmětem jsou finanční služby s výjimkou pojišťovacích služeb,
jsou zadávány pro účely zpravodajských činností zpravodajských služeb29),
jsou zadávány podle zvláštních postupů stanovených mezinárodní smlouvou
uzavřenou mezi Českou republikou a jiným než členským státem Evropské unie, nebo
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g)

se jejich zadávání řídí zvláštními procedurálními pravidly mezinárodní organizace,
která provádí nákupy pro své vlastní účely, a nebo které musí být zadávány členskými
státy v souladu s uvedenými pravidly.
(4) Zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona podlimitní veřejné zakázky

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

na dodávky nebo na služby přímo související s návštěvami ústavních činitelů jiných
států a jimi zmocněných zástupců v České republice,
na stavební práce, dodávky či služby poskytované Vězeňskou službou České
republiky České republice,
na dodávky či služby související s poskytováním humanitární pomoci27),
je-li zpravodajskou službou podle zvláštních právních předpisů29),
je-li zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí,
je-li jejich předmětem pořízení, údržba nebo obnova majetku České republiky v
zahraničí,
je-li jejich předmětem nabytí věci nebo souboru věcí do sbírky muzejní povahy30),
je-li jejich předmětem výroba, koupě nebo oprava zbraní, zbraňových systémů, střeliva
nebo zabezpečení dalšího vojenského materiálu pro ozbrojené složky České republiky;
seznam vojenského materiálu stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky malého
rozsahu; veřejný zadavatel je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6.

§ 88
Pravidelné předběžné oznámení jako způsob zahájení užšího řízení nebo jednacího řízení s
uveřejněním
(1) Sektorový zadavatel může zahájit užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním
pravidelným předběžným oznámením podle § 87.
(2) Pravidelné předběžné oznámení podle odstavce 1 obsahuje alespoň
a)
b)

c)

vymezení dodávek, služeb či stavebních prací, které budou předmětem veřejné
zakázky,
informaci o tom, že veřejná zakázka bude zadána v užším řízení nebo jednacím řízení
s uveřejněním, a to bez následného uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení,
a
výzvu dodavatelům k projevení zájmu o účast v užším či jednacím řízení s
uveřejněním ve stanovené lhůtě a v písemné formě.
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(3) Sektorový zadavatel písemně vyzve všechny zájemce, kteří na základě výzvy
učiněné v pravidelném předběžném oznámení podle odstavce 2 písm. c) projevili písemně
zájem o účast v užším řízení či jednacím řízením s uveřejněním, aby ve stanovené lhůtě
písemně potvrdili svůj zájem o účast a aby současně v této lhůtě prokázali splnění požadované
kvalifikace. Sektorový zadavatel je oprávněn odeslat písemnou výzvu k potvrzení zájmu o
účast podle věty první nejpozději 12 měsíců po uveřejnění pravidelného předběžného
oznámení.
(4) Písemná výzva k potvrzení zájmu o účast podle odstavce 3 obsahuje alespoň
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

množství a vymezení předmětu dodávek, služeb či stavebních prací,
množství a vymezení předmětu všech opčních práv týkajících se souvisejících či
následných veřejných zakázek, a je-li to možné, i časový odhad pro uplatnění opčních
práv u opakujících se veřejných zakázek,
informaci, zda jde o užší řízení či jednací řízení s uveřejněním,
počátek a konec doby plnění veřejné zakázky, pokud je to vhodné,
zadávací dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace
podle § 48,
identifikační údaje sektorového zadavatele,
ekonomické a finanční požadavky sektorového zadavatele na způsobilost dodavatele a
další informace a doklady požadované sektorovým zadavatelem,
informaci o tom, zda se v případě veřejné zakázky na dodávky jedná o koupi, nájem
zboží s právem následné koupě nájem nebo pacht zboží s právem následné koupě
(leasing), nájem zboží nájem nebo pacht zboží nebo pořízení zboží na splátky nebo
jejich kombinaci, a
údaje o hodnotících kritériích podle § 78, pokud nejsou uvedeny v pravidelném
předběžném oznámení, zadávací dokumentaci nebo výzvě k podání nabídek.

(5) Sektorový zadavatel písemně vyzve všechny zájemce, kteří na základě výzvy podle
odstavce 4 potvrdili zájem o účast a splnili kvalifikaci v požadovaném rozsahu, k podání
nabídek.
(6) Písemná výzva podle odstavce 5 musí obsahovat náležitosti podle § 28 odst. 4
nebo § 29 odst. 4, pokud však již nebyly některé z těchto informací dodavatelům sděleny ve
výzvě k potvrzení zájmu o účast.
(7) Pro postup v užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním se použijí ustanovení
upravující postup v příslušném zadávacím řízení, pokud není v tomto paragrafu stanoveno
jinak.

***
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Změna zákona č. zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení
(koncesní zákon):
§ 16
(1) Koncesní smlouvou se koncesionář zavazuje poskytovat služby nebo i provést dílo
a zadavatel se zavazuje umožnit koncesionáři brát užitky vyplývající z poskytování služeb
nebo z využívání provedeného díla, popřípadě spolu s poskytnutím části plnění v penězích.
(2) Podstatnou část rizik spojených s braním užitků vyplývajících z poskytování
služeb nebo z využívání provedeného díla nese koncesionář; rozdělení ostatních rizik mezi
zadavatele a koncesionáře stanoví koncesní smlouva.
(3) Koncesní smlouva obsahuje
a)
b)

důvody, na jejichž základě může dojít k předčasnému ukončení smlouvy, a
vymezení právních vztahů smluvních stran k majetku, který je určen k realizaci
koncesní smlouvy včetně pravidel jejich vypořádání, pokud dojde k ukončení smlouvy
podle písmene a).
(4) Koncesní smlouvu lze uzavřít pouze na dobu určitou.

(5) Koncesní smlouva musí být písemná a projevy vůle smluvních stran musí být na
téže listině.
(6) Koncesní smlouva se dále řídí příslušnými ustanoveními obchodního občanského
zákoníku.

***

Změna zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.,
zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008
Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009
Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona
č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č. 166/2010 Sb.,
zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 263/2011
Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č.
375/2011 Sb., zákona č. 410/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb.,
zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 396/2012
Sb. a zákona č. 401/2012 Sb.,:
§3
Vymezení některých pojmů
V tomto zákoně se rozumí

672

a)
b)

c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)

pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění; za pojištěnce se považuje též
fyzická osoba po zániku pojištění, pokud jí plyne ochranná lhůta (§ 15), uplatňuje
nárok na dávku pojištění (dále jen "dávka") nebo dávku pobírá,
zaměstnavatelem právnická osoba nebo fyzická osoba, které zaměstnávají alespoň
jednoho zaměstnance, organizační složka státu, v níž jsou zařazeni zaměstnanci v
pracovním poměru nebo činní na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o
provedení práce, služební úřad, v němž je státní zaměstnanec zařazen k výkonu státní
služby, věznice a vazební věznice (dále jen "věznice"), v nichž vykonává trest odnětí
svobody odsouzený zařazený do práce, ústavy pro výkon zabezpečovací detence, v
nichž vykonává zabezpečovací detenci osoba zařazená do práce, a útvary, složky nebo
jiné organizační části bezpečnostních sborů nebo ozbrojených sil České republiky,
které vyplácejí příslušníkům bezpečnostních sborů3) služební příjem nebo vojákům z
povolání4) plat, popřípadě organizační složky státu nebo právnické osoby, v nichž jsou
k plnění služebních úkolů vysláni příslušníci bezpečnostních sborů nebo zařazeni
vojáci z povolání, (dále jen "služební útvar"),
sídlem zaměstnavatele
1. u právnické osoby její sídlo nebo sídlo její organizační složky, která je
zapsána v obchodním rejstříku, popřípadě v jiném zákonem určeném rejstříku
nebo jiné zákonem upravené evidenci; sídlem organizační složky se rozumí
adresa jejího umístění,
2. u fyzické osoby místo jejího trvalého pobytu5), a jde-li o cizince, místo
hlášeného pobytu6)v České republice; u osoby, která nemá hlášený ani trvalý
pobyt v České republice, místo jejího podnikání na území České republiky a v
případě, že taková osoba na území České republiky nepodniká, avšak
zaměstnává pro svou potřebu zaměstnance, místo výkonu práce těchto
zaměstnanců,
3. u organizační složky státu a služebního úřadu jejich sídlo stanovené
zvláštním právním předpisem, popřípadě statutem nebo obdobným předpisem,
mzdovou účtárnou plátcova pokladna podle daňového řádu,
započitatelným příjmem příjem, který se podle zvláštního právního předpisu1)
zahrnuje do základu pojistného pro pojistné na důchodové pojištění,
dosaženým příjmem započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnanci do kalendářního
měsíce,
zaměstnáním právní vztah, na základě kterého vykonávají práci, pracovní nebo
obdobnou činnost nebo službu (dále jen "práce") zaměstnanci uvedení v § 5 písm. a),
osobou samostatně výdělečně činnou fyzická osoba považovaná za osobu samostatně
výdělečně činnou pro účely důchodového pojištění podle zvláštního právního
předpisu7),
samostatnou výdělečnou činností činnost považovaná za samostatnou výdělečnou
činnost pro účely důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu, a to
včetně spolupráce při výkonu samostatné výdělečné činnosti8),
pojištěnou činností zaměstnání vykonávané za podmínek zakládajících účast na
pojištění, samostatná výdělečná činnost, pokud se osoba samostatně výdělečně činná
na základě výkonu této činnosti přihlásila k účasti na pojištění, a zaměstnání
zahraničního zaměstnance, pokud se přihlásil k účasti na pojištění,
podpůrčí dobou doba, po kterou má být podle tohoto zákona vyplácena dávka,
sociální událostí, s níž tento zákon spojuje vznik nároku na dávku, vznik dočasné
pracovní neschopnosti, nařízení karantény9), vznik potřeby ošetřování nebo péče o
člena domácnosti, nástup na peněžitou pomoc v mateřství a převedení zaměstnankyně
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na jinou práci, státní zaměstnankyně na jiné služební místo nebo ustanovení
příslušnice na jiné služební místo,
m)
porodem takové ukončení těhotenství, při kterém je do matriky narození zapsáno
narození dítěte,
n)
domáckým zaměstnancem zaměstnanci uvedení v § 5 písm. a) bodech 1, 4 až 6 a 15,
kteří nepracují na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek
vykonávají sjednané práce doma nebo na jiném místě a v pracovní době, kterou si
sami rozvrhují,
o)
smluvním zaměstnancem zaměstnanec zaměstnavatele, jehož sídlo je na území státu, s
nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení (dále
jen "zahraniční zaměstnavatel"), je-li činný v České republice u smluvního
zaměstnavatele,
p)
smluvním zaměstnavatelem právnická nebo fyzická osoba, která má ve smyslu
písmene c) sídlo na území České republiky a u níž jsou v České republice činní
zaměstnanci zahraničního zaměstnavatele považovaní v České republice za smluvní
zaměstnance, pokud podle smlouvy uzavřené se zahraničním zaměstnavatelem jsou
příjmy smluvních zaměstnanců vypláceny smluvním zaměstnavatelem nebo jsou
smluvním zaměstnavatelem uhrazovány zahraničnímu zaměstnavateli,
q)
zahraničním zaměstnancem zaměstnanec zahraničního zaměstnavatele, je-li činný v
České republice ve prospěch zahraničního zaměstnavatele,
r)
státem, s nímž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním
zabezpečení, mimo těchto států též členské státy Evropské unie,
s)
členským státem Evropské unie též stát, který není členem Evropské unie, avšak
aplikuje předpisy Evropské unie o koordinaci systémů sociálního zabezpečení10),
t)
mezinárodní smlouvou o sociálním zabezpečení smlouva o sociálním zabezpečení,
která obsahuje ustanovení o používání právních předpisů při výdělečné činnosti na
území druhého smluvního státu,
u)
správcem pojistného orgány Finanční správy České republiky.,
v)
domácností společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují
náklady na své potřeby.
____________________
1) Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
5) § 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o
evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
6) § 93 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
7) § 9 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
8) § 9 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9) § 2 odst. 6 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů.
10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
987/2009.

§ 38
Za rozhodnutí příslušného orgánu podle § 32 odst. 1 písm. b) se považuje
a)
b)
c)

rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče23),
rozhodnutí soudu o osvojení dítěte24),
rozhodnutí orgánu sociálně-právní ochrany dětí o svěření dítěte do péče budoucího
osvojitele25),
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d)

rozhodnutí soudu o ustanovení fyzické osoby poručníkem26), pokud poručník o dítě
osobně pečuje,
e)
rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče podle zvláštního právního
předpisu27),
f)
rozhodnutí orgánu sociálně-právní ochrany dětí o svěření dítěte do péče fyzické osoby,
která má zájem stát se pěstounem28),
g)
rozhodnutí soudu o předběžném opatření o péči o dítě23),
h)
podání návrhu soudu na zahájení soudního řízení o ustanovení fyzické osoby
poručníkem dítěte, jestliže tato osoba o dítě osobně pečuje a nemá k němu vyživovací
povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá toto soudní řízení.
____________________
23) § 45 zákona o rodině.
24) § 63 a 74 zákona o rodině.
25) § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 359/1999 Sb.
26) § 78 zákona o rodině.
27) § 45a zákona o rodině.
28) § 19 odst. 1 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb.

§ 38
Za rozhodnutí příslušného orgánu podle § 32 odst. 1 písm. b) se považuje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče jiné osoby23),
rozhodnutí soudu o osvojení dítěte24),
rozhodnutí soudu o předání dítěte do péče budoucího osvojitele25),
rozhodnutí soudu o předání dítěte osvojiteli do péče před osvojením26)
jmenování fyzické osoby poručníkem dítěte 27),
rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče a do pěstounské péče na
přechodnou dobu28),
rozhodnutí soudu o svěření dítěte do předpěstounské péče zájemci o pěstounskou
péči75),
rozhodnutí soudu o nařízení předběžného opatření o péči o dítě76),
podání návrhu soudu na zahájení soudního řízení o ustanovení fyzické osoby
poručníkem dítěte, jestliže tato osoba o dítě osobně pečuje a nemá k němu
vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá toto soudní řízení.

---------------------------------23) § 953 občanského zákoníku.
24) § 796 občanského zákoníku.
25) § 824 občanského zákoníku.
26) § 826 občanského zákoníku.
27) § 928 občanského zákoníku.
28) § 958 občanského zákoníku.
75) § 963 občanského zákoníku.
76) § 437 zákona č. ….. /2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.“.

§ 39
(1) Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z
důvodu
a)

ošetřování
1. dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz, nebo
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b)

2. jiného člena domácnosti29), jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo
úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky
domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu
vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo
péče o dítě mladší 10 let, protože
1. školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné
zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola,
jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie,
mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události,
2. dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči školského zařízení nebo
zvláštního dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v
jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo docházet do školy, nebo
3. fyzická osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u
ní situace uvedené v § 57 odst. 1 písm. b) nebo c), porodila nebo jí byla
nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.

(2) Podmínkou nároku na ošetřovné je, že osoba uvedená v odstavci 1 žije se
zaměstnancem v domácnosti; to neplatí v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let
rodičem. Pro účely tohoto zákona se v případě rozvodu manželství a svěření dítěte soudem do
společné nebo do střídavé výchovy30) péče30) obou rodičů za domácnost považuje
domácnost každého z těchto rodičů.
(3) Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování dítěte nebo péče o ně,
jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v
mateřství nebo má nárok na rodičovský příspěvek podle zvláštního právního předpisu31); to
neplatí, pokud tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace uvedené v § 57
odst. 1 písm. b) nebo c), porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě
pečovat.
(4) V témže případě ošetřování (péče) náleží ošetřovné jen jednou a jen jednomu z
oprávněných nebo postupně dvěma oprávněným, jestliže se v témže případě ošetřování (péče)
vystřídají. Vystřídání podle věty první je možné jen jednou; u zaměstnance, který takto
převzal ošetřování (péči), se podmínky nároku na ošetřovné posuzují ke dni převzetí
ošetřování (péče). Změna druhu onemocnění (diagnózy) se nepovažuje za nový případ
ošetřování.
(5) Nárok na ošetřovné nemají
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

příslušníci,
zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na
základě dohody o provedení práce,
domáčtí zaměstnanci,
dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,
odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu
zabezpečovací detence zařazené do práce,
pojištěnci, kteří jsou žáky nebo studenty, ze zaměstnání, které spadá výlučně do
období školních prázdnin nebo prázdnin,
zaměstnanci účastní pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu,
zahraniční zaměstnanci,
členové kolektivních orgánů právnické osoby uvedení v § 5 písm. a) bodě 18.
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(6) Nárok na výplatu ošetřovného nemá zaměstnanec v době prvních 14 kalendářních
dní dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény a v období od 1. ledna 2012 do
31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti nebo
nařízené karantény.
29) § 115 občanského zákoníku.
30) § 26 odst. 2 zákona o rodině. § 907 občanského zákoníku.
31) Zákon č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 40
(1) Podpůrčí doba u ošetřovného činí nejdéle
a)

9 kalendářních dnů,

b)

16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň
jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku.

(2) Podpůrčí doba u ošetřovného počíná od prvého dne potřeby ošetřování nebo péče.
Věta první platí též v případě převzetí ošetřování (péče) jiným oprávněným podle § 39 odst. 4
věty druhé. Vznikla-li potřeba ošetřování (péče) dnem, v němž má zaměstnanec směnu již
odpracovanou, počíná podpůrčí doba následujícím kalendářním dnem.
(3) Běh podpůrčí doby u ošetřovného se staví po dobu poskytování zdravotních služeb
ošetřované osobě u poskytovatele lůžkové péče. Ošetřovné se poživateli starobního důchodu
nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně vyplácí nejdéle do dne, jímž končí
zaměstnání.
(4) Jestliže v průběhu podpůrčí doby, po kterou se zaměstnanci vyplácí ošetřovné,
dojde ke vzniku potřeby ošetřování jiné fyzické osoby nebo potřeby péče o jinou fyzickou
osobu, nevyplácí se tomuto zaměstnanci ošetřovné, na něž vznikl nárok z tohoto důvodu, po
podpůrčí dobu, po kterou trvá předchozí nárok na výplatu ošetřovného; podpůrčí doba v
případě vzniku potřeby ošetřování (péče) jiné fyzické osoby se však stanoví ode dne, ve
kterém tato potřeba nastala.
(5) Ošetřovné se nevyplácí zaměstnanci za dobu, po kterou mělo trvat pracovní volno
bez náhrady příjmu, pokud potřeba ošetřování (péče) vznikla nejdříve dnem, který následuje
po dni nástupu na takové volno. Ošetřovné se dále nevyplácí za dny pracovního klidu, pokud
zaměstnanci nevznikl nárok na výplatu ošetřovného alespoň za 1 kalendářní den, který měl
být pro něho pracovním dnem a v němž potřeba ošetřování nebo péče trvala.
(6) Ošetřovné se nevyplácí zaměstnanci za dobu, po kterou trvala stávka, pokud
potřeba ošetřování (péče) vznikla nejdříve dnem, který následuje po dni, ve kterém se
zaměstnanec stal účastníkem stávky.
(7) Za osamělého zaměstnance [odstavec 1 písm. b)] se pro účely ošetřovného
považuje zaměstnanec svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s družkou (druhem)
nebo v registrovaném partnerství. Za osamělého zaměstnance se považuje i zaměstnanec,
jehož manželka (manžel) je ve výkonu trestu odnětí svobody uloženého v trvání nejméně
jednoho roku nebo ve výkonu zabezpečovací detence, nebo je nezvěstná a bylo zahájeno
řízení o prohlášení nezvěstné manželky (manžela) za mrtvou bylo-li zahájeno řízení o
prohlášení manželky (manžela) za nezvěstnou anebo za mrtvou, a tento zaměstnanec
nežije s družkou (druhem).
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§ 112
Výplata dávky zvláštnímu příjemci
(1) Nemůže-li pojištěnec, popřípadě jeho zákonný zástupce nebo opatrovník,
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů uplatnit nárok na
výplatu dávky nebo dávku přijímat, ustanoví orgán nemocenského pojištění jinou fyzickou
osobu jako zvláštního příjemce dávky. S ustanovením zvláštního příjemce musí souhlasit
pojištěnec i osoba, která má být ustanovena zvláštním příjemcem; souhlas pojištěnce se
nevyžaduje, pokud vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle vyjádření ošetřujícího lékaře
nemůže podat vyjádření k ustanovení zvláštního příjemce. Zvláštním příjemcem může být
ustanovena i právnická osoba, pokud s takovým ustanovením souhlasí. Pro účely řízení o
dávce a výplaty dávky má zvláštní příjemce postavení opatrovníka podle správního řádu52a).
(2) Zvláštní příjemce je povinen uplatnit nárok na výplatu dávky bez zbytečného
odkladu. Zvláštní příjemce je povinen používat dávku podle pokynů pojištěnce, a nemůže-li
pojištěnec takový pokyn dát, je povinen dávku používat ve prospěch pojištěnce a osob, které
je pojištěnec povinen vyživovat. Zvláštní příjemce je povinen na žádost pojištěnce nebo
orgánu nemocenského pojištění, který jej ustanovil, podat písemné sdělení o úkonech, které
jako opatrovník učinil, a písemné vyúčtování dávky, která mu byla vyplacena, a to do 1
měsíce.
(3) Orgán nemocenského pojištění rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce zruší,
pokud
a)
odpadly důvody, pro které byl zvláštní příjemce ustanoven,
b)
zjistí, že zvláštní příjemce neplní povinnosti uvedené v odstavci 2 větě první, nebo
c)
zjistí, že zvláštní příjemce nesplnil povinnost uvedenou v odstavci 2 větě druhé.
____________________
52a) § 32 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

§ 118
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům
nemocenského pojištění pro výkon jejich působnosti
a)
b)
c)
d)

referenční údaje ze základního registru obyvatel,
údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
údaje z agendového informačního systému cizinců,
údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo,
avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c).
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)
b)
c)
d)

příjmení,
jméno, popřípadě jména,
adresa místa pobytu,
datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum,
místo a stát, kde se narodil,
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e)

f)

datum, místo a okres 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 den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí,
státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
n)

o)
p)
q)

jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
datum narození,
pohlaví,
místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území
k narození došlo,
rodné číslo a jeho změny,
státní občanství,
adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
omezení svéprávnosti,
rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo opatrovníka; v
případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nebo opatrovník nemá rodné
číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
rodinný stav, datum a místo uzavření manželství,
rodné číslo manžela; je-li manželem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo,
jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
rodné číslo dítěte,
u osvojení dítěte původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, původní a
nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum
nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
u osvojení původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence, původní
a nové rodné číslo osvojence, datum a místo narození osvojence, rodná čísla
osvojitelů a datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o
zrušení osvojení,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky,
datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo
den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení za nezvěstného.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a)
b)
c)
d)
e)

jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
datum narození,
pohlaví,
místo a stát narození,
rodné číslo a jeho změny,
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f)
g)
h)
i)
i)
j)
k)
l)
m)

n)
n)

o)
p)
q)

státní občanství,
druh a adresa místa pobytu,
počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
omezení svéprávnosti,
správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České
republiky,
rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela,
rodné číslo nebo datum narození,
jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo
nebylo přiděleno, datum narození,
jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce
nebo opatrovníka a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný
zástupce nebo opatrovník nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a
datum narození,
u osvojení dítěte původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, původní a
nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum
nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
u osvojení původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence, původní
a nové rodné číslo osvojence, datum a místo narození osvojence, rodná čísla
osvojitelů a datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o
zrušení osvojení,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo
den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení za nezvěstného.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou
a)
b)
c)
d)
e)

jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,
rodné číslo,
v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,
den, měsíc a rok narození,
místo a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se
narodila.

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
(8) Zdravotní pojišťovny sdělují orgánům nemocenského pojištění ze svých
informačních systémů60) na žádost v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový
přístup údaje o
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a)

jménu a příjmení, rodném příjmení, datu narození, rodném čísle, bydlišti a zaměstnání
konkrétních pojištěnců,
b)
názvu a sídle zaměstnavatelů konkrétních pojištěnců;
údaje se sdělují těm orgánům nemocenského pojištění,
které jsou příslušné k provádění pojištění těchto pojištěnců.
____________________
57) § 3 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
58) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.
59) § 13b zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.
60) § 24 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.
60) § 24 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.
§ 21 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách.

***

Změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona
č.181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb.,
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona
č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb.,
zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona
č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb.
zákona č 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011
Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č.
458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb.,
zákona č. 396/2012 Sb. a zákona č. 399/2012 Sb.:
§ 4a
(1) Pro pracovněprávní vztahy se nepoužijí ustanovení občanského zákoníku o smlouvě ve
prospěch třetí osoby, o zadržovacím právu, o vymíněném odstoupení od smlouvy, o
společných závazcích a právech, o smlouvě s přesnou dobou plnění a o postoupení
pohledávky.
(2) Smluvní pokuta smí být dohodnuta jen, stanoví-li to tento zákon.
§ 4a
(1) Od ustanovení uvedených v § 363 je možné se odchýlit jen ve prospěch
zaměstnance1).
(2) K ujednáním, která zaměstnancovo právo určují v nižší nebo vyšší míře, než
kterou stanoví tento zákon nebo kolektivní smlouva jako nejméně nebo nejvýše
přípustnou, se nepřihlíží.,
(3) Vzdá-li se zaměstnanec práva, které mu tento zákon, kolektivní smlouva nebo
vnitřní předpis poskytuje, nepřihlíží se k tomu.
§ 4b
(1) Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena odchylně od
tohoto zákona, jestliže to tento zákon výslovně nezakazuje nebo z povahy jeho ustanovení
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nevyplývá, že se od něj není možné odchýlit. Od ustanovení uvedených v § 363 je možné se
odchýlit jen ve prospěch zaměstnance.
(2) Podle odstavce 1 může dojít k odchylné úpravě smlouvou, jakož i vnitřním předpisem;
k úpravě povinností zaměstnance však smí dojít jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a
zaměstnancem.
(3) Odchylná úprava práv v pracovněprávních vztazích (§ 307) nesmí být nižší nebo vyšší,
než je právo, které stanoví tento zákon nebo kolektivní smlouva jako nejméně nebo nejvýše
přípustné, není-li v § 116, § 118 odst. 1 a § 122 odst. 2 stanoveno jinak.
§5
(1) Na vztahy vyplývající z výkonu veřejné funkce se tento zákon vztahuje, pokud to
výslovně stanoví nebo pokud to stanoví zvláštní právní předpisy.
(2) Jestliže je veřejná funkce vykonávána v pracovním poměru, řídí se tento pracovní
poměr tímto zákonem.
(3) Pracovní vztahy mezi družstvem a jeho členy se řídí tímto zákonem, nestanoví-li
zvláštní právní předpis jinak3).
______
3)

§ 226 obchodního zákoníku.
§6

Způsobilost fyzické osoby jako zaměstnance mít v pracovněprávních vztazích práva a
povinnosti, jakož i způsobilost vlastními právními úkony nabývat těchto práv a brát na sebe
tyto povinnosti vzniká, pokud není v tomto zákoně dále stanoveno jinak, dnem, kdy fyzická
osoba dosáhne 15 let věku; zaměstnavatel však s ní nesmí sjednat jako den nástupu do práce
den, který by předcházel dni, kdy tato fyzická osoba ukončí povinnou školní docházku.
§6
Zaměstnancem je fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce
v základním pracovněprávním vztahu.
§7
Zaměstnavatelem se pro účely tohoto zákona rozumí právnická nebo fyzická osoba, která
zaměstnává fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu.
§7
Zaměstnavatelem je osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé
práce v základním pracovněprávním vztahu.
§ 10
Způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích jako
zaměstnavatel vzniká narozením. Způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony
nabývat práv a brát na sebe povinnosti v pracovněprávních vztazích jako zaměstnavatel
vzniká dosažením 18 let věku.
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ČÁST PRVNÍ
HLAVA V
PRÁVNÍ ÚKONY
NĚKTERÁ USTANOVENÍ O PRÁVNÍM JEDNÁNÍ
§ 18
(1) Právní úkon se i přes vady jeho obsahu považuje za platný, pokud se ten, kdo je
takovým úkonem dotčen, neplatnosti nedovolá, není-li v § 19 stanoveno jinak.
(2) Neplatnosti právního úkonu pro vady jeho obsahu se nemůže dovolat ten, kdo ji sám
způsobil. Neplatnost právního úkonu nemůže být zaměstnanci na újmu, pokud neplatnost
nezpůsobil výlučně sám.
§ 18
Je-li možné právní jednání vyložit různým způsobem, použije se výklad pro
zaměstnance nejpříznivější.
§ 19
Soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního úkonu,
a) který nebyl učiněn svobodně a vážně, určitě a srozumitelně,
b) který byl učiněn osobou nezpůsobilou k právním úkonům nebo osobou jednající v duševní
poruše, která ji činí k tomuto úkonu neschopnou,
c) který zavazuje k plnění od počátku nemožnému,
d) který odporuje zákonu nebo jej obchází a zároveň nejsou naplněny základní zásady
pracovněprávních vztahů,
e) který odporuje dobrým mravům,
f) kterým se zaměstnanec předem vzdává svých práv,
g) k němuž nebyl udělen předepsaný souhlas příslušného orgánu v případech, kdy to stanoví
výslovně tento zákon anebo zvláštní zákon; požaduje-li zákon, aby právní úkon byl s
příslušným orgánem pouze projednán, není právní úkon neplatný, i když k tomuto
projednání nedošlo.
§ 19
(1) Soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního jednání, k němuž nebyl
udělen předepsaný souhlas příslušného orgánu, v případech, kdy to stanoví výslovně
tento zákon anebo zvláštní zákon.
(2) Požaduje-li zákon, aby právní jednání bylo s příslušným orgánem pouze
projednáno, není možné právní jednání prohlásit za neplatné jen z toho důvodu, že k
tomuto projednání nedošlo.
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(3) Neplatnost právního jednání nemůže být zaměstnanci na újmu, nezpůsobil-li
neplatnost výlučně sám.
§ 20
(1) Nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon nebo dohoda smluvních
stran, je neplatný, ledaže smluvní strany tuto vadu dodatečně odstraní.
(2) Nebyl-li právní úkon, jímž vzniká nebo se mění základní pracovněprávní vztah (§ 3),
učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon, je možné se neplatnosti dovolat, jen nebylo-li již
započato s plněním.
(3) Jednostranné právní úkony a kolektivní smlouva jsou pro vadu formy právního úkonu
vždy neplatné.
§ 20
Nebylo-li právní jednání učiněno ve formě, kterou vyžaduje tento zákon, a bylo-li již
započato s plněním, není možné se neplatnosti tohoto jednání dovolat u těch jednání,
jimiž vzniká nebo se mění základní pracovněprávní vztah.
§ 21
Vznikne-li pro neplatnost právního úkonu škoda, odpovídá se za ni podle tohoto zákona.
§ 23
(1) V kolektivní smlouvě je možné upravit mzdová nebo platová práva a ostatní práva
zaměstnanců v pracovněprávních vztazích, jakož i práva nebo povinnosti smluvních stran této
smlouvy.
(1) V kolektivní smlouvě je možné upravit práva zaměstnanců v pracovněprávních
vztazích, jakož i práva nebo povinnosti smluvních stran této smlouvy. K ujednáním
v kolektivní smlouvě, která zaměstnancům ukládají povinnosti nebo zkracují jejich
práva stanovená tímto zákonem, se nepřihlíží.
(2) Kolektivní smlouvu mohou uzavřít zaměstnavatel nebo více zaměstnavatelů, nebo
jedna nebo více organizací zaměstnavatelů na straně jedné a jedna nebo více odborových
organizací na straně druhé.
(3) Kolektivní smlouva je
a) podniková, je-li uzavřena mezi zaměstnavatelem nebo více zaměstnavateli a odborovou
organizací nebo více odborovými organizacemi působícími u zaměstnavatele,
b) vyššího stupně, je-li uzavřena mezi organizací nebo organizacemi zaměstnavatelů a
odborovou organizací nebo odborovými organizacemi.
(4) Postup při uzavírání kolektivní smlouvy, včetně řešení sporů mezi smluvními
stranami, upravuje zvláštní právní předpis11).
(4) Postup při uzavírání kolektivní smlouvy včetně řešení sporů mezi smluvními
stranami se řídí zákonem upravujícím kolektivní vyjednávání11).
§ 27
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(1) Podniková kolektivní smlouva nesmí upravovat práva z pracovněprávních vztahů
zaměstnanců v menším rozsahu než kolektivní smlouva vyššího stupně, jinak je v této části
neplatná.
(2) Kolektivní smlouva musí být uzavřena písemně a podepsána smluvními stranami na
téže listině.
§ 27
(1) K ujednáním podnikové kolektivní smlouvy, která upravují práva
z pracovněprávních vztahů zaměstnanců v menším rozsahu než kolektivní smlouvy
vyššího stupně, se nepřihlíží.
(2) Kolektivní smlouva musí být uzavřena písemně a podepsána smluvními stranami
na téže listině, jinak se k ní nepřihlíží.
§ 28
Kolektivní smlouvu je zakázáno nahrazovat zvláště neupravenou smlouvou; dále je
zakázáno pro kolektivní smlouvu použít úpravu občanského zákoníku o zastřeném právním
úkonu, o odporovatelnosti, o přijetí, zrušení a odvolání návrhu na uzavření smlouvy, o zániku
návrhu na uzavření smlouvy, o včasném a pozdním přijetí návrhu na uzavření smlouvy, o
okamžiku uzavření smlouvy a o odstoupení od smlouvy.
§ 28
(1) Kolektivní smlouvu není možné nahradit jinou smlouvou.
(2) Není možné se domáhat relativní neúčinnosti kolektivní smlouvy.
(3) Kolektivní smlouvu není možné zrušit odstoupením jedné ze smluvních stran;
sjednají-li si smluvní strany právo odstoupit od kolektivní smlouvy, nepřihlíží se k tomu.
§ 34
(1) Pracovní smlouva musí obsahovat
a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat,
b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle písmene a) vykonávána,
c) den nástupu do práce.
(2) Od pracovní smlouvy je možné odstoupit, jen dokud zaměstnanec nenastoupil do
práce.
(3) Nenastoupí-li zaměstnanec ve sjednaný den do práce, aniž mu v tom bránila překážka
v práci, nebo se zaměstnavatel do týdne (§ 350a) nedozví o této překážce, může
zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit.
(4) Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně; totéž platí o změně pracovní smlouvy a
o odstoupení od ní.
(2) Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně.
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(3) Nenastoupí-li zaměstnanec ve sjednaný den do práce, aniž mu v tom bránila
překážka v práci, nebo se zaměstnavatel do týdne (§ 350a) nedozví o této překážce, může
zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit.
(4) Od pracovní smlouvy je možné odstoupit, jen dokud zaměstnanec nenastoupil do
práce. Pro odstoupení od pracovní smlouvy se vyžaduje dodržení písemné formy, jinak
se k němu nepřihlíží.
(5) Každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení pracovní smlouvy.
§ 42
Pracovní cesta
(1) Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k
výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance
na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Zaměstnanec na
pracovní cestě koná práci podle pokynů vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu
vyslal.
(2) Vysílá-li zaměstnavatel zaměstnance na pracovní cestu k plnění svých úkolů do jiné
organizační složky (k jinému zaměstnavateli), může pověřit jiného vedoucího zaměstnance
(jiného zaměstnavatele), aby zaměstnanci dával pokyny k práci, popřípadě jeho práci
organizoval, řídil a kontroloval; v pověření je třeba vymezit jeho rozsah. S pověřením podle
věty první musí být zaměstnanec seznámen. Vedoucí zaměstnanci jiného zaměstnavatele však
nemohou činit vůči zaměstnanci jménem vysílajícího zaměstnavatele právní úkony. Vedoucí
zaměstnanci jiného zaměstnavatele však nemohou vůči zaměstnanci jménem vysílajícího
zaměstnavatele právně jednat.
§ 43a
Dočasné přidělení
(1) Dohodu o dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli smí
zaměstnavatel s tímto zaměstnancem uzavřít nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku
pracovního poměru.
(2) Za dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli nesmí být poskytována
úplata; to neplatí, pokud jde o úhradu nákladů, které byly vynaloženy podle odstavce 5.
(3) V dohodě musí být uveden název zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo
jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou, k níž se
zaměstnanec dočasně přiděluje, den, kdy dočasné přidělení vznikne, druh a místo výkonu
práce a doba, na kterou se dočasné přidělení sjednává. V dohodě může být sjednáno
pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad; ustanovení § 34a tím není dotčeno.
Dohoda musí být uzavřena písemně.
(4) Po dobu dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli
ukládá zaměstnanci jménem zaměstnavatele, který zaměstnance dočasně přidělil, pracovní
úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu závazné pokyny, vytváří
příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnavatel,
ke kterému byl zaměstnanec dočasně přidělen. Tento zaměstnavatel nesmí vůči dočasně
přidělenému zaměstnanci činit právní úkony právně jednat jménem zaměstnavatele, který
zaměstnance dočasně přidělí.
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(5) Po dobu dočasného přidělení poskytuje zaměstnanci mzdu nebo plat, popřípadě též
cestovní náhrady zaměstnavatel, který zaměstnance dočasně přidělil.
(6) Pracovní a mzdové nebo platové podmínky zaměstnance dočasně přiděleného k
jinému zaměstnavateli nesmějí být horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného
zaměstnance zaměstnavatele, k němuž je zaměstnanec dočasně přidělen.
(7) Dočasné přidělení podle odstavců 1 až 5 končí uplynutím doby, na kterou bylo
sjednáno. Před uplynutím této doby končí dočasné přidělení dohodou smluvních stran
pracovní smlouvy nebo výpovědí dohody o dočasném přidělení z jakéhokoliv důvodu nebo
bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla
výpověď doručena druhé smluvní straně. Dohoda o ukončení dočasného přidělení nebo
výpověď této dohody musí být písemná.
(8) Úpravu dočasného přidělení je zakázáno použít na agenturní zaměstnávání.
(9) Úprava dočasného přidělení se nepoužije v případech prohlubování nebo zvyšování
kvalifikace.
§ 50
(1) Výpověď z pracovního poměru musí být písemná.
(1) Výpověď z pracovního poměru musí být písemná, jinak se k ní nepřihlíží.
(2) Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného v
§ 52.
(3) Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení
důvodu.
(4) Dá-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď (§ 52), musí důvod ve výpovědi skutkově
vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem. Důvod výpovědi nesmí být
dodatečně měněn.
(5) Výpověď může být odvolána pouze se souhlasem druhé smluvní strany; odvolání
výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemné.
§ 56
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
(1) Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit jen, jestliže,
a) podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo
rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže
dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době
15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, nebo
b) zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo
jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti (§ 141 odst. 1).
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(2) Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele
náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce
výpovědní doby. Pro účely náhrady mzdy nebo platu se použije § 67 odst. 3.
§ 56a
Okamžité zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance
(1) Zákonný zástupce nezletilého zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let, může
okamžitě zrušit pracovní poměr nezletilého zaměstnance, pokud je to nutné v zájmu
vzdělání, vývoje nebo zdraví tohoto zaměstnance. K platnosti okamžitého zrušení
pracovního poměru nezletilého zaměstnance podle věty první se vyžaduje přivolení
soudu.
(2) Zákonný zástupce je povinen doručit stejnopis okamžitého zrušení pracovní
poměru a přivolení soudu nezletilému zaměstnanci.
§ 60
V okamžitém zrušení pracovního poměru musí zaměstnavatel i zaměstnanec skutkově
vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným. Uvedený důvod nesmí být
dodatečně měněn. Okamžité zrušení pracovního poměru musí být písemné. Okamžité
zrušení pracovního poměru musí být písemné, jinak se k němu nepřihlíží.

§ 66
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
(1) Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z
jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit
pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2012 do 31.
prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti
(karantény) zaměstnance.
(2) Zrušení pracovního poměru ve zkušební době musí být provedeno písemně; pracovní
poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější.
(2) Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době se vyžaduje písemná forma,
jinak se k němu nepřihlíží. Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm
uveden den pozdější.
§ 67
(1) Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou
zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů,
přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně
a) jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele
trval méně než 1 rok,
b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele
trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,
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c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval
alespoň 2 roky,
d) součtu trojnásobku jeho průměrného výdělku a částek uvedených v písmenech a) až c),
jestliže dochází k rozvázání pracovního poměru v době, kdy se na zaměstnance vztahuje v
kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4.
Za dobu trvání pracovního poměru se považuje i doba trvání předchozího pracovního poměru
u téhož zaměstnavatele, pokud doba od jeho skončení do vzniku následujícího pracovního
poměru nepřesáhla dobu 6 měsíců.
(2) Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou
zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. d) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší
od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně
dvanáctinásobku průměrného výdělku. Byl-li se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr,
protože nesmí podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo
rozhodnutím příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat
dosavadní práci pro pracovní úraz nebo pro onemocnění nemocí z povolání, a zaměstnavatel
se zcela zprostí své odpovědnosti povinnosti podle § 367 odst. 1, odstupné podle věty druhé
zaměstnanci nepřísluší.
(3) Pro účely odstupného se průměrným výdělkem rozumí průměrný měsíční výdělek.
(4) Odstupné je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplatit po skončení pracovního
poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo
platu, pokud se písemně nedohodne se zaměstnancem na výplatě odstupného v den skončení
pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty.
§ 77
Společné ustanovení
(1) Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně;
jedno vyhotovení této dohody zaměstnavatel vydá zaměstnanci.
(2) Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, vztahuje se na práci konanou na základě
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr úprava pro výkon práce v pracovním
poměru; to však neplatí, pokud jde o
a) převedení na jinou práci a přeložení,
b) dočasné přidělení,
c) odstupné,
d) pracovní dobu a dobu odpočinku; výkon práce však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24
hodin po sobě jdoucích,
e) překážky v práci na straně zaměstnance,
f) dovolenou,
g) skončení pracovního poměru,
h) odměňování (dále jen „odměna z dohody“), s výjimkou minimální mzdy, a
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i) cestovní náhrady.
(3) Právo zaměstnance činného na základě dohody o pracovní činnosti na jiné důležité
osobní překážky v práci a na dovolenou je možné sjednat, popřípadě stanovit vnitřním
předpisem, a to za podmínek uvedených v § 199, 206 a v části deváté. U dohody o provedení
práce a u dohody o pracovní činnosti musí však být vždy dodržena úprava podle § 191 až 198
a § 206.
(4) Pro výpověď dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti se
vyžaduje písemná forma, jinak se k ní nepřihlíží. Totéž platí pro okamžité zrušení
těchto dohod.
(5) Zákonný zástupce nezletilého zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let, může
okamžitě zrušit dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti nezletilého
zaměstnance, pokud je to nutné v zájmu vzdělání, vývoje nebo zdraví nezletilého
zaměstnance. K platnosti okamžitého zrušení dohody o provedení práce nebo dohody o
pracovní činnosti nezletilého zaměstnance podle věty první se vyžaduje přivolení soudu.
(6) Zákonný zástupce je povinen doručit stejnopis okamžitého zrušení dohody o
provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti a přivolení soudu nezletilému
zaměstnanci.
§ 144
Jestliže se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodnou o splatnosti a výplatě jinak, platí
pro splatnost a výplatu odměny z dohody, odměny za pracovní pohotovost a náhrady mzdy
nebo platu obdobně § 141, 142 a 143. Je-li sjednána jednorázová splatnost odměny z dohody
až po provedení celého pracovního úkolu, vyplatí zaměstnavatel odměnu z dohody v
nejbližším výplatním termínu po dokončení a odevzdání práce.
§ 144a
(1) Zakazuje se postoupit právo na mzdu, plat, odměnu z dohody nebo jejich
náhradu.
(2) Zakazuje se použít právo na mzdu, plat, odměnu z dohody nebo jejich část anebo
jejich náhradu k zajištění dluhu; to neplatí v případě dohody o srážkách ze mzdy.
(3) Odchýlí-li se smluvní strany od zákazů uvedených v odstavcích 1 a 2, nepřihlíží se
k tomu.
§ 146
Srážky ze mzdy smějí být provedeny jen
a) v případech stanovených tímto zákonem nebo zvláštním zákonem,
b) na základě dohody o srážkách ze mzdy (§ 327) nebo k uspokojení závazků zaměstnance,
c) k úhradě členských příspěvků zaměstnance, který je členem odborové organizace, bylo-li
to sjednáno v kolektivní smlouvě nebo na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem
a odborovou organizací a souhlasí-li s tím zaměstnanec, který je členem odborové
organizace.
§ 149
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(1) U srážek ze mzdy prováděných podle § 146 písm. b) se řídí pořadí dnem, kdy byla
dohoda o srážkách ze mzdy zaměstnavateli doručena nebo kdy byla mezi zaměstnancem a
zaměstnavatelem uzavřena dohoda o srážkách ze mzdy k uspokojení závazků zaměstnance;
provádí-li se srážky ze mzdy ve prospěch zaměstnavatele, řídí se pořadí dnem, kdy byla
dohoda o srážkách ze mzdy uzavřena.
(2) U srážek ze mzdy prováděných podle § 147 odst. 1 písm. c, d) a e) se řídí pořadí dnem,
kdy bylo započato s prováděním srážek.
(3) U srážek ze mzdy podle § 146 písm. c) se řídí pořadí dnem, kdy zaměstnanec vyslovil
souhlas s prováděním srážek.
(4) Jestliže zaměstnanec nastoupí do zaměstnání u jiného zaměstnavatele, zůstává pořadí,
které získaly pohledávky podle odstavce 1, zachováno i u nového zaměstnavatele (plátce
mzdy nebo platu). Nový zaměstnavatel (plátce mzdy nebo platu) začne provádět srážky dnem,
ve kterém se od zaměstnance, dosavadního zaměstnavatele (plátce mzdy nebo platu) nebo
oprávněného dozví, že byly prováděny srážky ze mzdy a pro jaké pohledávky; totéž platí i v
případě podle odstavce 2, pokud v dohodě o srážkách ze mzdy nebyl tento účinek výslovně
vyloučen.
§ 286
(1) Odborové organizace jsou oprávněny jednat v pracovněprávních vztazích, včetně
kolektivního vyjednávání podle tohoto zákona, za podmínek stanovených zákonem nebo
sjednaných v kolektivní smlouvě.
(2) Za odborovou organizaci jedná orgán určený jejími stanovami.
(3) Odborová organizace působí u zaměstnavatele a má právo jednat, jen jestliže je k tomu
oprávněna podle stanov a alespoň 3 její členové jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru;
kolektivně vyjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy může za těchto podmínek jen odborová
organizace nebo její organizační složka, která má právo jednat jménem odborové organizace
pobočná organizace, jestliže ji k tomu opravňují stanovy odborové organizace.
(4) Oprávnění odborové organizace u zaměstnavatele vznikají dnem následujícím po dni,
kdy zaměstnavateli oznámila, že splňuje podmínky podle odstavce 3; přestane-li odborová
organizace tyto podmínky splňovat, je povinna to zaměstnavateli bez zbytečného odkladu
oznámit.
(5) Působí-li u zaměstnavatele více odborových organizací, je zaměstnavatel povinen v
případech týkajících se všech nebo většího počtu zaměstnanců, kdy tento zákon nebo zvláštní
právní předpisy vyžadují informování, projednání, souhlas nebo dohodu s odborovou
organizací, plnit tyto povinnosti vůči všem odborovým organizacím, nedohodne-li se s nimi
na jiném způsobu informování, projednání nebo vyslovení souhlasu.
(6) Působí-li u zaměstnavatele více odborových organizací, jedná za zaměstnance v
pracovněprávních vztazích ve vztahu k jednotlivým zaměstnancům odborová organizace, jíž
je zaměstnanec členem. Za zaměstnance, který není odborově organizován, jedná v
pracovněprávních vztazích odborová organizace s největším počtem členů, kteří jsou u
zaměstnavatele v pracovním poměru, neurčí-li tento zaměstnanec jinak.
§ 305
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(1) U zaměstnavatele může vnitřní předpis stanovit mzdová nebo platová práva a ostatní
práva v pracovněprávních vztazích, z nichž je oprávněn zaměstnanec.
(1) Zaměstnavatel může vnitřním předpisem stanovit práva v pracovněprávních
vztazích, z nichž je oprávněn zaměstnanec výhodněji, než stanoví tento zákon. Zakazuje
se, aby vnitřní předpis ukládal zaměstnanci povinnosti nebo zkracoval jeho práva
stanovená tímto zákonem. Odchýlí-li se zaměstnavatel od tohoto zákazu, nepřihlíží se
k tomu.
(2) Vnitřní předpis musí být vydán písemně, nesmí být v rozporu s právními předpisy ani
být vydán se zpětnou účinností, jinak je zcela nebo v dotčené části neplatný. Nejde-li o
pracovní řád, vydá se vnitřní předpis zpravidla na dobu určitou, nejméně však na dobu 1 roku;
vnitřní předpis týkající se odměňování může být vydán i na kratší dobu.
(3) Vnitřní předpis je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny jeho zaměstnance.
Nabývá účinnosti dnem, který je v něm stanoven, nejdříve však dnem, kdy byl u
zaměstnavatele vyhlášen.
(4) Zaměstnavatel je povinen zaměstnance seznámit s vydáním, změnou nebo zrušením
vnitřního předpisu nejpozději do 15 dnů. Vnitřní předpis musí být všem zaměstnancům
zaměstnavatele přístupný. Zaměstnavatel je povinen uschovat vnitřní předpis po dobu 10 let
ode dne ukončení doby jeho platnosti.
(5) Jestliže zaměstnanci vzniklo na základě vnitřního předpisu právo ze základního
pracovněprávního vztahu uvedeného v § 3, zejména mzdové, platové nebo ostatní právo v
pracovněprávních vztazích, nemá zrušení vnitřního předpisu vliv na trvání a uspokojení
tohoto práva.
§ 309
(1) Po dobu dočasného přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele
ukládá zaměstnanci agentury práce pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci,
dává mu k tomu účelu pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a
ochranu zdraví při práci uživatel. Uživatel však nesmí vůči zaměstnanci agentury práce činit
právní úkony právně jednat jménem agentury práce.

(2) Agentura práce přiděluje zaměstnance k dočasnému výkonu práce u uživatele na
základě písemného pokynu, který obsahuje zejména
a) název a sídlo uživatele,
b) místo výkonu práce u uživatele,
c) dobu trvání dočasného přidělení,
d) určení vedoucího zaměstnance uživatele oprávněného přidělovat zaměstnanci práci a
kontrolovat ji,
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e) podmínky jednostranného prohlášení o ukončení výkonu práce před uplynutím doby
dočasného přidělení, byly-li sjednány v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance
agentury práce [§ 308 odst. 1 písm. g)],
f) informaci o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách srovnatelného
zaměstnance uživatele.
(3) Dočasné přidělení končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno; před uplynutím této
doby končí dohodou mezi agenturou práce a dočasně přiděleným zaměstnancem, popřípadě
jednostranným prohlášením uživatele nebo dočasně přiděleného zaměstnance podle podmínek
sjednaných v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce.
(4) Jestliže agentura práce, která zaměstnance dočasně přidělila k výkonu práce u
uživatele, uhradila zaměstnanci škodu, která mu vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v
přímé souvislosti s ním u uživatele, má právo na náhradu této škody vůči tomuto uživateli,
pokud se s uživatelem nedohodne jinak.
(5) Agentura práce a uživatel jsou povinni zabezpečit, aby pracovní a mzdové podmínky
dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší, než jsou nebo by byly podmínky
srovnatelného zaměstnance. Pokud jsou po dobu výkonu práce pro uživatele pracovní nebo
mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance horší, je agentura práce povinna na
žádost dočasně přiděleného zaměstnance, popřípadě, pokud tuto skutečnost zjistí jinak, i bez
žádosti, zajistit rovné zacházení; dočasně přidělený zaměstnanec má právo se domáhat u
agentury práce uspokojení práv, která mu takto vznikla.
(6) Agentura práce nemůže téhož zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce u téhož
uživatele na dobu delší než 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Toto omezení neplatí v
případech, kdy o to agenturu práce požádá zaměstnanec agentury práce, nebo jde-li o výkon
práce na dobu náhrady za zaměstnankyni uživatele, která čerpá mateřskou nebo rodičovskou
dovolenou, nebo za zaměstnance uživatele, který čerpá rodičovskou dovolenou.
(7) Mají-li být mezi uživatelem a zaměstnancem agentury práce přijata opatření k vyšší
ochraně majetku uživatele, nesmí být tato opatření pro zaměstnance agentury práce méně
výhodná, než je tomu podle § 252 až 256.
(8) Rozsah agenturního zaměstnávání je možné omezit jen v kolektivní smlouvě uzavřené
u uživatele.
ČÁST TŘINÁCTÁ
HLAVA XII
ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A SMRT ZAMĚSTNANCE
SMRT ZAMĚSTNANCE
§ 327
Dohoda o srážkách ze mzdy
Dluh zaměstnance vůči zaměstnavateli je možné zajistit dohodou o srážkách ze mzdy
mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem; srážky ze mzdy nesmějí činit více, než by činily
srážky při výkonu rozhodnutí. Dohoda podle věty první musí být uzavřena písemně.
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§ 328
Smrt zaměstnance
(1) Peněžitá práva zaměstnance jeho smrtí nezanikají. Do výše odpovídající trojnásobku
jeho průměrného měsíčního výdělku přecházejí mzdová a platová práva z pracovněprávního
vztahu uvedeného v § 3 větě druhé postupně na jeho manžela, děti a rodiče, jestliže s ním žili
v době smrti ve společné domácnosti; předmětem dědictví se stávají, není-li těchto osob.
(2) Peněžitá práva zaměstnavatele zanikají smrtí zaměstnance, s výjimkou práv, o kterých
bylo pravomocně rozhodnuto nebo která byla zaměstnancem před jeho smrtí písemně uznána
co do důvodů i výše, a práv na náhradu škody způsobené úmyslně.
§ 330
K zániku práva proto, že nebylo ve stanovené lhůtě uplatněno vykonáno, dochází jen v
případech uvedených v § 39 odst. 4, § 57, § 58, 59, 72, § 267 odst. 2, § 268 odst. 3, § 315 a §
339a odst. 1. Bylo-li právo uplatněno po uplynutí stanovené lhůty, přihlédne soud k zániku
práva, i když to účastník řízení nenamítne.
§ 333
Práva i povinnosti zaniknou uplynutím doby, na kterou byly omezeny. Doby počínají
prvním dnem a končí uplynutím posledního dne stanovené nebo sjednané doby; to platí také v
případě, kdy je uplynutím doby podmíněn vznik nebo zánik práva.
§ 333
Doba počíná prvním dnem a končí uplynutím posledního dne stanovené nebo
sjednané doby; to platí také v případě, kdy je uplynutím doby podmíněn vznik nebo
zánik práva.
§ 341
(1) Dochází-li ke zrušení zaměstnavatele rozdělením, orgán, který rozhodl o rozdělení
zaměstnavatele, určí, který z nově vzniklých zaměstnavatelů přejímá od dosavadního
zaměstnavatele práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů. Ustanovení § 338 odst. 2 část
věty za středníkem platí obdobně.
(1) Při zániku zaměstnavatele rozdělením přejímají od dosavadního zaměstnavatele
práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnavatelé, kteří nastupují místo
něj. Ustanovení § 338 odst. 2 část věty za středníkem platí obdobně.
(2) Ruší-li Zrušuje-li se zaměstnavatel, určí orgán, který zaměstnavatele ruší zrušuje,
který zaměstnavatel je povinen uspokojit nároky zaměstnanců zrušeného zaměstnavatele,
popřípadě uplatňovat jeho nároky. Provádí-li se při zrušení zaměstnavatele jeho likvidace,
postupuje se podle zvláštního právního předpisu.
(3) Dochází-li podle § 338 k převodu zaměstnavatele, u něhož řídící působnost při plnění
úkolů vykonává nadřízený orgán (§ 347 odst. 2), uplynutím doby, na kterou byl založen, nebo
splněním úkolu, ke kterému byl založen, dosažením účelu, pro který byl ustaven, určí tento
orgán, na kterého zaměstnavatele přecházejí jeho práva a povinnosti z pracovněprávních
vztahů.
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§ 346a
Práce fyzických osob ve věku do 15 let nebo starších 15 let do skončení povinné školní
docházky je zakázána. Tyto osoby smějí vykonávat jen uměleckou, kulturní, reklamní nebo
sportovní činnost za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.
ČÁST TŘINÁCTÁ
HLAVA XVII
ZVLÁŠTNÍ ZÁKAZY A VÝKLAD NĚKTERÝCH POJMŮ
NĚKTERÁ USTANOVENÍ O ZÁVAZCÍCH A VÝKLAD NĚKTERÝCH POJMŮ
§ 346c
Zaměstnanec nemůže zaměstnavatele zprostit povinnosti poskytnout mu mzdu, plat,
odměnu z dohody a jejich náhrady, odstupné, odměnu za pracovní pohotovost a náhradu
výdajů příslušejících zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce.
§ 346d
(1) Zástavním právem není možné zajistit dluh ze základního pracovněprávního
vztahu, který má zaměstnanci vzniknout vůči zaměstnavateli teprve v budoucnu.
Zástavní právo není možné zřídit k věci, k níž zaměstnanci vznikne vlastnické právo
teprve v budoucnu.
(2) Zaměstnavatel ani zaměstnanec nesmějí zadržet movitou věc druhé smluvní
strany k zajištění dluhu vzniklého ze základního pracovněprávního vztahu.
(3) Zaměstnance ani zaměstnavatele není možné zavázat k uzavření smlouvy se třetí
osobou, mají-li být jejím obsahem práva a povinnosti zaměstnance nebo zaměstnavatele.
(4) Pohledávku ze základního pracovněprávního vztahu, kterou má zaměstnanec
vůči zaměstnavateli nebo zaměstnavatel vůči zaměstnanci, není možné postoupit na
jiného. Pracovní smlouvu ani dohodu o práci konané mimo pracovní poměr není možné
postoupit.
(5) Dluh, který má zaměstnanec vůči zaměstnavateli nebo zaměstnavatel vůči
zaměstnanci, nesmí převzít jiná osoba.
(6) Zaměstnanci se nemohou zavázat k plnění povinnosti společně a nerozdílně.
(7) Smluvní pokuta smí být ujednána, jen stanoví-li to tento zákon.
§ 346e
Odchýlí-li se smluvní strany od úpravy uvedené v § 346d, nepřihlíží se k tomu.

§ 347
(1) Ohrožením nemocí z povolání se rozumí takové změny zdravotního stavu, jež
vznikly při výkonu práce nepříznivým působením podmínek, za nichž vznikají nemoci z
povolání98), avšak nedosahují takového stupně poškození zdravotního stavu, který lze
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posoudit jako nemoc z povolání, a další výkon práce za stejných podmínek by vedl ke vzniku
nemoci z povolání. Lékařský posudek o ohrožení nemocí z povolání vydává poskytovatel
zdravotních služeb příslušný k vydání lékařského posudku o nemoci z povolání99). Vláda
může stanovit nařízením, které změny zdravotního stavu jsou ohrožením nemocí z povolání, a
podmínky, za jakých se uznávají.
(2) Nadřízeným orgánem se pro účely tohoto zákona rozumí ten orgán, který je podle
zvláštních právních předpisů oprávněn vykonávat vůči zaměstnavateli řídící působnost při
plnění jeho úkolů.
(3) Za zaměstnance, kteří jsou při práci vystaveni nepříznivým účinkům ionizujícího
záření, se pro účely § 215 odst. 2 písm. c) považují radiační pracovníci kategorie A podle
vyhlášky o radiační ochraně99a).
(4) Pro účely tohoto zákona se karanténou rozumějí též izolace99b) a mimořádná
opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku podle zákona o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, jde-li o zákaz nebo omezení styku skupin fyzických
osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami a o zákaz nebo nařízení další určité
činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku99c), brání-li tyto zákazy, omezení
nebo nařízení zaměstnanci ve výkonu práce.
(5) Pro účely tohoto zákona se domácností rozumí společenství fyzických osob,
které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na svoje potřeby.
***
Změna zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění
zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 355/2011 Sb. a zákona
č. 167/2012 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§1
(1) Tento zákon upravuje přeměny obchodních společností (dále jen „společnost“) a
družstev a zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1).
(2) Přeměnou se pro účely tohoto zákona rozumí fúze společnosti nebo družstva,
rozdělení společnosti nebo družstva, převod jmění na společníka, změna právní formy a
přeshraniční přemístění sídla.
(3) Právní případy uvedené v odstavci 2 se řídí ustanoveními tohoto zákona. Nelze-li
některé otázky řešit podle těchto ustanovení, řídí se ustanoveními zákona, který upravuje
právní poměry obchodních společností a družstev, a občanského zákoníku o přeměně
právnických osob nebo o přemístění sídla.
§2
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(1) Obchodním majetkem podnikatele, který je fyzickou osobou, se pro účely tohoto
zákona rozumí majetek (věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty), který
patří podnikateli a slouží nebo je určen k jeho podnikání. Obchodním majetkem podnikatele,
který je právnickou osobou, se rozumí veškerý jeho majetek.
(2) Pro účely tohoto zákona se soubor obchodního majetku a závazků vzniklých
podnikateli, který je fyzickou osobou, v souvislosti s podnikáním označuje jako obchodní
jmění (dále jen „jmění“). Jměním podnikatele, který je právnickou osobou, je soubor jeho
veškerého majetku a závazků.
(3) Povinnost zveřejnění údajů stanovená tímto zákonem je splněna jejich zveřejněním
v Obchodním věstníku.
§2
Povinnost zveřejnění údajů stanovená tímto zákonem je splněna jejich
zveřejněním v Obchodním věstníku.
§4
(1) Nebylo-li dosud započato s rozdělováním likvidačního zůstatku, je přeměna
společnosti nebo družstva přípustná i v případě, že společnost nebo družstvo již vstoupily do
likvidace,
a)
b)
c)
d)

rozhodnutím společníků, valné hromady nebo členské schůze,
uplynutím doby, na kterou byla založena,
dosažením účelu, pro který byla založena, nebo
rozhodnutím soudu o zrušení společnosti nebo družstva s likvidací, jestliže soud zrušil
své rozhodnutí o zrušení společnosti nebo družstva.

(2) Úkony Činnosti směřující k přeměně společnosti nebo družstva, které jsou v
likvidaci, zabezpečuje statutární orgán této společnosti nebo družstva.
(3) Přeměňuje-li se společnost nebo družstvo, které jsou v likvidaci z důvodu
uvedeného v odstavci 1 písm. b) nebo c) a které nemají při přeměně zaniknout, musí projekt
přeměny obsahovat též změnu společenské smlouvy nebo stanov zakladatelského právního
jednání týkající se doby jejich trvání nebo účelu, pro který byly založeny.
(4) Přeměňuje-li se společnost nebo družstvo, které jsou v likvidaci z některého z
důvodů uvedených v odstavci 1, likvidace se ukončuje dnem, kdy společníci nebo příslušný
orgán společnosti nebo družstva schválili přeměnu.
(5) Likvidace se obnovuje dnem právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti
a)
b)

projektu přeměny, nebo
usnesení valné hromady o schválení přeměny, usnesení členské schůze o schválení
přeměny, usnesení shromáždění delegátů o schválení přeměny, rozhodnutí společníků
mimo valnou hromadu o schválení přeměny, rozhodnutí jediného společníka o
schválení přeměny, nebo souhlasu společníků veřejné obchodní společnosti nebo
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komanditní společnosti s přeměnou (dále jen „neplatnost rozhodnutí o schválení
přeměny“).
(6) Likvidace se obnovuje i
a)
b)
c)

dnem, kterým uplyne doba 12 měsíců od rozhodného dne fúze, rozdělení nebo
převodu jmění na společníka, nebyl-li v této době podán návrh na zápis fúze, rozdělení
nebo převodu jmění na společníka do obchodního rejstříku,
nabytím právní moci rozhodnutí soudu, kterým zamítne návrh na zápis přeměny do
obchodního rejstříku, nebo
dnem, v němž uplyne doba 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu,
kterým odmítne návrh na zápis přeměněny do obchodního rejstříku, ledaže je v této
lhůtě podán návrh na zápis téže přeměny znovu.
§ 4a

(1) Soud zruší své rozhodnutí o zrušení společnosti nebo družstva na návrh společnosti
nebo družstva, které se má účastnit přeměny, jestliže
a) pominul důvod, pro který byla společnost nebo družstvo zrušena,
b) společnost nebo družstvo dosud nebyly vymazány z obchodního rejstříku a c) soudu je
předložen projekt přeměny vyhotovený osobami zúčastněnými na přeměně.
(2) Byl-li likvidátor společnosti nebo družstva jmenován soudem na návrh této
společnosti nebo družstva v jiných případech, než v souvislosti s rozhodnutím soudu o zrušení
společnosti nebo družstva, může soud na návrh této společnosti nebo družstva zrušit
rozhodnutí společníků, valné hromady nebo členské schůze o zrušení společnosti nebo
družstva. K návrhu musí být přiložen projekt přeměny vypracovaný osobami zúčastněnými na
přeměně.
(3) Rozhodne-li soud podle odstavce 1 nebo 2, účinky uvedené v § 4 odst. 4
nenastanou, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
§ 7a
Vzdání se práva na výměnu podílu
(1) Vzdá-li se společník nebo člen práva na výměnu podílu, zaniká dnem zápisu fúze
nebo rozdělení do obchodního rejstříku jeho účast v zanikající společnosti bez práva na
vypořádání a nevzniká mu účast na nástupnické společnosti nebo družstvu. Při rozdělení
odštěpením zůstává společníkem nebo členem rozdělované společnosti nebo družstva. Tím
není dotčeno ustanovení § 249 odst. 2 a 3.
(2) Vzdá-li se společník nebo člen práva podle odstavce 1, k jeho účasti na zanikající
nebo rozdělované společnosti nebo družstvu se při zpracování vyhotovení projektu fúze nebo
rozdělení nepřihlíží ani pro účely stanovení výměnného poměru podílů.
(3) Vzdání se práva na výměnu podílů po vyhotovení projektu přeměny se zakazuje.
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(4) Společník společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti se nemůže
vzdát práva na výměnu podílu, pokud by v každé nástupnické společnosti nezůstal alespoň 1
společník.
(5) Společník veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti se nemůže
vzdát práva na výměnu podílu, pokud by v každé nástupnické společnosti nezůstali alespoň 2
společníci.
§ 10
(1) Rozhodným dnem fúze, rozdělení a převodu jmění na společníka (dále jen
„rozhodný den“) se rozumí den, od něhož se jednání zanikající společnosti nebo družstva
nebo zanikajících společností nebo družstev nebo rozdělované společnosti nebo družstva
považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnické společnosti nebo
družstva nebo nástupnických společností nebo družstev nebo přejímajícího společníka.
(2) Při rozdělení odštěpením nastávají účinky uvedené v odstavci 1 jen ve vztahu k
těm jednáním, která se týkají majetku nebo závazků, jež mají podle projektu rozdělení přejít
na nástupnickou společnost nebo družstvo.
(3) Rozhodný den přeměny nemůže předcházet o více než 12 měsíců den, v němž bude
podán návrh na zápis přeměny do obchodního rejstříku. Jako rozhodný den přeměny může být
stanoven nejpozději den zápisu fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka do
obchodního rejstříku.
§ 10
(1) Rozhodný den se určuje pouze při fúzi, rozdělení nebo převodu jmění na
společníka,
(2) Při rozdělení odštěpením nastávají účinky rozhodného dne jen ve vztahu k
těm jednáním, která se týkají majetku nebo dluhů, jež mají podle projektu rozdělení
přejít na nástupnickou společnost nebo družstvo.
(3) Rozhodný den nemůže předcházet o více než 12 měsíců den, v němž bude
podán návrh na zápis přeměny do obchodního rejstříku. Jako rozhodný den může být
stanoven nejpozději den zápisu fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka do
obchodního rejstříku. Určí-li projekt přeměny den pozdější, považuje se za rozhodný
den den zápisu přeměny do obchodního rejstříku.
§ 11
(1) Konečná účetní závěrka se sestavuje jako řádná nebo mimořádná účetní závěrka ke
dni, který předchází rozhodnému dni přeměny. Jestliže se vyžaduje konečná účetní závěrka
při změně právní formy, sestavuje se ke dni, který předchází dni, k němuž je změna právní
formy zapsána do obchodního rejstříku.
(2) Při fúzi, rozdělení a převodu jmění na společníka se mezitímní účetní závěrka
sestavuje jen tehdy, byla-li poslední řádná nebo mimořádná účetní závěrka, popřípadě
konečná účetní závěrka sestavena z údajů ke dni, od něhož ke dni vyhotovení projektu fúze,
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rozdělení nebo převodu jmění uplynulo více než 6 měsíců. Ode dne, k němuž je sestavena
mezitímní účetní závěrka, do dne vyhotovení projektu fúze, rozdělení nebo převodu jmění na
společníka nesmí uplynout více než 3 měsíce.
(3) Zahajovací rozvaha se sestavuje k rozhodnému dni přeměny. Jestliže se vyžaduje
zahajovací rozvaha při změně právní formy, sestavuje se ke dni, k němuž byla změna právní
formy zapsána do obchodního rejstříku.
(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nepoužijí při převodu jmění na přejímajícího
společníka, který není účetní jednotkou.
§ 12
(1) Při přeměně všechny osoby zúčastněné na přeměně ověřují konečnou účetní
závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku auditorem, pokud alespoň jedna z osob
zúčastněných na přeměně má povinnost ověřit konečnou účetní závěrku nebo mezitímní
účetní závěrku auditorem.
(2) Jestliže mají povinnost ověřit konečnou účetní závěrku auditorem všechny osoby
zúčastněné na přeměně, které vedou účetnictví, jsou všechny nástupnické společnosti nebo
družstva nebo přejímající společník nebo společnost nebo družstvo po změně právní formy
povinni nechat ověřit zahajovací rozvahu auditorem.
§ 12
(1) Při přeměně všechny osoby zúčastněné na přeměně ověřují konečnou účetní
závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku auditorem, pokud alespoň jedna z osob
zúčastněných na přeměně má povinnost ověřit konečnou účetní závěrku nebo mezitímní
účetní závěrku auditorem podle zákona o účetnictví.
(2) Jestliže mají povinnost ověřit konečnou účetní závěrku auditorem všechny
osoby zúčastněné na přeměně, které vedou účetnictví, jsou všechny nástupnické
společnosti nebo družstva nebo přejímající společník, je-li účetní jednotkou,
rozdělovaná společnost nebo družstvo anebo společnost nebo družstvo po změně právní
formy povinni nechat ověřit zahajovací rozvahu auditorem.
§ 14
(1) Přeměna společnosti nebo družstva se provádí podle písemného projektu přeměny.
(2) Změna společenské smlouvy, zakladatelské listiny nebo stanov, k níž dochází v
důsledku přeměny, nastává na základě jejich změn obsažených v projektu přeměny ke dni
zápisu přeměny do obchodního rejstříku. Ustanovení zákona, který upravuje právní poměry
obchodních společností a družstev, o změně společenské smlouvy, zakladatelské listiny nebo
stanov se v těchto případech nepoužijí.
(2) Změna zakladatelského právního jednání, k níž dochází v důsledku přeměny,
nastává na základě změn obsažených v projektu přeměny ke dni zápisu přeměny do
obchodního rejstříku. Ustanovení zákona, který upravuje právní poměry obchodních
společností a družstev, o změně zakladatelské právního jednání se v těchto případech
nepoužijí.
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(3) Ustanovení zákona, který upravuje právní poměry obchodních společností a
družstev, o postupu při založení a vzniku společnosti nebo družstva se na přeměnu nepoužijí,
ledaže tak stanoví tento zákon. Zakladatelské dokumenty jsou nahrazeny právní jednání je
nahrazeno projektem přeměny.
§ 15
(1) Projekt přeměny vyhotoví osoby zúčastněné na přeměně nebo správní rada. Je-li
osobou zúčastněnou na přeměně osoba právnická, zabezpečuje splnění této povinnosti
statutární orgán. Projekt přeměny podepisují všechny osoby zúčastněné na přeměně.
(2) Dnem vyhotovení projektu přeměny je den, kdy projekt přeměny splňuje všechny
náležitosti právního úkonu právního jednání vyžadované tímto zákonem.
(3) Projekt přeměny musí
a)

b)
c)

být schválen ve stejném znění společníky nebo členy osob zúčastněných na přeměně,
jejich valnými hromadami nebo členskými schůzemi způsobem stanoveným tímto
zákonem, pokud se takové schválení vyžaduje ledaže se takové schválení
nevyžaduje,
obsahovat zákonem požadované údaje a
být schválen ve znění, v jakém byl zveřejněn podle § 33 nebo uveřejněn podle § 33a;
ustanovení § 7a, 72, 252 a 362 tím nejsou dotčena; oprava zjevných chyb v psaní a
počtech v projektu přeměny se nepovažuje za změnu jeho znění.
(4) Projekt přeměny má formu notářského zápisu,

a)
a)
b)

nevyžaduje-li tento zákon jeho schválení podle odstavce 3 písm. a) všemi osobami
zúčastněnými na přeměně, nebo
není-li projekt přeměny schválen společníky nebo členy žádné z osob
zúčastněných na přeměně, jejich valnými hromadami nebo členskými schůzemi,
nebo
jde-li o projekt přeměny veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti.
§ 15b
Zrušení projektu přeměny
(1) Projekt přeměny se zrušuje také dnem

a)
b)
c)

právní moci rozhodnutí soudu, jímž se zamítá návrh na zápis přeměny do obchodního
rejstříku,
v němž uplyne doba 12 měsíců od rozhodného dne fúze, rozdělení nebo převodu jmění
na společníka, nebyl-li v této době podán návrh na zápis fúze, rozdělení nebo převodu
jmění na společníka do obchodního rejstříku, nebo
v němž uplyne doba 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým
odmítne návrh na zápis přeměněny do obchodního rejstříku, ledaže je v této lhůtě
podán návrh na zápis téže přeměny znovu.
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(2) Osoba zúčastněná na přeměně, která způsobila zrušení projektu přeměny některým
ze způsobů uvedených v odstavci 1, odpovídá za škodu, která tím vznikla.
§ 15c
Změny v osobách společníků uvedených v projektu přeměny
(1) Dojde-li v době od zveřejnění projektu přeměny podle § 33 nebo jeho uveřejnění
podle § 33a do zápisu přeměny do obchodního rejstříku ke změně v osobě společníka nebo
člena osoby zúčastněné na přeměně, který je uveden v projektu přeměny, nepovažuje se
taková změna za změnu projektu, ledaže jde o společníka nebo člena, který je současně
osobou zúčastněnou na přeměně.
(2) Osoby zúčastněné na přeměně jsou povinny změnu v osobě společníka nebo jejího
člena bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděly, oznámit stejným způsobem, jakým
zveřejnily podle § 33 nebo uveřejnily podle § 33a projekt přeměny.
(3) Vyžaduje-li se ke změně v osobě společníka nebo člena osoby zúčastněné na
přeměně, o jejíž podíl se jedná, v zanikající společnosti nebo družstvu anebo v nástupnické
společnosti nebo družstvu souhlas společníků nebo členů nebo příslušného orgánu společnosti
nebo družstva, použije se odstavec 1, jen jestliže
a)
b)

společníci, členové nebo orgány příslušné ke schválení přeměny ve všech osobách
zúčastněných na přeměně budou o změně v osobě společníka nebo člena informováni
nejpozději při schvalování projektu přeměny a
souhlas se změnou v osobě společníka nebo člena udělí k tomu vyžadovanou většinou
spolu se schválením projektu přeměny.

(4) Souhlas podle odstavce 3 lze udělit i po schválení projektu přeměny, pokud ke
změně v osobě společníka nebo člena došlo v době od schválení projektu přeměny do zápisu
přeměny do obchodního rejstříku.
(5) Nastane-li změna v osobě společníka nebo člena podle odstavců 1 až 4, mění se
projekt přeměny tak, že na místo dosavadního společníka nebo člena nastupuje jeho právní
nástupce. Statutární orgán zúčastněné společnosti nebo družstva, v němž došlo ke změně v
osobě společníka nebo člena, nebo statutární orgán společnosti nebo družstva, jež mění svou
právní formu, vyhotoví úplné znění projektu přeměny a doručí jej bez zbytečného odkladu
ostatním osobám zúčastněným na přeměně.
(6) Úplné znění projektu přeměny a úplné znění společenské smlouvy, zakladatelské
listiny nebo stanov spolu s listinami prokazujícími změnu v osobě společníka nebo člena se
přiloží k návrhu na zápis přeměny do obchodního rejstříku.
§ 18
(1) Společníci, kteří se nezúčastnili valné hromady, mohou projevit souhlas s
přeměnou dodatečně. Souhlas společníka musí mít formu notářského zápisu o právním úkonu
jednání, jehož přílohou je projekt přeměny, a musí být společnosti doručen do 1 měsíce ode
dne, kdy se konala valná hromada.
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(2) Jestliže je usnesení valné hromady přijato dodatečně na základě souhlasu
společníka uděleného mimo valnou hromadu, oznámí statutární orgán jeho přijetí způsobem
stanoveným pro svolání valné hromady do 15 dnů od jeho přijetí.
(3) Ustanovení § 19 odst. 2 o nesouhlasu společníka s přeměnou se použije obdobně,
pokud oznámí svůj nesouhlas ve lhůtě podle odstavce 1. Součástí oznámení o nesouhlasu s
přeměnou může být i vystoupení společníka ze společnosti podle § 376. Není-li součástí
oznámení o nesouhlasu společníka s přeměnou i jeho vystoupení ze společnosti, musí být
vystoupení podle § 378 doručeno společnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se společník
dověděl o tom, že rozhodnutí valné hromady o přeměně bylo přijato, na základě oznámení
podle odstavce 2.
§ 19
(1) O schválení přeměny mohou společníci rozhodnout i mimo valnou hromadu. Lhůta
Doba pro vyjádření společníka nesmí být kratší než 2 týdny od doručení návrhu rozhodnutí.
(2) Jestliže je právo společníka vystoupit ze společnosti postupem podle tohoto zákona
podmíněno jeho hlasováním proti projektu přeměny, má právo vystoupit ze společnosti podle
tohoto zákona při schvalování přeměny rozhodnutím společníků mimo valnou hromadu jen
ten společník, který vyjádřil svůj nesouhlas s přeměnou ve lhůtě v době podle odstavce 1;
projev vůle nesouhlasícího společníka musí mít písemnou formu.
(3) Součástí oznámení o nesouhlasu s přeměnou může být i vystoupení společníka ze
společnosti podle § 377.
§ 20
(1) Jestliže se v důsledku fúze nebo rozdělení má zasáhnout do práv společníků nebo
některých z nich nebo jestliže v důsledku fúze nebo rozdělení mají všem nebo některým
společníkům vzniknout nové povinnosti, vyžaduje se k fúzi nebo k rozdělení souhlas všech
společníků, jejichž právní postavení se takto mění.
(2) Jestliže vyžadovala společenská smlouva zúčastněné společnosti souhlas určitého
společníka s převodem obchodního podílu, vyžaduje se k fúzi nebo k rozdělení souhlas i
tohoto společníka.
(3) Má-li se po fúzi nebo rozdělení omezit převoditelnost obchodních podílů, vyžaduje
se k fúzi nebo k rozdělení souhlas všech dotčených společníků.
(4) Není-li v některé ze zúčastněných společností dosud zapsáno úplné splacení všech
vkladů v obchodním rejstříku, vyžaduje se k fúzi nebo k rozdělení souhlas všech společníků
všech zúčastněných společností; to neplatí, je-li při fúzi nebo rozdělení nástupnickou
společností akciová společnost.
(5) Souhlas společníka podle odstavců 1 až 4 může být udělen hlasováním na valné
hromadě, která bude rozhodovat o přeměně, nebo mimo valnou hromadu postupem podle § 18
nebo 19.
§ 20a
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K rozhodnutí o převodu jmění na společníka se vyžaduje souhlas alespoň 90%
hlasů všech společníků zanikající společnosti.
§ 22
(1) Rozdělení akciové společnosti s nerovnoměrným výměnným poměrem akcií musí
být schváleno alespoň 90 % hlasů všech akcionářů zanikající nebo rozdělované společnosti.
Jestliže zanikající nebo rozdělovaná společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se dosažení
této většiny u každého druhu akcií odděleně. Ustanovení zákona, který upravuje právní
poměry obchodních společností a družstev, o zákazu výkonu hlasovacích práv se při
hlasování o rozdělení s nerovnoměrným výměnným poměrem nepoužijí.
(2) Není-li podmínka podle odstavce 1 splněna a valná hromada byla schopná
usnášení, mohou akcionáři, kteří nebyli přítomni na valné hromadě, projevit svůj souhlas s
rozdělením s nerovnoměrným výměnným poměrem akcií i mimo valnou hromadu. Souhlas
akcionáře musí mít formu notářského zápisu o právním úkonu jednání, jehož přílohou je
projekt rozdělení, a musí být společnosti doručen ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy se konala
valná hromada o schválení rozdělení s nerovnoměrným výměnným poměrem akcií.
(3) Jestliže je usnesení valné hromady přijato dodatečně na základě souhlasu akcionáře
uděleného mimo valnou hromadu, oznámí představenstvo jeho přijetí způsobem stanoveným
pro svolání valné hromady do 15 dnů od jeho přijetí.
(4) Akcionář, který nebyl přítomen na valné hromadě, která rozhodovala o rozdělení s
nerovnoměrným výměnným poměrem, má právo vystoupit ze společnosti podle tohoto
zákona nebo odprodat akcie nástupnické společnosti podle tohoto zákona, jen pokud vyjádřil
svůj nesouhlas s rozdělením ve lhůtě podle odstavce 2; projev vůle nesouhlasícího akcionáře
musí mít formu notářského zápisu o právním úkonu.
(5) Součástí oznámení o nesouhlasu s rozdělením může být i vystoupení akcionáře ze
společnosti podle § 318. Není-li součástí oznámení o nesouhlasu akcionáře s rozdělením i
jeho vystoupení, musí být vystoupení ze společnosti podle § 318 doručeno společnosti
nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se akcionář dověděl o tom, že usnesení valné hromady o
přeměně bylo přijato, na základě oznámení podle odstavce 3.
(4) Akcionář, který nebyl přítomen na valné hromadě, která rozhodovala o
rozdělení s nerovnoměrným výměnným poměrem, má právo vystoupit ze společnosti
podle tohoto zákona, má-li mít nástupnická společnost formu společnosti s ručením
omezeným, nebo odprodat akcie nástupnické společnosti podle tohoto zákona, má-li mít
formu akciové společnosti, jen pokud vyjádřil svůj nesouhlas s rozdělením ve lhůtě
podle odstavce 2.
(5) Součástí oznámení o nesouhlasu s rozdělením může být i vystoupení akcionáře
ze společnosti podle § 318, má-li mít nástupnická společnost formu společnosti s ručením
omezeným. Není-li součástí oznámení o nesouhlasu akcionáře s rozdělením i jeho
vystoupení, musí být vystoupení ze společnosti podle § 318 doručeno společnosti
nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se akcionář dověděl o tom, že usnesení valné
hromady o přeměně bylo přijato, na základě oznámení podle odstavce 3.
§ 22a
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K rozhodnutí o převodu jmění na akcionáře se vyžaduje souhlas alespoň 90%
hlasů všech akcionářů zanikající společnosti.
§ 23
(1) Přeměna družstva musí být schválena členskou schůzí družstva. Členská schůze je
schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů.

(2) Přeměna družstva musí být schválena alespoň dvěma třetinami hlasů členů
přítomných na členské schůzi, nestanoví-li tento zákon něco jiného. Stanovy družstva mohou
vyžadovat vyšší většinu hlasů.
(3) O rozhodnutí členské schůze družstva o přeměně musí být pořízen notářský zápis,
jehož přílohou je projekt přeměny.
§ 23a
(1) Pořizuje-li notář notářský zápis o schválení přeměny valnou hromadou, členskou
schůzí nebo shromážděním delegátů osoby zúčastněné na přeměně, obsahuje notářský zápis o
rozhodnutí orgánu právnické osoby vedle prohlášení notáře podle notářského řádu také
a)
b)

prohlášení notáře, že projekt přeměny je v souladu s právními předpisy a
zakladatelským dokumentem osoby zúčastněné na přeměně, nebo
prohlášení notáře, že v souladu není.

(2) Pořizuje-li notář notářský zápis o právním úkonu jednání o schválení přeměny
společníkem nebo jediným společníkem, obsahuje takový notářský zápis prohlášení notáře o
tom, že osvědčuje a potvrzuje existenci a soulad s právními předpisy všech právních jednání a
formalit, ke kterým je osoba zúčastněná na přeměně povinna pro rozhodování o schválení
přeměny, včetně projektu přeměny, a že schválení přeměny je v souladu s právními předpisy a
zakladatelským dokumentem právním jednáním osoby zúčastněné na přeměně. Nejsou-li
tyto předpoklady splněny a na notáři je sepsání notářského zápisu přesto vyžadováno, notář
takový notářský zápis sepíše a uvede v něm také své prohlášení o tom, že předpoklady
splněny nejsou.
(3) Má-li projekt přeměny mít formu notářského zápisu o právním úkonu jednání,
obsahuje takový notářský zápis také prohlášení notáře, že projekt přeměny je v souladu s
právními předpisy a zakladatelským dokumentem právním jednáním osoby zúčastněné na
přeměně. Je-li na notáři vyžadováno sepsání projektu přeměny, který není v souladu s
právními předpisy a zakladatelským dokumentem právním jednáním osoby zúčastněné na
přeměně, notář notářský zápis o projektu přeměny sepíše a uvede v něm také své prohlášení o
tom, že projekt přeměny v takovém souladu není.
§ 23b
V případech uvedených v § 17 odst. 4 nebo § 21 odst. 5 se pořídí notářský zápis o
rozhodnutí orgánu právnické osoby podle ustanovení notářského řádu, i když přeměna
schválena nebyla.
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§ 25
zrušen
V akciové společnosti s monistickým systémem vnitřní struktury řízení
zpracovává zprávu o přeměně správní rada.
§ 26
(1) Pokud by uvedení určitých údajů ve zprávě o přeměně mohlo způsobit značnou
újmu osobě zúčastněné na přeměně nebo ji ovládající nebo jí ovládané osobě nebo tvoří
předmět obchodního tajemství osoby zúčastněné na přeměně nebo ji ovládající nebo jí
ovládané osoby anebo je utajovanou informací podle zvláštního zákona, nelze je ve zprávě o
přeměně uvádět.
(2) Zpráva o přeměně však musí obsahovat sdělení, proč se údaje uvedené v odstavci 1
v ní neuvádějí. O tom, zda takové skutečnosti existují, rozhoduje statutární orgán nebo
správní rada právnické osoby zúčastněné na přeměně se souhlasem dozorčí rady, správní
rady nebo kontrolní komise, pokud se zřizují.
§ 32a
Osoba zúčastněná na přeměně je povinna poskytnout znalci pro přezkoumání projektu
přeměny, který vyhotovuje posudek účely stanovené tímto zákonem, všechny informace a
doklady, které znalec považuje za nezbytné ke splnění svého úkolu.
§ 35
(1) Věřitelé osob zúčastněných na přeměně, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do
6 měsíců ode dne, kdy se zápis přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím
osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku přeměny
zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká.
(2) Nedojde-li mezi věřitelem a osobou zúčastněnou na přeměně či nástupnickou
společností nebo družstvem k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o
dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky.
(3) Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku přeměny podstatným způsobem sníží
dobytnost jeho pohledávky a osoba zúčastněná na přeměně neposkytla přiměřené zajištění,
může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem přeměny do obchodního
rejstříku.
(4) Osoba zúčastněná na přeměně, která je příjemcem veřejné podpory, je povinna
nejpozději do dne zveřejnění projektu přeměny podle § 33 nebo jeho uveřejnění podle § 33a
oznámit zahájení přípravy přeměny poskytovateli veřejné podpory, nestanoví-li zvláštní
právní předpis něco jiného.
§ 37
(1) Vlastníci vyměnitelných a prioritních dluhopisů a vlastníci jiných účastnických
cenných papírů než akcií, s nimiž jsou spojena zvláštní práva, získávají nabytím účinnosti
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přeměny vůči nástupnické společnosti stejná práva, jaká měli vůči emitentovi. Výměnný
poměr, kterým se přepočítají dosavadní práva na vydání účastnických cenných papírů na
práva na vydání účastnických cenných papírů nástupnické společnosti, musí být uveden v
projektu přeměny, musí být vhodný a odůvodněný a musí být přezkoumán stejně jako
výměnný poměr akcií nebo podílů. Ustanovení o právu na dorovnání se použijí obdobně.
(1) Vlastníci vyměnitelných a prioritních dluhopisů a vlastníci jiných
účastnických cenných papírů nebo účastnických zaknihovaných cenných papírů než
akcií, s nimiž jsou spojena zvláštní práva, získávají nabytím účinnosti přeměny vůči
nástupnické akciové společnosti stejná práva, jaká měli vůči emitentovi. Výměnný
poměr, kterým se přepočítají dosavadní práva na vydání účastnických cenných papírů
nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů na práva na vydání účastnických
cenných papírů nástupnické společnosti nebo jejích zaknihovaných účastnických
cenných papírů, musí být uveden v projektu přeměny, musí být vhodný a odůvodněný a
musí být přezkoumán stejně jako výměnný poměr akcií nebo podílů. Ustanovení o
právu na dorovnání se použijí obdobně.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jestliže schůze vlastníků těchto cenných
papírů nebo všichni vlastníci těchto cenných papírů vyslovili se změnou svých práv souhlas
anebo jestliže mají tito vlastníci právo na to, aby od nich nástupnická společnost nebo
družstva takové cenné papíry odkoupila. Pro odkup těchto cenných papírů se použijí
přiměřeně ustanovení § 146 až 151a.
§ 39
Povinnost splatit vklad nebo emisní kurs akcií není přeměnou dotčena, nestanoví-li
tento zákon jinak.
§ 39a
Osoba zúčastněná na přeměně, která je příjemcem veřejné podpory, je povinna
nejpozději do dne zveřejnění projektu přeměny podle § 33 nebo jeho uveřejnění podle §
33a oznámit zahájení přípravy přeměny poskytovateli veřejné podpory, nestanoví-li
zvláštní právní předpis něco jiného.
HLAVA VIII
PŘECHOD ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K OBCHODNÍMU PODÍLU NEBO K AKCII
ÚČASTNICKÉMU CENNÉMU PAPÍRU PŘI FÚZI, ROZDĚLENÍ A ZMĚNĚ PRÁVNÍ
FORMY
§ 40
(1) Jestliže byly zastaveny obchodní podíly nebo účastnické cenné papíry vydané
osobou zúčastněnou na přeměně, která je společností s ručením omezeným nebo akciovou
společností, a toto zástavní právo trvá ke dni zápisu fúze, rozdělení nebo změny právní formy
do obchodního rejstříku, přechází nebo rozšiřuje se zástavní právo na obchodní podíly nebo
účastnické cenné papíry, jež zástavní dlužník nabývá na základě zastavených obchodních
podílů nebo účastnických cenných papírů.
(2) Jestliže zastavené obchodní podíly nebo účastnické cenné papíry při fúzi zanikají,
aniž dochází k jejich výměně, ale zástavní dlužník se již podílí na nástupnické společnosti,
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přechází zástavní právo na obchodní podíly nebo akcie zástavního dlužníka v nástupnické
společnosti.
(1) Jestliže byly zastaveny podíly nebo účastnické cenné papíry vydané osobou
zúčastněnou na přeměně, a toto zástavní právo trvá ke dni zápisu fúze, rozdělení nebo
změny právní formy do obchodního rejstříku, přechází nebo rozšiřuje se zástavní právo
na podíly nebo účastnické cenné papíry, jež zástavní dlužník nabývá na základě
zastavených podílů nebo účastnických cenných papírů.
(2) Jestliže zastavené podíly nebo účastnické cenné papíry při fúzi nebo rozdělení
zanikají, aniž dochází k jejich výměně, ale zástavní dlužník se již podílí na nástupnické
společnosti, přechází zástavní právo na podíly nebo účastnické cenné papíry zástavního
dlužníka v nástupnické společnosti.
(3) Jestliže zastavené obchodní podíly nebo účastnické cenné papíry při fúzi, rozdělení
nebo změně právní formy zanikají a zástavní právo nepřechází ani se nerozšiřuje podle
odstavce 1 nebo 2, má zástavní věřitel právo požadovat poskytnutí dostatečné jistoty.
Nedojde-li mezi zástavním věřitelem a dlužníkem k dohodě o způsobu zajištění pohledávky,
použije se § 35 odst. 2 obdobně.
§ 41
(1) Nástupnická akciová společnost po zápisu fúze nebo rozdělení do obchodního
rejstříku nebo akciová společnost, která vznikla změnou právní formy, po zápisu této změny
do obchodního rejstříku vyznačí na listinných účastnických cenných papírech na jméno, k
nimž přechází nebo vzniká zástavní právo postupem podle § 40, záznamem zástavní právo.
Záznam musí mít náležitosti zástavního rubopisu a podepisuje jej osoba nebo osoby
oprávněné jednat jménem nástupnické společnosti ke dni vyznačení zástavního práva. Po
vyznačení zástavního práva je odevzdá společnost zástavnímu věřiteli, uschovateli nebo
opatrovateli. Listinné účastnické cenné papíry na majitele, k nimž přechází nebo vzniká
zástavní právo postupem podle § 40, společnost odevzdá zástavnímu věřiteli, uschovateli
nebo opatrovateli bez vyznačení zástavního rubopisu. Ustanovení § 138 tím není dotčeno.
(1) Nástupnická akciová společnost po zápisu fúze nebo rozdělení do obchodního
rejstříku nebo akciová společnost, která vznikla změnou právní formy, po zápisu této
změny do obchodního rejstříku vyznačí na účastnických cenných papírech na jméno, k
nimž přechází nebo vzniká zástavní právo postupem podle § 40, záznamem zástavní
právo. Záznam musí mít náležitosti zástavního rubopisu. Po vyznačení zástavního práva
je odevzdá společnost zástavnímu věřiteli nebo schovateli. Účastnické cenné papíry na
majitele, k nimž přechází nebo vzniká zástavní právo postupem podle § 40, společnost
odevzdá zástavnímu věřiteli nebo schovateli. Ustanovení § 138 tím není dotčeno.
(2) Nástupnická akciová společnost po zápisu fúze nebo rozdělení do obchodního
rejstříku nebo akciová společnost, která změnila právní formu, po zápisu této změny do
obchodního rejstříku uloží v příkazu k vydání nebo převodu cenných papírů centrálnímu
depozitáři cenných papírů, aby zapsal přechod nebo vznik zástavního práva k zaknihovaným
účastnickým cenným papírům na účet vlastníka do centrální evidence cenných papírů.
Nevede-li centrální depozitář cenných papírů účet vlastníka, zabezpečí, aby zástavní právo na
účet vlastníka zapsala osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci cenných
papírů.
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(3) Jsou-li nebo mají-li být účastnické cenné papíry imobilizovány, použije se
ustanovení odstavce 2 přiměřeně.
§ 42
(1) Jestliže má zástavní právo přejít nebo vzniknout k jednomu nebo více obchodním
podílům, musí být součástí návrhu na zápis fúze, rozdělení nebo změny právní formy do
obchodního rejstříku též návrh na zápis zástavního práva k jednomu nebo více obchodním
podílům do obchodního rejstříku.
(2) Vyplývá-li existence zástavního práva z údajů zapsaných do obchodního rejstříku,
vyznačí rejstříkový soud přechod nebo vznik zástavního práva k obchodnímu podílu při
zápisu fúze nebo rozdělení i bez návrhu.
(3) Vznik nebo přechod zástavního práva k obchodnímu podílu lze do obchodního
rejstříku zapsat i následně, a to i bez návrhu.
§ 43
Zástavní právo k obchodnímu podílu nebo k účastnickému cennému papíru zaniká,
jestliže dochází ke změně právní formy na veřejnou obchodní společnost, komanditní
společnost nebo družstvo společnost nebo družstvo, podíl na nichž nemůže být zástavou.
§ 44
(1) Jestliže dochází k přechodu zástavního práva při fúzi, rozdělení nebo změně právní
formy podle tohoto zákona, nepoužijí se ustanovení zvláštního zákona o zákazu zastavení již
zastaveného cenného papíru nebo obchodního podílu.
(2) Stane-li se v důsledku fúze, rozdělení nebo změny právní formy týž obchodní podíl
nebo účastnický cenný papír předmětem zástavního práva různých zástavních věřitelů, jejichž
pohledávky byly před přeměnou zajištěné samostatně, uspokojí se v případě realizace
zástavního práva tito zástavní věřitelé poměrně tak, jako kdyby k přeměně nedošlo.
(3) Je-li společnou zástavou podle odstavce 2 listinný cenný papír, odevzdá jej
společnost tomu zástavnímu věřiteli, uschovateli nebo opatrovateli, na kterém se dohodnou
všichni zástavní věřitelé. Nedojde-li k dohodě zástavních věřitelů ani v přiměřené době po
výzvě společnosti, odevzdá společnost cenný papír uschovateli nebo opatrovateli, jehož sama
vybere s péčí řádného hospodáře na náklady zástavních věřitelů.
§ 44
(1) Stane-li se v důsledku fúze, rozdělení nebo změny právní formy týž podíl nebo
účastnický cenný papír předmětem zástavního práva různých zástavních věřitelů,
jejichž pohledávky byly před přeměnou zajištěné samostatně, uspokojí se v případě
realizace zástavního práva tito zástavní věřitelé poměrně tak, jako kdyby k přeměně
nedošlo.
(2) Je-li společnou zástavou podle odstavce 1 účastnický cenný papír, odevzdá jej
společnost tomu zástavnímu věřiteli nebo schovateli, na kterém se dohodnou všichni
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zástavní věřitelé. Nedojde-li k dohodě zástavních věřitelů ani v přiměřené době po výzvě
společnosti, odevzdá společnost cenný papír schovateli, jehož sama vybere s péčí
řádného hospodáře na náklady zástavních věřitelů.
(3) Ustanovení odstavců § 40 odst. 1 až 3, 43 a 44 odst. 1 se použije i na
zaknihované účastnické cenné papíry.
HLAVA IX
PRÁVO NA DOROVNÁNÍ PŘI FÚZI, ROZDĚLENÍ A PŘEVODU JMĚNÍ NA
SPOLEČNÍKA
§ 45
(1) Není-li výměnný poměr podílů spolu s případnými doplatky uvedený v projektu
fúze nebo projektu rozdělení k rozhodnému dni přiměřený nebo nepřiznává-li projekt fúze
sloučením nebo projekt rozdělení sloučením společníkům nástupnické společnosti nebo
členům nástupnického družstva, jejichž podíly se nevyměňují, k rozhodnému dni přiměřený
doplatek, anebo není-li vypořádání poskytované přejímajícím společníkem při převodu jmění
ostatním společníkům přiměřené reálné hodnotě jejich podílu (§ 70 odst. 3odst. 2) ke dni
zápisu převodu jmění do obchodního rejstříku, mají společníci zúčastněné společnosti nebo
členové zúčastněného družstva při fúzi nebo rozdělení a ostatní společníci společnosti s
ručením omezeným nebo akciové společnosti, která se zrušuje s převodem jmění na
přejímajícího společníka (dále jen „oprávněné osoby“), vůči nástupnické společnosti nebo
družstvu nebo přejímajícímu společníkovi (dále jen „povinná osoba“) právo na dorovnání v
penězích (dále jen „dorovnání“), nestanoví-li tento zákon něco jiného. Na základě dohody
mezi oprávněnou a povinnou osobou lze dorovnání poskytnout též nepeněžitou formou,
zejména jako podíl v nástupnické společnosti nebo v nástupnickém družstvu.
(2) Při rozdělení rozštěpením jsou k zaplacení dorovnání zavázány všechny
nástupnické společnosti nebo družstva společně a nerozdílně. Mezi sebou se vypořádají podle
poměrů ocenění svých jmění vyplývajících z posudku znalce.
(3) Při rozdělení odštěpením jsou k zaplacení dorovnání zavázány všechny
nástupnické společnosti nebo družstva a rozdělovaná společnost nebo rozdělované družstvo
společně a nerozdílně. Mezi sebou se vypořádají podle poměrů ocenění svých jmění
vyplývajících z posudku znalce a vlastního kapitálu rozdělované společnosti nebo
rozdělovaného družstva vykázaného v zahajovací rozvaze.
(4) Nedochází-li při rozdělení sloučením k ocenění jmění, jež má přejít na
nástupnickou společnost nebo družstvo, posudkem znalce, je pro účely vypořádání
rozhodná částka, o niž se změnila výše vlastního kapitálu nástupnické společnosti nebo
družstva vykázaná v zahajovací rozvaze proti částce vlastního kapitálu vykázané
v konečné účetní závěrce.
(45) Uspokojení, kterého lze dosáhnout uplatněním práva na dorovnání, nelze vůči
povinné osobě dosáhnout uplatněním nároku z odpovědnosti za škodu. Tím není dotčena
odpovědnost ostatních osob.
§ 46
710

(1) Právo na dorovnání má oprávněná osoba pouze ve vztahu k podílu, který byl v
jejím majetku v den schválení přeměny společníky nebo příslušným orgánem té osoby
zúčastněné na přeměně, v níž tento podíl měla.
(2) Právo na dorovnání přechází na právního nástupce oprávněné osoby, ledaže nabyl
podíl převodem, a ode dne zápisu fúze, rozdělení nebo převodu jmění do obchodního rejstříku
je i samostatně převoditelné.
§ 47
(1) Právo na dorovnání musí být uplatněno u povinné osoby alespoň jednou z
oprávněných osob nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis fúze, rozdělení nebo převodu
jmění na společníka do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, jinak toto
právo zaniká.
(2) Povinná osoba oznámí bez zbytečného odkladu den uplatnění práva podle odstavce
1 způsobem, kterým zveřejnila podle § 33 nebo uveřejnila podle § 33a projekt přeměny.
Promlčecí doba běží ode dne, kdy povinná osoba splní oznamovací povinnost.
(3) Soudní rozhodnutí, kterým se oprávněné osobě přiznává právo na zaplacení
dorovnání, je pro povinnou osobu co do základu přiznaného práva závazné i vůči ostatním
oprávněným osobám.
(4) Povinná osoba zveřejní podle § 30 nebo uveřejní podle § 33a bez zbytečného
odkladu a způsobem, kterým zveřejnila nebo uveřejnila projekt přeměny, výrok
pravomocného rozhodnutí soudu, jímž se oprávněné osobě přiznává právo na dorovnání podle
odstavce 3.
§ 47
(1) Právo na dorovnání musí být uplatněno u povinné osoby alespoň jednou z
oprávněných osob nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis fúze, rozdělení nebo
převodu jmění na společníka do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám,
jinak toto právo zaniká.
(2) Povinná osoba oznámí bez zbytečného odkladu den uplatnění práva podle
odstavce 1 způsobem, kterým zveřejnila podle § 33 nebo uveřejnila podle § 33a projekt
přeměny. Promlčecí lhůta běží ode dne, kdy povinná osoba splní oznamovací povinnost.
(3) Soudní rozhodnutí, kterým se oprávněné osobě přiznává právo na dorovnání,
je pro povinnou osobu co do základu přiznaného práva závazné i vůči ostatním
oprávněným osobám. V tomto rozhodnutí uloží soud povinné osobě i bez návrhu, aby v
době určené v rozhodnutí splnila dorovnání vůči všem oprávněným osobám složením do
soudní úschovy u tohoto soudu.
(4) Soud vyvěsí na své úřední desce pravomocné rozhodnutí podle odstavce 3
spolu s výzvou vlastníkům podílů, aby se u něj o dorovnání přihlásili.
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(5) Účelně vynaložené náklady spojené s plněním do soudní úschovy se hradí z
prostředků složených v úschově.
(6) Povinná osoba zveřejní podle § 33 nebo uveřejní podle § 33a bez zbytečného
odkladu a způsobem, kterým zveřejnila nebo uveřejnila projekt přeměny, výrok
pravomocného rozhodnutí soudu, jímž se oprávněné osobě přiznává právo na dorovnání
podle odstavce 3, a současně s ním i výzvu, aby se oprávněné osoby přihlásily o
dorovnání u příslušného soudu.
(7) Ustanovení zákona upravujícího soudní úschovu o připadnutí předmětu
úschovy státu se nepoužije. Uplynula-li doba tří roků od právní moci usnesení o přijetí
do úschovy, rozhodne soud, že předmět úschovy se vrací povinné osobě, jestliže se o něj
nikdo nepřihlásí do 1 roku ode dne vyhlášení tohoto rozhodnutí. Toto rozhodnutí soud
vyvěsí na úřední desce soudu.
(8) Dohodne-li se povinná osoba na dorovnání s některou z oprávněných osob
mimo soudní řízení, je tato dohoda pro povinnou osobu závazná co do základu uznaného
práva i vůči ostatním oprávněným osobám a povinná osoba její uzavření oznámí
ostatním oprávněným osobám způsobem, kterým byl zveřejněn podle § 33 nebo
uveřejněn podle § 33a projekt přeměny, spolu s ním i výzvu, aby se oprávněné osoby
přihlásily o dorovnání u příslušného soudu. Povinná osoba bez zbytečného odkladu po
uzavření dohody podle věty první splní v době splatnosti dorovnání vůči všem
oprávněným osobám složením plnění do soudní úschovy; odstavce 5 a 7 se použijí
obdobně.
(9) Pro oprávněné osoby, které nebyly účastníky řízení podle odstavců 2 a 3, běží
promlčecí lhůta pro uplatnění práva na dorovnání z prostředků složených v soudní
úschově, ode dne zveřejnění nebo uveřejnění oznámení podle odstavce 6. Pro oprávněné
osoby, které nejsou stranami dohody podle odstavce 8, běží promlčecí lhůta pro
uplatnění práva na dorovnání z prostředků v soudní úschově ode dne zveřejnění nebo
uveřejnění oznámení podle odstavce 8.
§ 48
Má-li oprávněná osoba právo na dorovnání, je povinná osoba zavázána platit z dlužné
částky úroky ode dne, v němž byla fúze, rozdělení nebo převod jmění zapsán do obchodního
rejstříku, a to ve výši průměrné úrokové sazby z úvěrů poskytnutých v roce předcházejícím
roku, v němž byla taková přeměna zapsána do obchodního rejstříku, bankami na území České
republiky; právo na úroky z prodlení tím není dotčeno. Ustanovení § 341a odst. 3 se použije
obdobně.
§ 49
Jestliže byl při fúzi nebo při rozdělení výměnný poměr podílů nepřiměřený, nejsou
osoby, které byly v dobré víře, povinny vracet vyplacené doplatky a podíly nástupnické
společnosti nebo nástupnického družstva, které jim byly vyměněny na základě výměnného
poměru podílů podle projektu přeměny; v pochybnostech se dobrá víra předpokládá. Totéž se
týká i právních nástupců osob, které byly v dobré víře při nabytí takových doplatků a podílů,
bez ohledu na dobrou víru svých právních předchůdců.

712

HLAVA X
PRÁVO NA ODKOUPENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU NEBO AKCIÍ PŘI ZMĚNĚ JMĚNÍ
PRÁVO NA ODKOUPENÍ PODÍLU PŘI ZMĚNĚ JMĚNÍ SPOLEČNOSTI
S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
§ 49a
(1) Právo odprodat svůj obchodní podíl nebo akcie v nástupnické společnosti této
společnosti, jestliže mezi rozhodným dnem fúze nebo rozdělení a zápisem fúze nebo rozdělení
společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti do obchodního rejstříku dojde k
podstatné změně nebo změnám týkajícím se jmění kterékoliv ze společností zúčastněných na
přeměně, jež by odůvodňovaly jiný výměnný poměr podílů, má osoba,
a)
b)
c)
d)

která byla společníkem zúčastněné společnosti ke dni schválení fúze nebo rozdělení,
která hlasovala proti schválení fúze nebo rozdělení,
v jejíž neprospěch se zhoršil výměnný poměr podílu a
která od zápisu fúze nebo rozdělení do obchodního rejstříku nevykonávala práva
společníka v nástupnické společnosti.

(2) Společník je oprávněn uplatnit právo na odkoupení obchodního podílu nebo jen
těch akcií nástupnické společnosti, se kterými hlasoval proti schválení fúze nebo rozdělení
nebo jež mu byly vyměněny za obchodní podíl nebo akcie zanikající společnosti, s nimiž
hlasoval proti schválení fúze nebo rozdělení.
§ 49b
(1) Nástupnická společnost je povinna odkoupit obchodní podíl nebo akcie za cenu
odpovídající reálné hodnotě obchodního podílu nebo akcií (§ 70 odst. 3), s nimiž společník
hlasoval proti schválení fúze nebo rozdělení zjištěné ke dni předcházejícímu rozhodný den
fúze nebo rozdělení.
(2) Reálná hodnota musí být stanovena posudkem znalce. Posudek znalce opatří
společnost na své náklady.
(3) Nástupnická společnost je povinna zabezpečit vyhotovení posudku znalce
nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy společník uplatnil právo na odkoupení obchodního
podílu nebo akcií a písemně společníkovi oznámit, že posudek byl znalcem vyhotoven a s
jakým výsledkem. Oznámení může obsahovat i návrh na uzavření smlouvy nebo vyrozumění
o tom, že nástupnická společnost návrh společníka odmítá.
(4) Obsahem posudku znalce je kromě náležitostí vyžadovaných zákonem upravujícím
činnost znalců též údaj o reálné hodnotě obchodního podílu nebo akcií, jež jsou navrženy k
odkoupení podle odstavce 1, uvedení metody nebo metod, na jejichž základě byla reálná
hodnota stanovena, a údaj o tom, zda změna nebo změny ve jmění té které zúčastněné
společnosti mají vliv na výměnný poměr podílů.
(5) Nástupnická společnost má proti společníkovi, který uplatnil právo na odkoupení
obchodního podílu nebo akcií, právo na náhradu účelně vynaložených nákladů na zpracování
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znaleckého posudku podle odstavce 1, pokud z posudku znalce vyplyne, že tvrzená změna
nebo změny ve jmění neměly vliv na výměnný poměr podílů.
§ 49c
(1) Společník může uplatnit právo na odkoupení obchodního podílu nebo akcií u
nástupnické společnosti do 2 měsíců od zápisu fúze nebo rozdělení do obchodního rejstříku,
jinak toto právo zaniká.
(2) Společník uplatňuje právo podle odstavce 1 písemnou výzvou adresovanou
nástupnické společnosti, která obsahuje údaje, jež umožňují identifikaci obchodního podílu
nebo akcií, které nabízí nástupnické společnosti k odkoupení a s uvedením důvodu, proč
právo na odkoupení obchodního podílu nebo akcií uplatňuje.
(3) Nástupnická společnost zašle bez zbytečného odkladu po vyhotovení znaleckého
posudku společníkovi, který uplatnil právo na odkoupení obchodního podílu nebo akcií,
písemný návrh smlouvy, jehož obsahem je nabídka na odkoupení obchodního podílu nebo
akcií uvedených ve výzvě podle odstavce 2 za reálnou hodnotu stanovenou posudkem znalce
s dobou splatnosti do 15 dnů od uzavření smlouvy, nebo jej v téže lhůtě vyrozumí o tom, že
jeho návrh odmítá s uvedením důvodu.
§ 49a
(1) Právo odprodat svůj podíl v nástupnické společnosti této společnosti, jestliže
mezi rozhodným dnem fúze nebo rozdělení a zápisem fúze nebo rozdělení společnosti s
ručením omezeným nebo akciové společnosti do obchodního rejstříku dojde k podstatné
změně nebo změnám týkajícím se jmění kterékoliv ze společností zúčastněných na
přeměně, jež by odůvodňovaly jiný výměnný poměr podílů, má osoba,
a)
b)
c)
d)

která byla společníkem zúčastněné společnosti ke dni schválení fúze nebo
rozdělení,
která hlasovala proti schválení fúze nebo rozdělení,
v jejíž neprospěch se zhoršil výměnný poměr podílu a
která od zápisu fúze nebo rozdělení do obchodního rejstříku nevykonávala práva
společníka v nástupnické společnosti, kromě práva na výměnu podílu za podíl v
nástupnické společnosti.

(2) Společník je oprávněn uplatnit právo na odkoupení podílu na nástupnické
společnosti, se kterým hlasoval proti schválení fúze nebo rozdělení nebo který mu byl
vyměněn za podíl na zanikající společnosti, se kterým hlasoval proti schválení fúze nebo
rozdělení.
§ 49b
(1) Nástupnická společnost je povinna odkoupit podíl za cenu odpovídající jeho
reálné hodnotě (§ 70 odst. 2), zjištěné ke dni předcházejícímu den zápisu fúze nebo
rozdělení do obchodního rejstříku.
(2) Reálná hodnota musí být stanovena posudkem znalce. Posudek znalce opatří
společnost na své náklady.
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(3) Nástupnická společnost je povinna zabezpečit vyhotovení posudku znalce
nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy společník uplatnil právo na odkoupení podílu a
písemně společníkovi oznámit, že posudek byl znalcem vyhotoven a s jakým výsledkem.
Oznámení může obsahovat i návrh na uzavření smlouvy nebo vyrozumění o tom, že
nástupnická společnost návrh společníka odmítá.
(4) Obsahem posudku znalce je kromě náležitostí vyžadovaných zákonem
upravujícím činnost znalců též údaj o reálné hodnotě podílu, jenž je navržen k
odkoupení podle odstavce 1, uvedení metody nebo metod, na jejichž základě byla reálná
hodnota stanovena, a údaj o tom, zda změna nebo změny ve jmění té které zúčastněné
společnosti mají vliv na výměnný poměr podílů.
(5) Nástupnická společnost má proti společníkovi, který uplatnil právo na
odkoupení podílu, právo na náhradu účelně vynaložených nákladů na zpracování
znaleckého posudku podle odstavce 1, pokud z posudku znalce vyplyne, že tvrzená
změna nebo změny ve jmění neměly vliv na výměnný poměr podílů.
§ 49c
(1) Společník může uplatnit právo na odkoupení podílu u nástupnické společnosti
do 2 měsíců od zápisu fúze nebo rozdělení do obchodního rejstříku, jinak toto právo
zaniká.
(2) Společník uplatňuje právo podle odstavce 1 písemnou výzvou adresovanou
nástupnické společnosti, která obsahuje údaje, jež umožňují identifikaci podílu, který
nabízí nástupnické společnosti k odkoupení, a s uvedením důvodu, proč právo na
odkoupení podílu uplatňuje.
(3) Nástupnická společnost zašle bez zbytečného odkladu po vyhotovení
znaleckého posudku společníkovi, který uplatnil právo na odkoupení podílu, písemný
návrh smlouvy, jehož obsahem je nabídka na odkoupení podílu uvedeného ve výzvě
podle odstavce 2 za reálnou hodnotu stanovenou posudkem znalce s dobou splatnosti do
15 dnů od uzavření smlouvy, nebo jej v téže době vyrozumí o tom, že jeho návrh odmítá
s uvedením důvodu. Ustanovení § 151a se použije při odkupu podílů obdobně.
§ 49d
(1) Nesouhlasí-li společník s odmítavým stanoviskem nástupnické společnosti nebo se
nástupnická společnost ve lhůtě podle § 49c odst. 3 nevyjádří anebo ve lhůtě podle § 49b odst.
3 neopatří znalecký posudek, může se společník do 15 dnů od doručení vyrozumění podle §
49c odst. 3 nebo od marného uplynutí lhůty uvedené v § 49c odst. 3 nebo § 49b odst. 3
domáhat uzavření smlouvy u soudu.
(2) S návrhem na uložení povinnosti uzavřít smlouvu jsou ke společnému řízení
spojeny návrhy na uložení téže povinnosti týkající se téže přeměny a podané různými
oprávněnými osobami směřující vůči téže nástupnické společnosti.
HLAVA XI
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
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§ 50
(1) Osoby, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem nebo členem dozorčí rady
členem statutárního orgánu, dozorčí rady, správní rady nebo kontrolní komise osob
zúčastněných na přeměně, znalec nebo znalci pro přeměnu, znalec nebo znalci oceňující
jmění osoby zúčastněné na přeměně a znalec přezkoumávající přiměřenost vypořádání
poskytovaného ostatním společníkům při převodu jmění odpovídají společně a nerozdílně za
škodu, která vznikla porušením jejich povinností při přeměně osobě zúčastněné na přeměně,
jejím společníkům nebo členům a věřitelům.
(2) Osoba odpovídající za škodu uvedená v odstavci 1 se zprostí své odpovědnosti,
jestliže prokáže, že jednala s právem předepsanou péčí.
(3) Soudní rozhodnutí, jímž se přiznává právo na náhradu škody podle odstavce 1, je
pro odpovědné osoby co do základu přiznaného práva závazné i vůči ostatním oprávněným
osobám uvedeným v odstavci 1.
(4) Právo na náhradu škody se promlčuje ve lhůtě 5 let ode dne, kdy se zápis přeměny
do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám.
(5) Osoba nebo osoby, kterým byla uložena povinnost k náhradě škody, bez
zbytečného odkladu zveřejní výrok pravomocného rozhodnutí soudu, jímž se přiznává právo
na náhradu škody podle odstavce 3.
(6) Od právní moci rozhodnutí soudu, jímž se přiznává právo na náhradu škody, běží
nová dvouletá promlčecí doba lhůta vůči všem oprávněným osobám, které nebyly účastníky
řízení, v němž bylo o náhradě škody rozhodnuto.
(7) Škoda na podílu společníků či členů osoby zúčastněné na přeměně, která jen odráží
škody způsobené v majetku této osoby zúčastněné na přeměně, se hradí do majetku osoby
zúčastněné na přeměně.
§ 52
(1) Neplatnosti projektu přeměny se lze dovolávat pouze zároveň s neplatností alespoň
jednoho rozhodnutí o schválení přeměny. Vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení
přeměny se lze dovolávat samostatně, ledaže důvody této neplatnosti mají základ v obsahu
projektu přeměny.
(2) Nepodléhá-li projekt přeměny schválení, lze se dovolávat pouze neplatnosti
projektu přeměny.
§ 53
(1) Pro řízení ve věcech neplatnosti projektu přeměny a neplatnosti rozhodnutí o
schválení přeměny se použijí obdobně ustanovení zvláštního zákona upravujícího řízení ve
věcech neplatnosti usnesení valné hromady nebo členské schůze, není-li dále stanoveno něco
jiného.

716

(2) S návrhem na vyslovení neplatnosti projektu přeměny jsou ke společnému řízení
spojeny návrhy ostatních oprávněných osob, týkající se téhož projektu přeměny. S návrhem
na vyslovení neplatnosti projektu přeměny jsou ke společnému řízení spojeny návrhy všech
oprávněných osob na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny, je-li důvodem
neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny neplatnost projektu přeměny.
(3) Jsou-li sídla osob zúčastněných na přeměně v obvodech různých věcně a místně
příslušných soudů, je k řízení příslušný soud, u kterého byl podán první návrh.
(4) Na řízení o samostatném návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení
přeměny se použijí ustanovení zákona, který upravuje právní poměry obchodních společností
a družstev, o spojování řízení ve věci neplatnosti usnesení valné hromady.
§ 54
(1) Návrh podle § 52 může podat jen
a)
b)
b)
c)

společník nebo člen osoby zúčastněné na přeměně,
osoba, která je statutárním orgánem osoby zúčastněné na přeměně nebo jeho členem,
nebo
člen statutárního orgánu osoby zúčastněné na přeměně, nebo
člen dozorčí rady, správní rady nebo kontrolní komise osoby zúčastněné na přeměně.

(2) Jestliže se na téže přeměně podílí více osob zúčastněných na přeměně, může se
neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny v osobě zúčastněné na přeměně dovolávat i
společník, člen, statutární orgán nebo jeho člen nebo člen dozorčí rady družstva, člen
statutárního orgánu, dozorčí rady, správní rady nebo kontrolní komise jiné osoby
zúčastněné na této přeměně, jestliže namítané důvody neplatnosti takového schválení mají
základ v obsahu projektu přeměny.
(3) Právo podat návrh podle odstavce 1 zaniká, jestliže nebyl podán ve lhůtě 3 měsíců
ode dne, kdy
a)
b)

c)
d)

bylo přijato usnesení valné hromady nebo členské schůze (shromáždění delegátů) o
schválení přeměny,
se osoba uvedená v odstavci 1 dozvěděla, že bylo přijato rozhodnutí jediného
společníka společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti o schválení
přeměny nebo že byl udělen souhlas s přeměnou posledním ze společníků veřejné
obchodní společnosti nebo komanditní společnosti,
bylo společníkovi společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti
oznámeno přijetí rozhodnutí o schválení přeměny, byla-li přeměna schválena mimo
valnou hromadu, nebo
bylo zveřejněno oznámení o uložení projektu přeměny do sbírky listin nebo uveřejněn
projekt přeměny podle § 33a, pokud tento zákon nevyžaduje jeho schválení podle § 14
odst. 1.
§ 57
(1) Po zápisu přeměny do obchodního rejstříku nelze
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a)
b)
c)

a)
b)

tento zápis zrušit,
určit neplatnost projektu přeměny nebo vyslovit neplatnost rozhodnutí o schválení
přeměny; tím není dotčeno právo společníků nebo členů na dorovnání a na náhradu
škody, popřípadě na přiměřené zadostiučinění, nebo
změnit ani zrušit projekt přeměny.
(1) Po zápisu přeměny do obchodního rejstříku nelze ani
vyslovit neplatnost rozhodnutí o schválení přeměny; tím není dotčeno právo
společníků nebo členů na dorovnání a na náhradu škody, popřípadě na
přiměřené zadostiučinění, nebo
změnit ani zrušit projekt přeměny.

(2) Probíhá-li v době zápisu přeměny do obchodního rejstříku soudní řízení o návrhu
na určení neplatnosti projektu přeměny nebo o návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o
schválení přeměny, může navrhovatel ve lhůtě určené soudem, která nesmí být kratší než 30
dnů, i bez souhlasu soudu změnit návrh na zahájení řízení tak, že se bude domáhat určení, zda
projekt přeměny nebo rozhodnutí o schválení přeměny jsou v rozporu s právními předpisy,
společenskou nebo zakladatelskou smlouvou, zakladatelskou listinou nebo se stanovami. Je-li
navrhovatelů více, jedná v řízení o takové změně návrhu na zahájení řízení každý z nich sám
za sebe. Nelze-li v řízení pokračovat jen proto, že nedošlo v určené lhůtě ke změně návrhu na
zahájení řízení, soud řízení o návrhu na určení neplatnosti projektu přeměny nebo o návrhu na
vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny zastaví; je-li navrhovatelů více, zastaví
soud řízení jen ve vztahu k těm z nich, kteří návrh na zahájení řízení nezměnili.
(3) Určí-li soud, že projekt přeměny nebo rozhodnutí o schválení přeměny jsou v
rozporu s jinými právními předpisy, společenskou nebo zakladatelskou smlouvou,
zakladatelskou listinou nebo se stanovami, nebo že jsou neplatné, mají osoby,
a)
b)

kterým v důsledku takového porušení nebo neplatnosti vznikla škoda, právo na její
náhradu a
do jejichž práv bylo takovým porušením zasaženo, právo na přiměřené zadostiučinění,
které může být poskytnuto i v penězích.
(4) Osoby uvedené v odstavci 3 mají tam uvedené právo

a)
b)

vůči všem osobám zúčastněným na přeměně nebo jejich právním nástupcům, má-li
takové porušení, důvod neplatnosti projektu přeměny nebo neplatnosti rozhodnutí o
přeměně základ v obsahu projektu přeměny, nebo
vůči osobě zúčastněné na přeměně, jejíž orgán o přeměně rozhodl, nebo jejímu
právnímu nástupci, nemá-li toto porušení nebo důvod neplatnosti rozhodnutí o
přeměně základ v obsahu projektu přeměny.

(5) Právo na přiměřené zadostiučinění musí být uplatněno u soudu nejpozději ve lhůtě
3 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí soudu podle odstavce 3 nabylo právní moci.
§ 58
(1) Rozhodne-li soud o vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny nebo o
určení neplatnosti projektu přeměny, jsou ze závazků z dluhů, které vznikly od rozhodného
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dne přeměny do zveřejnění údaje o uložení rozhodnutí soudu do sbírky listin, k tíži a ve
prospěch nástupnické společnosti nebo družstva anebo přejímajícího společníka zavázány a
oprávněny společně a nerozdílně všechny osoby zúčastněné na přeměně.
(2) Výrok rozhodnutí, jímž je určena neplatnost projektu přeměny, je závazný pro
každého.
§ 59b
(1) Zahraniční osobou se pro účely tohoto zákona rozumí zahraniční fyzická osoba a
zahraniční právnická osoba. Českou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí česká fyzická
osoba a česká právnická osoba.
(2) Zahraniční fyzickou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba,
která má bydliště mimo území České republiky a
a)
b)
c)
d)

je státním příslušníkem členského státu,
je rodinným příslušníkem osoby uvedené v písmeni a), který má v České republice
právo pobytu,
je státním příslušníkem třetího státu, kterému bylo v členském státě přiznáno právní
postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta, nebo
je rodinným příslušníkem osoby uvedené v písmeni c), kterému bylo v České
republice vydáno povolení k dlouhodobému pobytu.
(3) Zahraniční právnickou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí jiná než fyzická

osoba,
a)
a)
b)

jejíž vnitřní poměry se řídí právem jiného členského státu než České republiky a
která se řídí právem jiného členského státu než České republiky a

jež má sídlo, skutečné sídlo nebo hlavní provozovnu v jiném členském státě než České
republice členském státě.

(4) Českou fyzickou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba, která
má bydliště v České republice, a českou právnickou osobou právnická osoba se sídlem v
České republice, jejíž vnitřní právní poměry se řídí českým právem.
(5) Zahraničním obchodním rejstříkem se pro účely tohoto zákona rozumí obchodní
nebo jiný příslušný veřejný rejstřík nebo jemu odpovídající evidence vedená podle právních
předpisů jiného členského státu než České republiky, do něhož se zapisují přeshraniční
přeměny.
§ 59f
(1) Mají-li se vnitřní poměry nástupnické osoby řídit právním řádem České republiky
a je-li projekt přeshraniční přeměny vypracován vyhotoven ve více jazykových verzích, které
se od sebe vzájemně odlišují, považuje se za rozhodné české znění, ledaže dohoda osob
zúčastněných na přeshraniční přeměně stanoví jinak. Tím není dotčeno ustanovení § 15 odst.
3.
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(2) Pokud ani jeden z projektů přeshraniční přeměny nebyl vypracován v českém
jazyce, a z dohod osob zúčastněných na přeshraniční přeměně neplyne jinak, určí se rozhodné
znění projektu přeshraniční přeměny podle právního řádu, kterým se řídí projekt přeměny.
(3) Pokud se projekt přeshraniční přeměny řídí českým právním řádem a ani jeden z
projektů přeshraniční přeměny nebyl vypracován v českém jazyce, mohou se osoby
zúčastněné na přeshraniční přeměně dohodnout, která jazyková verze je rozhodná, a
nedohodnou-li se ani dodatečně, stanoví tak soud.
(2) Pokud se vnitřní poměry nástupnické osoby mají řídit právním řádem České
republiky a ani jeden z projektů přeshraniční přeměny nebyl vyhotoven v českém
jazyce, mohou se osoby zúčastněné na přeshraniční přeměně dohodnout, která jazyková
verze je rozhodná, a nedohodnou-li se ani dodatečně, stanoví tak soud.
(3) Mají-li se vnitřní právní poměry nástupnické osoby řídit právem jiného
členského státu než České republiky a z dohod osob zúčastněných na přeshraniční
přeměně neplyne jinak, určí se rozhodné znění projektu přeshraniční přeměny podle
právního řádu, kterým se mají řídit vnitřní právní poměry nástupnické osoby.
(4) Vyžaduje-li tento zákon pro projekt přeměny formu notářského zápisu,
v případě projektu přeshraniční přeměny postačí, když je forma notářského zápisu
dodržena pouze na straně českých osob zúčastněných na přeměně. To neplatí, jde-li
přemístění sídla do České republiky.
Díl 3
Některá ustanovení o zveřejnění nebo uveřejňování informací
§ 59l
(1) Oznámení podle § 33 odst. 1 písm. b) nebo informace uveřejněné podle § 33a musí
dále obsahovat
a)
b)

c)

jména a příjmení, bydliště nebo firmy nebo názvy, právní formy a sídla všech osob
zúčastněných na přeshraniční přeměně před zápisem přeshraniční přeměny do
obchodního rejstříku nebo zahraničního obchodního rejstříku,
informaci o tom, ve kterém zahraničním obchodním rejstříku nebo rejstřících jsou
zapsány údaje a založeny listiny o každé ze zahraničních osob zúčastněných na
přeshraniční přeměně, a čísla těchto zápisů, pokud je zahraniční osoba v takovém
rejstříku zapsána, a
informaci o právech, která mohou uplatňovat věřitelé a společníci nebo členové každé
ze zahraničních osob zúčastněných na přeshraniční přeměně podle právních předpisů
toho státu, jehož právním řádem se řídí vnitřní poměry zahraniční osoby zúčastněné na
přeshraniční přeměně, nebo ve kterém má zahraniční osoba své bydliště a zároveň také
uvede informace o adrese nebo adresách, na kterých mohou věřitelé a společníci nebo
členové osob každé z osob zúčastněných na přeshraniční přeměně bezplatně obdržet
úplné informace o svých právech.

(2) Česká osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně zároveň zveřejní v oznámení
podle § 33 odst. 1 písm. b) nebo uveřejní podle § 33a také informace o adrese nebo adresách,
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na kterých mohou věřitelé a společníci nebo členové každé z osob zúčastněných na
přeshraniční přeměně bezplatně obdržet úplné informace o svých právech.
Díl 6
Některá ustanovení o ochraně společníků
§ 59r
(1) Právo na dorovnání má společník nebo člen české právnické osoby zúčastněné na
přeshraniční přeměně, pokud všechny právní řády, jimiž se řídí vnitřní právní poměry
zahraničních právnických osob zúčastněných na přeshraniční přeměně, přiznávají
společníkům nebo členům stejné nebo obsahově podobné právo.
(2) Není-li splněna podmínka uvedená v odstavci 1, má společník nebo člen české
právnické osoby zúčastněné na přeshraniční přeměně právo na dorovnání jen tehdy, jestliže
zahraniční právnické osoby zúčastněné na přeshraniční přeměně, jejichž právní řády
neupravují právo společníků nebo členů na zaplacení dorovnání, při schvalování přeshraniční
přeměny výslovně rozhodnou, že společníci nebo členové české právnické osoby mohou
uplatnit právo na dorovnání za podmínek stanovených tímto zákonem.
(3) Rozhodnutí vydané v tomto řízení je závazné pro nástupnickou právnickou osobu a
všechny její společníky nebo členy.
(4) Mají-li společníci právo domáhat se u soudu odkoupení svých podílů
nástupnickou společností i po zápisu přeshraniční přeměny do obchodního rejstříku
nebo do zahraničního obchodního rejstříku, ustanovení odstavců 1 až 3 se použije
obdobně.
§ 59t
(1) Jestliže bylo zahájeno řízení, kterým se společník nebo člen domáhá dorovnání
podle tohoto zákona, musí česká právnická osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně nebo
po zápisu přeshraniční přeměny do obchodního rejstříku nebo do zahraničního obchodního
rejstříku nástupnická osoba na výzvu soudu sdělit, zdali zahraniční právnické osoby
zúčastněné na přeshraniční přeměně schválily právo na dorovnání společníků nebo členů
české právnické osoby.
(2) Jestliže společníci nebo členové české právnické osoby zúčastněné na přeshraniční
přeměně mají právo na dorovnání nebo právo na odkup akcií domáhat se u soudu odkupu
podílů i po zápisu přeshraniční přeměny do obchodního rejstříku nebo do zahraničního
obchodního rejstříku, jsou k řízení v těchto věcech příslušné i po zápisu přeshraniční přeměny
do obchodního rejstříku nebo do zahraničního obchodního rejstříku soudy České republiky.
Příslušným v prvém stupni je soud, který byl rejstříkovým soudem české právnické osoby
zúčastněné na přeshraniční přeměně, jejíž společníci nebo členové toto právo mají.
§ 59v
Společníci nebo členové české právnické osoby, kteří ručili za závazky dluhy
společnosti nebo družstva před přeshraniční přeměnou, ručí za závazky dluhy, které vznikly
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do nabytí účinnosti přeshraniční přeměny, ve stejném rozsahu jako před nabytím účinnosti
přeshraniční přeměny.
§ 59x
(1) Splnění zákonem stanovených požadavků českou osobou zúčastněnou na
přeshraniční přeměně osvědčuje notář vydáním osvědčení o přeshraniční přeměně (dále jen
„osvědčení pro přeshraniční přeměnu“). Osvědčení pro přeshraniční přeměnu je veřejnou
listinou.
(2) Notář vydá osvědčení pro přeshraniční přeměnu na žádost české osoby zúčastněné
na přeshraniční přeměně na základě jemu předložených písemností. Prováděcí právní předpis
stanoví, jaké písemnosti dokládající splnění požadovaných formalit, provedení předepsaných
úkonů jednání a dodržení předepsaných postupů je česká osoba zúčastněná na přeshraniční
přeměně povinna notáři se žádostí o vydání tohoto osvědčení předložit.
(3) Osvědčení pro přeshraniční přeměnu obsahuje
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

jméno a příjmení notáře a jeho sídlo,
místo a datum vyhotovení osvědčení pro přeshraniční přeměnu,
jméno a příjmení, popřípadě firmu a bydliště, je-li žadatelem fyzická osoba nebo
název, firmu a sídlo, je-li žadatelem právnická osoba, a jejich identifikační číslo,
údaje uvedené v písmeni c) o ostatních českých i zahraničních osobách zúčastněných
na přeshraniční přeměně,
údaj, jak byla ověřena existence české osoby, zúčastněné na přeshraniční přeměně,
osvědčení dodržení zákonem předepsaného postupu při přeshraniční přeměně,
provedení úkonů jednání a splnění formalit, které musejí být podle zákona provedeny
a splněny,
seznam písemností, které byly notáři k osvědčení předloženy,
další údaje, stanoví-li tak zákon,
otisk úředního razítka notáře a
podpis notáře.

(4) Notář postupem podle notářského řádu odmítne osvědčení pro přeshraniční
přeměnu vydat, jestliže mu česká osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně nepředloží
předepsané písemnosti nebo i jiné písemnosti notářem k vydání tohoto osvědčení důvodně
vyžadované.
§ 59y
(1) Notář vydá osvědčení pro přeshraniční přeměnu i tehdy, podal-li některý ze
společníků nebo členů české právnické osoby zúčastněné na přeshraniční přeměně návrh na
zaplacení dorovnání, nebo obsahuje-li projekt přeshraniční přeměny právo akcionářů české
zúčastněné akciové společnosti na odkup akcií, jestliže
a)

právní řád státu, jímž se řídí vnitřní právní poměry zahraniční právnické osoby
zúčastněné na přeměně, neupravuje právo společníků nebo členů na zaplacení
dorovnání nebo jimi schválený projekt přeshraniční přeměny obsahuje právo na odkup
akcií menšinových nebo nesouhlasících akcionářů při přeshraniční přeměně, a
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b)

tato zahraniční právnická osoba při schvalování přeshraniční přeměny výslovně
rozhodne, že společníci nebo členové české právnické osoby zúčastněné na
přeshraniční přeměně mají právo na zaplacení dorovnání nebo právo na odkup akcií i
po zápisu přeshraniční přeměny do obchodního rejstříku nebo zahraničního
obchodního rejstříku.

(2) V osvědčení pro přeshraniční přeměnu v případech uvedených v odstavci 1 uvede
notář, že byl návrh na dorovnání podán anebo že projekt přeshraniční přeměny obsahuje
právo na odkup akcií.
(3) Je-li notáři předložena písemnost o rozhodnutí některé ze zahraničních
právnických osob zúčastněných na přeshraniční přeměně podle odstavce 1, notář v osvědčení
pro přeshraniční přeměnu uvede, že tato právnická osoba takto rozhodla.
§ 59y
(1) Notář vydá osvědčení pro přeshraniční přeměnu i tehdy, podal-li některý ze
společníků nebo členů české právnické osoby zúčastněné na přeshraniční přeměně
návrh na zaplacení dorovnání, nebo mají-li společníci české zúčastněné korporace právo
na odkup podílů, jestliže
a)

b)

právní řád státu, jímž se řídí vnitřní právní poměry zahraniční právnické osoby
zúčastněné na přeměně, neupravuje právo společníků nebo členů na zaplacení
dorovnání nebo právo na odkup podílů menšinových nebo nesouhlasících
společníků při přeshraniční přeměně, a
tato zahraniční právnická osoba při schvalování přeshraniční přeměny výslovně
rozhodne, že společníci nebo členové české právnické osoby zúčastněné na
přeshraniční přeměně mají právo na zaplacení dorovnání nebo právo na odkup
podílů i po zápisu přeshraniční přeměny do obchodního rejstříku nebo
zahraničního obchodního rejstříku.

(2) V osvědčení pro přeshraniční přeměnu v případech uvedených v odstavci 1
uvede notář, že byl návrh na dorovnání podán anebo že společníci mají právo na odkup
podílů.
(3) Je-li notáři předložena písemnost o rozhodnutí některé ze zahraničních
právnických osob zúčastněných na přeshraniční přeměně podle odstavce 1, notář v
osvědčení pro přeshraniční přeměnu uvede, že tato právnická osoba takto rozhodla.
§ 59za
Pořizuje-li notář zápis o usnesení valné hromady nebo členské schůze, kterým se
schvaluje přeshraniční přeměna, o právním jednání, kterým společník schvaluje přeměnu,
nebo pořizuje-li projekt přeměny ve formě notářského zápisu, neodpovídá za soulad projektu
přeshraniční přeměny s právními předpisy jiného členského státu než České republiky, kterým
se mají řídit vnitřní právní poměry právnické osoby zúčastněné na přeshraniční přeměně po
účinnosti přeshraniční přeměny.
§ 60

723

Fúze se může uskutečnit formou sloučení nebo splynutí.
§ 66
(1) Zanikající i nástupnické společnosti musí mít při fúzi stejnou právní formu,
nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon něco jiného.
(2) Družstva se mohou zúčastnit fúze jen s družstvem.
§ 67
zrušen
§ 68
zrušen
§ 69
zrušen
Díl 2
Projekt fúze
§ 70
(1) Projekt fúze obsahuje alespoň
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

firmu a sídlo všech zúčastněných a nových společností nebo družstev, jejich právní
formu a identifikační číslo všech zúčastněných společností nebo družstev,
výměnný poměr podílů společníků zanikající společnosti a nebo členů zanikajícího
družstva na nástupnické společnosti nebo nástupnickém družstvu, ledaže nedochází k
výměně podílů, a případný doplatek s určením jeho výše a lhůty splatnosti,
rozhodný den fúze,
práva, jež nástupnická společnost nebo družstvo poskytne vlastníkům dluhopisů,
popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována,
den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku komanditistům nebo společníkům
společnosti s ručením omezeným z vyměněných podílů nebo akcionářům z
vyměněných akcií, jakož i zvláštní podmínky týkající se tohoto práva, pokud existují,
všechny zvláštní výhody, které jedna nebo více zúčastněných společností nebo
družstev poskytuje statutárnímu orgánu nebo jeho členům, členům dozorčí rady nebo
kontrolní komise, pokud se zřizuje, a znalci přezkoumávajícímu projekt fúze; přitom
se zvlášť uvede, komu je tato výhoda poskytována a kdo a za jakých podmínek ji
poskytuje,
při fúzi sloučením změny společenské smlouvy nebo stanov nástupnické společnosti
nebo družstva; jestliže nejsou v projektu fúze sloučením žádné změny společenské
smlouvy nebo stanov nástupnické společnosti nebo družstva uvedeny, má se za to, že
se společenská smlouva nebo stanovy nástupnické společnosti nebo družstva nemění,
při fúzi splynutím
1. společenskou smlouvu nebo stanovy nástupnické společnosti nebo družstva,
2. jména a bydliště nebo firmy nebo názvy, sídla a identifikační čísla členů
statutárního orgánu nebo jeho členů nástupnické společnosti nebo družstva a
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dozorčí rady akciové společnosti, a pokud se zřizují, i dozorčí rady společnosti
s ručením omezeným nebo kontrolní komise družstva.
(2) Výměnný poměr musí být vhodný a odůvodněný. Není-li výměnný poměr podle
věty první přiměřený tržní hodnotě nebo ocenění učiněnému kvalifikovaným odhadem nebo
posudkem znalce2) (dále jen „reálná hodnota“) podílu společníka nebo člena na zanikající
společnosti nebo družstvu, musí mu být poskytnut doplatek, ledaže se tohoto práva vzdal.
(3) Dojde-li v důsledku fúze sloučením ke snížení reálné hodnoty podílu osoby, která
je společníkem nástupnické společnosti před zápisem fúze do obchodního rejstříku (dále jen
„dosavadní společník“) nebo takového člena nástupnického družstva (dále jen „dosavadní
člen“), musí mu být poskytnut doplatek, ledaže se tohoto práva vzdal.
(4) Doplatek nesmí být vyplacen před zápisem fúze do obchodního rejstříku a dříve,
než budou zajištěny pohledávky věřitelů všech zúčastněných společností nebo družstev podle
tohoto zákona.
____________________
2) § 27 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb.

§ 70
(1) Projekt fúze obsahuje alespoň
a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)

h)

firmu a sídlo všech zúčastněných a nových společností nebo družstev, jejich
právní formu a identifikační číslo všech zúčastněných společností nebo družstev,
výměnný poměr podílů společníků zanikající společnosti a nebo členů
zanikajícího družstva na nástupnické společnosti nebo nástupnickém družstvu,
ledaže nedochází k výměně podílů, a případný doplatek s určením jeho výše a
dobu splatnosti,
rozhodný den fúze,
práva, jež nástupnická společnost nebo družstvo poskytne vlastníkům dluhopisů,
popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována,
den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku komanditistům nebo společníkům
společnosti s ručením omezeným nebo akcionářům z vyměněných podílů, jakož i
zvláštní podmínky týkající se tohoto práva, pokud existují,
všechny zvláštní výhody, které jedna nebo více zúčastněných společností nebo
družstev poskytuje členům statutárního orgánu, členům dozorčí rady, správní
rady nebo kontrolní komise, pokud se zřizuje, a znalci přezkoumávajícímu
projekt fúze; přitom se zvlášť uvede, komu je tato výhoda poskytována a kdo a
za jakých podmínek ji poskytuje,
při fúzi sloučením změny zakladatelského právního jednání nástupnické
společnosti nebo družstva; jestliže nejsou v projektu fúze sloučením žádné změny
uvedeny, má se za to, že se zakladatelské právní jednání nástupnické společnosti
nebo družstva nemění,
při fúzi splynutím
1. zakladatelské právní jednání nástupnické společnosti nebo družstva,
2. jména a bydliště nebo firmy nebo názvy, sídla a identifikační čísla členů
statutárního orgánu nástupnické společnosti nebo družstva a dozorčí rady
nebo správní rady akciové společnosti, a pokud se zřizují, i dozorčí rady
společnosti s ručením omezeným nebo kontrolní komise družstva.
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(2) Výměnný poměr musí být vhodný a odůvodněný. Není-li výměnný poměr
podle věty první přiměřený tržní hodnotě nebo ocenění učiněnému kvalifikovaným
odhadem nebo posudkem znalce2) (dále jen „reálná hodnota“) podílu společníka nebo
člena na zanikající společnosti nebo družstvu, musí mu být poskytnut doplatek, ledaže se
tohoto práva vzdal.
(3) Dojde-li v důsledku fúze sloučením ke snížení reálné hodnoty podílu osoby,
která je společníkem nástupnické společnosti před zápisem fúze do obchodního rejstříku
(dále jen „dosavadní společník“) nebo takového člena nástupnického družstva (dále jen
„dosavadní člen“), musí mu být poskytnut doplatek, ledaže se tohoto práva vzdal.
(4) Doplatek nesmí být vyplacen před zápisem fúze do obchodního rejstříku a
dříve, než budou zajištěny pohledávky věřitelů všech zúčastněných společností nebo
družstev podle tohoto zákona.
___________________
2) § 27 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb.

§ 71
Schválení fúze sloučením má dnem zápisu fúze do obchodního rejstříku právní účinky
přistoupení společníků zanikající společnosti nebo členů zanikajícího družstva ke společenské
smlouvě, zakladatelské listině nebo stanovám nebo členů k zakladatelskému právnímu
jednání nástupnické společnosti nebo nástupnického družstva, dochází-li k výměně jejich
podílů na zanikající společnosti nebo na zanikajícím družstvu a dosud nebyli společníky nebo
členy nástupnické společnosti nebo nástupnického družstva.
§ 72
(1) Projekt fúze splynutím společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti
nebo družstva může být zveřejněn podle § 33 nebo uveřejněn podle § 33a bez uvedení údajů
podle § 70 odst. 1 písm. h) bodu 2.
(2) Při postupu podle odstavce 1 se chybějící údaje do projektu fúze splynutím doplní
před schválením fúze, nejde-li o členy dozorčí rady nebo správní rady volené zaměstnanci
podle § 101a. Ustanovení § 33 a 33a se nepoužijí.
§ 75
(1) Posudek znalce pro ocenění jmění musí obsahovat alespoň
a)
b)
c)
d)

popis jmění zanikající společnosti,
použité způsoby ocenění,
částku, na kterou se jmění zanikající společnosti oceňuje,
při fúzi splynutím i údaj, zda tato částka odpovídá součtu vkladů do základního
kapitálu nástupnické společnosti s ručením omezeným, jež se váží k obchodním
podílům v nástupnické společnosti, které získají společníci této zanikající společnosti
výměnou za obchodní podíly na této zanikající společnosti s ručením omezeným, nebo
součtu jmenovitých nebo účetních hodnot akcií nástupnické akciové společnosti, jež
mají být vydány pro akcionáře této zanikající akciové společnosti, a
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e)

při fúzi sloučením i údaj o tom, zda tato částka odpovídá alespoň částce zvýšení
základního kapitálu, jež připadá na společníky dané zanikající společnosti podle § 73
odst. 1.

(2) Do částky uvedené v odstavci 1 písm. c) je znalec povinen promítnout snížení
odpovídající
a)
b)

pořizovací ceně podílu na zanikající společnosti, který vlastnila nástupnická
společnost před fúzí, nebo
reálné hodnotě vlastního podílu ve vlastnictví dané zanikající společnosti a reálné
hodnotě obchodního podílu na nástupnické společnosti ve vlastnictví dané zanikající
společnosti.
§ 79

(1) Jestliže o to požádá některý ze společníků, podá zúčastněná společnost bez
zbytečného odkladu návrh na jmenování znalce pro fúzi a předloží tomuto společníkovi ke
schválení projekt fúze bez zbytečného odkladu poté, co byl přezkoumán znalcem pro fúzi. V
takovém případě se provádí přezkoumání fúze znalcem pro fúzi jen u zúčastněné společnosti,
jejíž společník o přezkoumání požádal; ustanovení § 113 až 116 se na znalce pro fúzi a
znaleckou zprávu o fúzi použijí obdobně přiměřeně.
(2) Není-li žádosti společníka podle odstavce 1 vyhověno a fúze byla přesto schválena,
nebrání tato skutečnost zápisu fúze do obchodního rejstříku.
(3) Zúčastněná společnost není povinna vyhovět žádosti společníka, pokud již
vyhověla žádosti jiného společníka.
§ 80
(1) Povinnost splatit vklad Vkladová povinnost nezaniká zápisem fúze do
obchodního rejstříku, ledaže z projektu fúze plyne, že vklad společníka se v důsledku fúze
snižuje nebo zaniká. V takovém případě musí projekt fúze určit, jak bude naloženo s částkou
odpovídající snížení vkladu společníka nebo částkou odpovídající vkladu při jeho zániku.
(2) Snižuje-li se výše vkladů společníka nebo zaniká-li vklad podle odstavce 1,
přestože byl splacen byla vkladová povinnost splacena, a částka snížení vkladu nebo celého
vkladu má být podle projektu fúze zaplacena společníkovi, obsahuje projekt přeměny i lhůtu
dobu pro zaplacení částky snížení vkladu nebo celého vkladu společníkovi.
(3) Částka podle odstavce 2 nesmí být vyplacena před zápisem fúze do obchodního
rejstříku a dříve než budou zajištěny pohledávky věřitelů podle tohoto zákona.
(4) Pokud nebyla vkladová povinnost splněna, lze uzavřít dohodu o prominutí
tohoto dluhu jen za podmínek uvedených v odstavci 3. Pokud nebyl vklad zcela nebo
zčásti splacen, lze uzavřít dohodu o prominutí povinnosti splatit nesplacenou část vkladu nebo
celého vkladu jen za podmínek uvedených v odstavci 3.
§ 80a
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(1) Společníci nástupnické společnosti ručí po zápisu fúze do obchodního rejstříku i za
závazky dluhy, které nástupnické společnosti vznikly před tímto zápisem nebo které na ni
tímto zápisem přešly. Společník, který před zápisem fúze do obchodního rejstříku za takový
závazek dluh neručil, může však požadovat po osobách, které byly ke dni zápisu fúze do
obchodního rejstříku společníky zúčastněné společnosti, o jejíž závazek dluh se jednalo, aby
mu v rozsahu jejich podílů na této společnosti poskytli náhradu za poskytnutí takového plnění
a nákladů s tím spojených. Práva ručitele vůči dlužníku tím nejsou dotčena.
(2) Vzdá-li se společník zanikající společnosti práva na výměnu podílu, ručí jen za
závazky dluhy, které zápisem fúze do obchodního rejstříku přešly na nástupnickou společnost
ze zanikající společnosti, jejímž byl společníkem.
§ 84
(1) Jestliže měl společník zúčastněné společnosti před zápisem fúze do obchodního
rejstříku postavení komanditisty a po tomto zápisu má v nástupnické společnosti postavení
komplementáře, ručí za závazky dluhy všech zúčastněných společností trvající ke dni zápisu
fúze do obchodního rejstříku neomezeně a společně a nerozdílně s ostatními komplementáři,
může však po zápisu fúze do obchodního rejstříku požadovat na společnících, kteří byli
komplementáři zúčastněné společnosti, o jejíž závazky dluhy se jedná, i před zápisem fúze do
obchodního rejstříku, aby mu nahradili plnění, které z důvodu ručení na tento závazek dluh
poskytl, a to v rozsahu jejich podílů na společnosti, ledaže se jedná o závazky dluhy, za které
ručil neomezeně ještě před zápisem fúze do obchodního rejstříku. Práva ručitele proti
dlužníku tím nejsou dotčena.
(2) Na ručení komplementářů zúčastněných společností za závazky dluhy nástupnické
společnosti se obdobně použije § 80a.
§ 85
Měl-li společník zúčastněné společnosti před zápisem fúze do obchodního rejstříku
postavení komplementáře a po tomto zápisu má v nástupnické společnosti postavení
komanditisty, ručí jen za závazky dluhy zúčastněné společnosti, jejímž byl komplementářem,
trvající ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku neomezeně a společně a nerozdílně s
komplementáři a neomezeně ručícími komanditisty, a to po dobu 5 let ode dne, kdy se zápis
fúze do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám; za závazky dluhy, které
vznikly po zápisu fúze do obchodního rejstříku, ručí jen tehdy, nebyl-li v této době splacen
jeho vklad do základního kapitálu společnosti v rozsahu stanoveném zákonem, který upravuje
právní poměry obchodních společností a družstev. Práva ručitele proti dlužníku tím nejsou
dotčena.
HLAVA V
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O FÚZI SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM
Díl 1
Některá ustanovení o projektu fúze společnosti s ručením omezeným
§ 88
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(1) Projekt fúze společnosti s ručením omezeným při stanovení výměnného poměru
obsahuje údaje o
a)
b)
c)
d)

výši vkladu, rozsahu jeho splacení splnění vkladové povinnosti a výši obchodního
podílu každého společníka v zúčastněné společnosti před zápisem fúze do obchodního
rejstříku,
tom, zda obchodní podíl společníka zanikající společnosti podléhá výměně, nebo o
tom, že jeho účast zaniká, je-li tato skutečnost známa v době vyhotovení projektu fúze,
s uvedením důvodu,
tom, zda se mění výše vkladu nebo obchodního podílu dosavadního společníka
nástupnické společnosti při fúzi sloučením, a
výši vkladu, rozsahu jeho splacení splnění vkladové povinnosti a výši obchodního
podílu každého společníka, jehož obchodní podíl se vyměňuje, v nástupnické
společnosti po zápisu fúze do obchodního rejstříku.

(2) Je-li nástupnická společnost jediným společníkem zanikající společnosti,
neobsahuje projekt fúze náležitosti uvedené v § 70 odst. 1 písm. b) a e) a v odstavci 1. To
platí i v případě, že nedochází k výměně podílů žádného společníka zanikající
společnosti za podíl na nástupnické společnosti z jiného právního důvodu.
(3) Může-li společník podle společenské smlouvy vlastnit více podílů, uvedou se
údaje podle odstavce 1 ve vztahu ke každému podílu, který společník vlastní v každé
zúčastněné společnosti v době vyhotovení projektu fúze nebo má vlastnit v nástupnické
společnosti po fúzi.
(4) Vydala-li zúčastněné společnost kmenové listy nebo mají-li být vydány
nástupnickou společností po fúzi, uvede se tato skutečnost k projektu fúze ohledně
každého podílu, na nějž byl vydán nebo má být vydán kmenový list. Má-li dojít
v souvislosti s fúzí k výměně kmenových listů, nebo jen k jejich vrácení nebo jen jejich
vydání, uvede se v projektu fúze způsob a lhůta doba pro jejich odevzdání nebo jen pro
převzetí nově vydávaných kmenových listů.
Díl 2
Změny výše vkladů a základního kapitálu nástupnické společnosti při fúzi sloučením
§ 89
Zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikající společnosti
(1) Ke zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikající
společnosti může dojít:
a)
b)
c)

za účelem výměny obchodních podílů přiznáním nových vkladů a obchodních podílů
společníkům zanikající společnosti výměnou za zaniklé obchodní podíly na zanikající
společnosti, pokud dosud nebyli společníky nástupnické společnosti,
za účelem výměny obchodních podílů zvýšením vkladů dosavadním společníkům
nástupnické společnosti, kteří byli současně společníky zanikající společnosti
výměnou za zaniklé obchodní podíly na této zanikající společnosti, nebo
zvýšením vkladů dosavadních společníků nástupnické společnosti, i když nedochází k
výměně obchodních podílů, pokud nedochází ke změnám v osobách společníků
nástupnické společnosti.
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(1) Ke zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikající
společnosti může dojít:
a)
b)

c)

za účelem výměny podílů přiznáním nových vkladů a podílů společníkům
zanikající společnosti výměnou za zaniklé podíly na zanikající společnosti,
za účelem výměny podílů zvýšením vkladů dosavadním společníkům nástupnické
společnosti, kteří byli současně společníky zanikající společnosti výměnou za
zaniklé podíly na této zanikající společnosti a zakladatelské právní jednání
nástupnické společnosti neumožňuje, aby společník vlastnil více podílů, nebo
zvýšením vkladů dosavadních společníků nástupnické společnosti, i když
nedochází k výměně podílů, pokud nedochází ke změnám v osobách společníků
nástupnické společnosti.

(2) Částka zvýšení základního kapitálu podle odstavce 1 písm. a) a b) připadající na
společníky zanikající společnosti nesmí být vyšší než částka ocenění jmění zanikající
společnosti zjištěná z posudku znalce.
(3) Částka zvýšení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným podle
odstavce 1 písm. c) nesmí být vyšší než částka ocenění jmění zanikající společnosti zjištěná z
posudku znalce nebo součet těchto částek, účastní-li se fúze více zanikajících společností.
Částka zvýšení základního kapitálu se rozdělí mezi dosavadní společníky nástupnické
společnosti v poměru jejich vkladů do základního kapitálu podílů na dané zanikající
společnosti. Pokud dosavadní společníci nástupnické společnosti nejsou společníky i
zanikající společnosti, rozdělí se částka zvýšení základního kapitálu mezi společníky
nástupnické společnosti v poměru jejich vkladů do základního kapitálu podílů na nástupnické
společnosti.
(4) Na zvýšení základního kapitálu ze jmění zanikající společnosti při fúzi sloučením
se nepoužijí ustanovení zákona, který upravuje právní poměry obchodních společností a
družstev, o zvýšení základního kapitálu.
§ 90
Zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti z jejích vlastních zdrojů
(1) Jako součást fúze sloučením lze vždy i zvýšit dosavadní základní kapitál
nástupnické společnosti z vlastních zdrojů zjištěný z její poslední řádné, mimořádné, konečné
nebo mezitímní účetní závěrky sestavené před vyhotovením projektu fúze. Na tomto zvýšení
základního kapitálu se podílejí pouze dosavadní společníci nástupnické společnosti.
(2) Jestliže se bude zvyšovat základní kapitál nástupnické společnosti podle odstavce
1, použijí se ustanovení zákona, který upravuje právní poměry obchodních společností a
družstev, o zvýšení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným zvýšením vkladů
společníků nebo vznikem nových podílů z vlastních zdrojů s výjimkou ustanovení o obsahu
pozvánky na valnou hromadu při zvýšení základního kapitálu, o obsahu usnesení valné
hromady a o zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
(3) Usnesení valné hromady nástupnické společnosti o fúzi musí při postupu podle
odstavců 1 a 2 obsahovat i
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a)
b)
c)

určení vlastního zdroje nebo zdrojů nástupnické společnosti, z nichž se základní
kapitál zvyšuje, v členění podle struktury vlastního kapitálu v dané účetní závěrce,
částku zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů a
částku, o jakou se zvyšuje výše vkladu každého dosavadního společníka nástupnické
společnosti nebo údaj, jaký nový podíl s jemu odpovídající výší vkladu vznikne
každému ze společníků.
§ 91
Snížení základního kapitálu nástupnické společnosti

(1) Jako součást fúze sloučením lze vždy i snížit dosavadní základní kapitál
nástupnické společnosti snížením vkladů dosavadních společníků nástupnické společnosti.
(2) Jestliže se bude snižovat základní kapitál nástupnické společnosti podle odstavce 1,
použijí se ustanovení zákona, který upravuje právní poměry obchodních společností a
družstev, o snížení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným, při němž dochází ke
snížení výše vkladů s výjimkou ustanovení o obsahu pozvánky na valnou hromadu při snížení
základního kapitálu, obsahu usnesení valné hromady, o zápisu snížení základního kapitálu do
obchodního rejstříku a o ochraně věřitelů při snížení základního kapitálu; ustanovení § 35 až
39 tím nejsou dotčena.
(3) Usnesení valné hromady nástupnické společnosti o fúzi musí při postupu podle
odstavců 1 a 2 obsahovat i
a)
b)
c)

částku, o kterou se snižuje základní kapitál,
údaj, jak se mění výše vkladů dosavadních společníků nástupnické společnosti, a
údaj o tom, zda částka, o niž se sníží základní kapitál, bude vyplacena dosavadním
společníkům nástupnické společnosti, nebo o tom, jak jinak s ní bude naloženo.

(4) Má-li být částka snížení základního kapitálu i jen zčásti vyplacena dosavadním
společníkům nástupnické společnosti, obsahuje usnesení valné hromady nástupnické
společnosti i lhůtu dobu, v níž má být tato částka vyplacena společníkům.
(5) Částka snížení základního kapitálu nesmí být společníkům vyplacena před zápisem
fúze do obchodního rejstříku a dříve, než budou zajištěny pohledávky věřitelů všech
zúčastněných společností podle tohoto zákona. Totéž platí pro uzavření dohody o prominutí
povinnosti splatit dosud nesplacenou část vkladu.
§ 93
(1) Nejméně 2 týdny přede dnem konání valné hromady, na kterém má být schválena
fúze, musí být společníkům doručeny
a)
b)

projekt fúze,
účetní závěrky všech zúčastněných společností s ručením omezeným za poslední 3
účetní období, jestliže zúčastněná společnost s ručením omezeným po tuto dobu trvá,
popřípadě takové účetní závěrky právního předchůdce, měla-li zúčastněná společnost s
ručením omezeným právního předchůdce, a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se
vyžadují,
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c)

d)
e)
f)

konečné účetní závěrky všech zúčastněných společností s ručením omezeným, pokud
rozhodný den fúze předchází vyhotovení projektu fúze, zahajovací rozvaha
nástupnické společnosti s ručením omezeným a zprávy auditora o jejich ověření,
pokud se vyžadují,
mezitímní účetní závěrka a zpráva auditora o jejím ověření anebo pololetní zpráva
podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, pokud se vyžadují,
společná zpráva o fúzi nebo všechny zprávy o fúzi všech zúčastněných společností,
pokud se vyžadují,
znalecká zpráva o fúzi nebo všechny znalecké zprávy o fúzi všech zúčastněných
společností, pokud se vyžadují.

(2) Každá zúčastněná společnost zároveň s dokumenty podle odstavce 1 zašle
společníkům upozornění, že mají právo se seznámit v sídle společnosti s posudkem znalce pro
ocenění jmění, pokud se vyžaduje.
(3) Jestliže má být fúze schválena společníky mimo valnou hromadu, zašle společnost
dokumenty uvedené v odstavci 1 a upozornění podle odstavce 2 společníkům spolu s návrhem
na rozhodnutí o fúzi mimo valnou hromadu.
Díl 5
Schválení projektu fúze
§ 94
(1) Usnesení valné hromady zúčastněné společnosti o schválení fúze musí obsahovat
schválení
a)
b)

projektu fúze a
konečné účetní závěrky zanikající příslušné zúčastněné společnosti a zahajovací
rozvahy nástupnické společnosti, pokud rozhodný den fúze předchází vyhotovení
projektu fúze, popřípadě mezitímní účetní závěrky zanikající společnosti.

(2) Ustanovení zákona, který upravuje právní poměry obchodních společností a
družstev, o zákazu výkonu hlasovacího práva v případě nepeněžitých vkladů se nepoužije při
hlasování o fúzi.
§ 95b
(1) Je-li nástupnická společnost jediným společníkem zanikající společnosti a v
důsledku fúze nemá dojít ke změně společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny
nástupnické společnosti, nevyžaduje se schválení fúze valnou hromadou, jediným
společníkem ani společníky zúčastněných společností.
(1) Je-li nástupnická společnost jediným společníkem příslušné zanikající
společnosti a v důsledku fúze nemá dojít ke změně společenské smlouvy nebo
zakladatelské listiny nástupnické společnosti, nevyžaduje se schválení fúze valnou
hromadou, jediným společníkem ani společníky příslušných zúčastněných společností.
To platí i v případě, že jediným společníkem příslušné zanikající společnosti je jiná
zanikající společnost.
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(2) Společníci nástupnické společnosti, jejichž vklady dosahují alespoň 5 %
základního kapitálu nástupnické společnosti před fúzí, mají právo požadovat svolání valné
hromady nástupnické společnosti za účelem schválení fúze do 1 měsíce ode dne, v němž byly
zveřejněny podle § 33 nebo uveřejněny podle § 33a údaje podle § 33 odst. 1 písm. b).
(3) Údaje uvedené v § 33 odst. 1 písm. b), budou-li zúčastněné společnosti postupovat
podle odstavce 1, musí být zveřejněny podle § 33 nebo uveřejněny podle § 33a nejméně 1
měsíc přede dnem, v němž má být podán návrh na zápis fúze do obchodního rejstříku. To
platí i pro plnění povinností podle § 93 nebo § 93a. Ustanovení § 287b odst. 2 se použije
obdobně.
(4) Pokud poslední řádná účetní závěrka nebo mimořádná účetní závěrka jakékoliv
zúčastněné společnosti, popřípadě mezitímní účetní závěrka, pokud se vyžaduje, anebo její
konečná účetní závěrka nebyla schválena valnou hromadou, jediným společníkem nebo
společníky této zúčastněné společnosti před zápisem fúze do obchodního rejstříku, schvaluje
ji valná hromada, jediný akcionář nebo společníci nástupnické společnosti po zápisu fúze do
obchodního rejstříku.
(5) Jestliže má dojít ke změně společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny
nástupnické společnosti uvedené v odstavci 1, vyžaduje se k fúzi sloučením souhlas valné
hromady nástupnické společnosti nebo jejího jediného společníka.
§ 96
Při fúzi splynutím společenská smlouva nebo zakladatelská listina nástupnické
společnosti neobsahuje údaje o správci vkladů, prvním jednateli nebo jednatelích, případných
členech dozorčí rady a o způsobech a lhůtách splácení vkladů dobách pro splnění vkladové
povinnosti při založení společnosti, byly-li splaceny vklady všech společníků byla-li
splněna.
§ 96a
(1) Není-li vklad společníka zanikající společnosti před vyhotovením projektu fúze
splacen a nedošlo k prominutí povinnosti splatit vklad, obsahuje společenská smlouva nebo
zakladatelská listina nástupnické společnosti způsob a lhůtu dobu pro splacení vkladu tohoto
společníka.
(2) K prominutí povinnosti splatit vklad při fúzi sloučením u dosavadních společníků
nástupnické společnosti může dojít, jen dojde-li ke snížení základního kapitálu nástupnické
společnosti postupem podle § 91. Prominout vklad společníkům zanikající společnosti lze
pouze v případě, že tak stanoví projekt fúze.
(3) Má-li být prominuta společníkovi povinnost splatit dosud nesplacenou část vkladu,
nepoužijí se při hlasování na valné hromadě o fúzi ustanovení zákona, který upravuje právní
poměry obchodních společností a družstev, o zákazu výkonu hlasovacích práv v případě, že je
společník v prodlení se splacením vkladu a má-li mu být prominuto splnění povinnosti.
Díl 6
Výměna obchodních podílů
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§ 97
Nástupnická společnost nevymění při fúzi obchodní podíly zanikající společnosti za
své obchodní podíly, jsou-li tyto obchodní podíly v době zápisu fúze do obchodního rejstříku
a)
b)
c)

v jejím majetku,
v majetku jakékoliv zanikající společnosti, nebo
v držení třetí osoby, jež je drží svým jménem, avšak na účet některé ze zúčastněných
společností.
§ 98

Nástupnická společnost nevymění obchodní podíly zaniklé společnosti za své
obchodní podíly, jestliže se tytéž osoby podílejí ve stejném poměru jak na nástupnické
společnosti, tak na zanikající společnosti, ledaže by to bylo v rozporu se zákazem prominout
splacení vkladu, a stanoví tak projekt fúze.
§ 99
Má-li nástupnická společnost vlastní obchodní podíly ve svém majetku nebo je svým
jménem na účet nástupnické společnosti drží třetí osoba anebo by na ni měly přejít v důsledku
fúze, může nástupnická společnost použít tyto obchodní podíly k výměně za obchodní podíly
zaniklé společnosti.
§ 99b
Ustanovení zákona, který upravuje právní poměry obchodních společností a družstev,
o povinnosti doplatit rozdíl mezi částkou, na níž byl oceněn nepeněžitý vklad, a jeho reálnou
hodnotou při zakládání společnosti nebo zvýšení jejího základního kapitálu se nepoužije.
§ 99c
Dostane-li se společník do prodlení s odevzdáním nebo převzetím nově
vydávaného kmenového listu, postupuje se přiměřeně podle zákona, který upravuje
právní poměry obchodních společností a družstev při prodlení společníka s odevzdáním
kmenového listu. Lhůta Doba pro odevzdání nebo převzetí kmenových listů nesmí být
delší než 2 měsíce od zápisu fúze do obchodního rejstříku.
HLAVA VI
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O FÚZI AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
Díl 1
Některá ustanovení o projektu fúze akciové společnosti
§ 100
(1) Projekt fúze akciové společnosti dále obsahuje
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a)

b)
c)

d)
e)
f)

v souvislosti s výměnným poměrem údaj o tom, kolik akcií nástupnické společnosti
bude vyměněno za jednu akcii zanikající společnosti s uvedením jejich podoby, druhu,
formy, převoditelnosti, jmenovité hodnoty a případné údaje o jejich přijetí k
obchodování na evropském regulovaném trhu, včetně podrobných pravidel postupu při
jejich výměně, jež obsahují alespoň způsob a lhůtu pro předložení listinných akcií
zanikající společnosti k výměně, pokud se vyměňují, anebo údaj o tom, že akcie
nebudou buď všem nebo některým akcionářům vyměňovány s uvedením důvodu, je-li
tato skutečnost známa v době vyhotovení projektu fúze,
určení, jak budou při fúzi sloučením získány akcie nástupnické společnosti potřebné k
výměně za akcie akcionářů zanikající společnosti,
údaj o vlivu fúze sloučením na akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti,
zejména údaj o tom, že jejich akcie nepodléhají výměně, nebo údaj o tom, že se štěpí,
že se zvyšuje nebo snižuje jejich jmenovitá hodnota anebo se mění jejich podoba, druh
nebo forma, včetně pravidel postupu při jejich výměně nebo předložení k vyznačení
změny jmenovité hodnoty, jež obsahují alespoň způsob a lhůtu pro předložení
listinných akcií nástupnické společnosti,
práva, jež nástupnická společnost poskytne vlastníkům jednotlivých druhů akcií,
opčních listů nebo jiných cenných papírů, popřípadě opatření, jež jsou pro ně
navrhována,
postup pro případ, že akcionářům zúčastněné společnosti vznikne právo odprodat
akcie nástupnické společnosti, zejména údaj o lhůtě a způsobu uveřejnění veřejného
návrhu smlouvy,
údaje o tom, kolik míst v dozorčí radě nástupnické akciové společnosti má být
obsazeno osobami volenými zaměstnanci nástupnické akciové společnosti s uvedením,
že tato místa se dočasně neobsazují a budou obsazena až po zápisu fúze do
obchodního rejstříku.

(2) Je-li nástupnická společnost jediným akcionářem zanikající společnosti,
neobsahuje projekt fúze sloučením údaje uvedené v odstavci 1 písm. a), b) a e) a v § 70 odst.
1 písm. b) a e).
3) Počátek běhu lhůty pro předložení listinných akcií nemůže předcházet dni zápisu
fúze sloučením do obchodního rejstříku.
§ 100
(1) Projekt fúze akciové společnosti dále obsahuje
a)

v souvislosti s výměnným poměrem údaj o tom, kolik akcií nástupnické
společnosti bude vyměněno za jednu akcii zanikající společnosti s uvedením,
druhu, formy, převoditelnosti, jmenovité hodnoty, nejde-li o akcie bez jmenovité
hodnoty (dále jen „kusová akcie“), a případné údaje o jejich přijetí k
obchodování na evropském regulovaném trhu, zda bude vyměněna za cenný
papír, zaknihovaný cenný papír nebo imobilizovaný cenný papír, včetně
podrobných pravidel postupu při jejich výměně, jež obsahují alespoň způsob a
dobu pro předložení akcií vydaných zanikající společností jako cenný papír k
výměně, pokud se vyměňují, anebo údaj o tom, že akcie nebudou buď všem nebo
některým akcionářům vyměňovány s uvedením důvodu, je-li tato skutečnost
známa v době vyhotovení projektu fúze,
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b)
c)

d)
e)

f)

určení, jak budou při fúzi sloučením získány akcie nástupnické společnosti
potřebné k výměně za akcie akcionářů zanikající společnosti,
údaj o vlivu fúze sloučením na akcie dosavadních akcionářů nástupnické
společnosti, zejména údaj o tom, že jejich akcie nepodléhají výměně, nebo údaj o
tom, že se štěpí, že se zvyšuje nebo snižuje jejich jmenovitá hodnota anebo se
mění druh nebo forma nebo zda dojde k výměně akcií vydaných jako cenné
papíry za zaknihované nebo imobilizované cenné papíry či obráceně, včetně
pravidel postupu při jejich výměně nebo předložení k vyznačení změny jmenovité
hodnoty, jež obsahují alespoň způsob a dobu pro předložení akcií nástupnické
společnosti vydaných jako cenný papír,
práva, jež nástupnická společnost poskytne vlastníkům účastnických cenných
papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi
nebo zatímními listy, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována,
postup pro případ, že akcionářům zúčastněné společnosti vznikne právo
odprodat akcie nástupnické společnosti, zejména údaj o době a způsobu
uveřejnění veřejného návrhu smlouvy nebo o postupu pro uplatnění práva na
odkoupení akcií podle § 49a a násl.,
údaje o tom, kolik míst v dozorčí radě nebo správní radě nástupnické akciové
společnosti má být obsazeno osobami volenými zaměstnanci nástupnické akciové
společnosti, určují-li tak stanovy nástupnické společnosti, s uvedením, že tato
místa se dočasně neobsazují a budou obsazena až po zápisu fúze do obchodního
rejstříku.

(2) Je-li nástupnická společnost jediným akcionářem zanikající společnosti,
neobsahuje projekt fúze sloučením údaje uvedené v odstavci 1 písm. a), b) a e) a v § 70
odst. 1 písm. b) a e). To platí i v případě, že nedochází k výměně podílů žádného
akcionáře zanikající společnosti za podíl na nástupnické společnosti z jiného právního
důvodu.
(3) Počátek běhu doby pro předložení účastnických cenných papírů nemůže
předcházet dni zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku.
(4) Nevydala-li zúčastněná akciová společnost na podíl v akciové společnosti
dosud žádný účastnický cenný papír nebo zaknihovaný účastnický cenný papír, uvede se
tato skutečnost v projektu fúze. V takovém případě se neuvádí v projektu fúze pravidla
postupu při výměně akcií, ale pravidla pro vydání akcií nástupnickou společností.
§ 101
(1) Není-li splacen emisní kurs, je akcionář povinen k jeho splacení i po zápisu fúze do
obchodního rejstříku tak, jak k tomu byl zavázán před tímto zápisem, ledaže bude tomuto
akcionáři prominuta povinnost splatit nesplacenou část emisního kursu akcií.
(2) K prominutí povinnosti splatit nesplacenou část emisního kursu akcií při fúzi
sloučením u dosavadních akcionářů nástupnické společnosti může dojít, jen dojde-li ke
snížení základního kapitálu nástupnické společnosti postupem podle § 110.
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(3) Prominout povinnost splatit nesplacenou část emisního kursu pro akcionáře
zanikající společnosti lze pouze v případě, že tak stanoví projekt fúze, jen po zápisu fúze do
obchodního rejstříku a budou-li zajištěny pohledávky věřitelů podle tohoto zákona.
(4) Má-li být akcionáři prominuta povinnost splatit dosud nesplacenou část emisního
kursu akcií, nepoužijí se při hlasování na valné hromadě o fúzi ustanovení zákona, který
upravuje právní poměry obchodních společností a družstev, o zákazu výkonu hlasovacích
práv v případě, že akcionář je v prodlení se splacením vkladu a má-li mu být prominuto
splnění povinnosti.
§ 101a
(1) Při fúzi se místa v dozorčí radě nebo správní radě nástupnické společnosti, která
mají být obsazena podle stanov osobami volenými zaměstnanci nástupnické akciové
společnosti, před zápisem fúze do obchodního rejstříku neobsazují.
(2) Volba členů dozorčí rady nebo správní rady nástupnické společnosti volených
zaměstnanci se provede do 90 dnů po zápisu fúze do obchodního rejstříku.
§ 103
Zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikající společnosti pro
akcionáře zanikající společnosti
(1) Jestliže se má za účelem získání akcií nástupnické společnosti k výměně za akcie
zanikající společnosti zvýšit základní kapitál nástupnické společnosti ze jmění zanikající
společnosti nebo zanikajících společností vydáním nových akcií nástupnické společnosti,
musí usnesení valné hromady nástupnické společnosti o schválení fúze sloučením obsahovat
buď pověření pro představenstvo rozhodnout o zvýšení základního kapitálu vydáním nových
akcií v rozsahu nezbytném pro výměnu, nebo určení druhu, podoby, formy, počtu a jmenovité
hodnoty akcií, jež budou vydány pro akcionáře zanikající společnosti při zvýšení základního
kapitálu ze jmění zanikající společnosti.
(2) Rozhodnutí představenstva nástupnické společnosti o zvýšení základního kapitálu
vydáním nových akcií vydané na základě pověření valné hromady podle odstavce 1 musí
obsahovat určení druhu, podoby, formy, počtu a jmenovité hodnoty akcií, jež budou pro
akcionáře zanikající společnosti nebo zanikajících společností vydány, a musí o něm být
pořízen notářský zápis.
§ 103
Zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikající společnosti pro
akcionáře zanikající společnosti
(1) Jestliže se má za účelem získání akcií nástupnické společnosti k výměně za
akcie zanikající společnosti zvýšit základní kapitál nástupnické společnosti ze jmění
zanikající společnosti nebo zanikajících společností vydáním nových akcií nástupnické
společnosti, musí usnesení valné hromady nástupnické společnosti o schválení fúze
sloučením obsahovat buď pověření pro představenstvo rozhodnout o zvýšení základního
kapitálu vydáním nových akcií v rozsahu nezbytném pro výměnu, nebo určení druhu
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formy, počtu a nejde-li o kusové akcie, i jmenovité hodnoty akcií, jež budou vydány pro
akcionáře zanikající společnosti při zvýšení základního kapitálu ze jmění zanikající
společnosti a zda tyto akcie budou vydány jako cenný papír, zaknihovaný cenný papír
nebo imobilizovaný cenný papír.
(2) Rozhodnutí představenstva nástupnické společnosti o zvýšení základního
kapitálu vydáním nových akcií vydané na základě pověření valné hromady podle
odstavce 1 musí obsahovat určení druhu, formy, počtu a nejde-li o kusové akcie,
jmenovité hodnoty akcií, jež budou pro akcionáře zanikající společnosti nebo
zanikajících společností vydány, a zda tyto akcie budou vydány jako cenný papír,
zaknihovaný cenný papír nebo imobilizovaný cenný papír, a musí o něm být pořízen
notářský zápis.
nadpis vypuštěn
§ 105
Pro akcionáře zanikající společnosti lze vydat při fúzi pouze tolik akcií, součet jejichž
jmenovitých nebo účetních hodnot nepřesahuje částku ocenění jmění této společnosti
vyplývající z posudku znalce pro ocenění jmění.
nadpis vypuštěn
§ 106
Doplatek nesmí překročit 10 % jmenovité nebo účetní hodnoty akcií, jež mají být
vyměněny za akcie zanikající společnosti nebo zanikajících společností.
§ 107
(1) Mají-li se v důsledku fúze vyplatit akcionářům doplatky, pověří společnost, jejímž
akcionářům má být doplatek vyplacen, vyplacením doplatků třetí osobu (dále jen „pověřená
osoba“). Pověřenou osobou může být pouze
a)
b)
c)
d)

banka,
spořitelní a úvěrní družstvo,
obchodník s cennými papíry, nebo
zahraniční osoba, jejíž předmět podnikání odpovídá činnosti některé z osob uvedených
v písmenech a) až c).

(2) Zúčastněná společnost poskytne peněžní prostředky v potřebné výši pověřené
osobě ještě před zápisem fúze do obchodního rejstříku. Zúčastněná společnost není oprávněna
s těmito prostředky disponovat.
(3) Pověřená osoba vrátí nevyplacené peněžní prostředky spolu s úrokem nástupnické
společnosti bez zbytečného odkladu poté, co uplynula lhůta doba pro výplatu doplatků
stanovená v projektu fúze.
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(4) Poskytnuté peněžní prostředky nejsou součástí majetkové podstaty pověřené
osoby, pokud dojde k jejímu úpadku podle insolvenčního zákona nebo nastane obdobná
situace podle právního řádu jiného členského státu než České republiky.
Díl 3
Vliv fúze sloučením na dosavadní akcie emitované nástupnickou společností
§ 108
Jestliže se budou štěpit akcie akcionářů nástupnické společnosti nebo se bude měnit
jejich podoba, druh nebo forma, použijí se obdobně ustanovení zvláštního zákona o štěpení
akcií, o změně podoby, druhu nebo formy akcií, není-li dále stanoveno něco jiného.
§ 109
Zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti z jejích vlastních zdrojů pro dosavadní
akcionáře nástupnické společnosti
(1) Jako součást fúze sloučením lze vždy zvýšit dosavadní základní kapitál
nástupnické společnosti i z vlastních zdrojů zjištěných z její poslední řádné, mimořádné,
konečné nebo mezitímní účetní závěrky sestavené před vyhotovením projektu fúze. Na tomto
zvýšení základního kapitálu se podílejí pouze dosavadní akcionáři nástupnické společnosti.
(2) Při zvýšení základního kapitálu podle odstavce 1 se použijí ustanovení zákona,
který upravuje právní poměry obchodních společností a družstev, o zvýšení základního
kapitálu z vlastních zdrojů, při němž dochází ke zvýšení jmenovité nebo účetní hodnoty
akcií.
(3) Ustanovení zákona, který upravuje právní poměry obchodních společností a
družstev, o náležitostech pozvánky na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání při
zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů, o obsahu usnesení valné hromady a o zápisu
usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu a zápisu zvýšení základního kapitálu
do obchodního rejstříku se nepoužijí.
§ 109a
Zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikající společnosti pro
dosavadní akcionáře nástupnické společnosti
(1) Základní kapitál nástupnické společnosti lze při fúzi sloučením zvýšit pro
dosavadní akcionáře nástupnické společnosti i zvýšením jmenovité nebo účetní hodnoty
jejich akcií ze jmění zanikající společnosti nebo společností, i když nedochází k výměně akcií,
pokud nedochází ke změnám v osobách akcionářů nástupnické společnosti.
(1) Základní kapitál nástupnické společnosti lze při fúzi sloučením zvýšit pro
dosavadní akcionáře nástupnické společnosti i zvýšením jmenovité nebo účetní hodnoty
jejich akcií ze jmění zanikající společnosti nebo společností nebo vydáním nových akcií, i
když nedochází k výměně akcií, pokud nedochází ke změnám v osobách akcionářů
nástupnické společnosti.
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(2) Částka zvýšení základního kapitálu podle odstavce 1 nesmí být vyšší než částka
ocenění jmění zanikající společnosti zjištěná z posudku znalce nebo součet těchto částek,
účastní-li se fúze více zanikajících společností.
(3) Částka zvýšení základního kapitálu podle odstavce 2 se rozdělí mezi dosavadní
akcionáře nástupnické společnosti v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií v zanikající
společnosti nebo podle počtu kusů jimi vlastněných akcií, jde-li o kusové akcie. Nejsou-li
akcionáři zanikající společnosti současně akcionáři nástupnické společnosti, rozdělí se částka
zvýšení základního kapitálu podle odstavce 2 mezi dosavadní akcionáře nástupnické
společnosti v poměru jmenovité hodnoty nebo podle počtu kusů jejich akcií na nástupnické
společnosti.
(4) Na zvýšení základního kapitálu ze jmění zanikající společnosti pro dosavadní
akcionáře nástupnické společnosti při fúzi sloučením se nepoužijí ustanovení zákona, který
upravuje právní poměry obchodních společností a družstev, o zvýšení základního kapitálu.
Ustanovení § 99b o vyloučení povinnosti doplácet do výše reálné hodnoty předmětu
nepeněžitého vkladu se použije obdobně.
§ 110
Snížení základního kapitálu nástupnické společnosti snížením jmenovité nebo účetní hodnoty
dosavadních akcií
(1) Jako součást fúze sloučením lze vždy i snížit dosavadní základní kapitál
nástupnické společnosti snížením jmenovité nebo účetní hodnoty akcií, jež vlastní dosavadní
akcionáři nástupnické společnosti.
(2) Jestliže se snižuje jmenovitá nebo účetní hodnota akcií dosavadních akcionářů
nástupnické společnosti, použijí se ustanovení zákona, který upravuje právní poměry
obchodních společností a družstev, o snížení základního kapitálu, při němž dochází ke snížení
jmenovité nebo účetní hodnoty akcií.
(3) Ustanovení zákona, který upravuje právní poměry obchodních společností a
družstev, o obsahu pozvánky na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání při snížení
základního kapitálu, o obsahu usnesení valné hromady, o zápisu usnesení valné hromady o
snížení základního kapitálu a zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a o
ochraně věřitelů při snížení základního kapitálu se nepoužijí; ustanovení § 35 až 39 tím nejsou
dotčena.
(4) Částka snížení základního kapitálu nesmí být vyplacena před zápisem fúze do
obchodního rejstříku a dříve, než budou zajištěny pohledávky věřitelů všech zúčastněných
společností podle tohoto zákona. Totéž platí pro uzavření dohody o prominutí povinnosti
splatit dosud nesplacenou část emisního kursu akcií.
§ 111
Kombinované zvýšení a snížení základního kapitálu nástupnické společnosti
(1) Při fúzi sloučením může být základní kapitál nástupnické společnosti zvýšen
současně jak postupem podle § 103 nebo 109a, tak podle § 109.
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(2) Při fúzi sloučením může dojít k souběžnému zvýšení základního kapitálu podle §
103, 109 nebo 109a a ke snížení základního kapitálu podle § 110. Při tomto postupu může být
dosavadní základní kapitál nástupnické společnosti snížen i pod částku stanovenou zákonem,
který upravuje právní poměry obchodních společností a družstev, bude-li současně zvýšen
tak, aby v době zápisu fúze do obchodního rejstříku dosáhl alespoň částky stanovené
zákonem, který upravuje právní poměry obchodních společností a družstev.
Díl 5
Informace o projektu fúze
§ 118
Oznámení podle § 33 odst. 1 písm. b) nebo informace uveřejněné podle § 33a musí
dále obsahovat alespoň
a)
b)
c)
c)

upozornění pro akcionáře na jejich práva podle § 119 nebo 119a,
nemá-li se konat valná hromada jedné nebo více zúčastněných společností, upozornění
pro akcionáře těchto zúčastněných společností na jejich práva podle § 131, popřípadě
upozornění pro akcionáře zanikající společnosti na závazek nástupnické společnosti
odkoupit akcie podle § 144 odst. 1 nebo § 145.
upozornění pro akcionáře zanikající společnosti na závazek povinnost
nástupnické společnosti odkoupit akcie podle § 144 odst. 1, § 145 nebo § 49a.
§ 120

(1) Jestliže se nemá konat valná hromada nástupnické akciové společnosti podle §
129, je rozhodný z hlediska lhůt doby pro splnění povinností podle § 118, 119 nebo 119a
nástupnickou společností den, na nějž je svolána valná hromada zanikající společnosti. Mají-li
se konat valné hromady zanikajících společností v různých dnech, je rozhodným den, na nějž
je svolána prvá z těchto valných hromad.
(2) Nemá-li se konat valná hromada žádné ze zúčastněných společností podle § 132, je
rozhodný z hlediska lhůt doby pro splnění povinností podle § 118, 119 nebo 119a všemi
zúčastněnými společnostmi den, v němž má být podán návrh na zápis fúze do obchodního
rejstříku.
Díl 6
Schválení fúze
Schvalování valnou hromadou
§ 121
(1) V pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o svolání valné hromady, která
má schvalovat fúzi, musí být akcionáři upozorněni na jejich práva podle § 119 nebo 119a a
pozvánka nebo oznámení musí obsahovat i vybrané údaje z účetní závěrky, jestliže má být
valnou hromadou schválena.
(2) V pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o svolání valné hromady
nástupnické společnosti, která má schvalovat fúzi sloučením, se dále uvedou i údaje o vlivu
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fúze sloučením na akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti, zejména o tom, že
akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti nepodléhají výměně nebo že se štěpí, že
se zvyšuje nebo snižuje jejich jmenovitá hodnota s uvedením celkové částky, o niž se zvýší
nebo sníží jmenovitá hodnota všech akcií dosavadních akcionářů nástupnické společnosti,
anebo že se změní jejich podoba, druh nebo forma.
(2) V pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o svolání valné hromady
nástupnické společnosti, která má schvalovat fúzi sloučením, se dále uvedou i údaje o
vlivu fúze sloučením na akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti, zejména o
tom, že akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti nepodléhají výměně nebo
že se štěpí, že se zvyšuje nebo snižuje jejich jmenovitá nebo účetní hodnota s uvedením
celkové částky, o niž se zvýší nebo sníží jmenovitá nebo účetní hodnota všech akcií
dosavadních akcionářů nástupnické společnosti, anebo že se změní jejich druh nebo
forma nebo dojde k výměně cenných papírů za zaknihované nebo imobilizované cenné
papíry anebo obráceně.
(3) Pokud dochází ke zvýšení nebo snížení základního kapitálu nástupnické
společnosti podle tohoto zákona, obsahuje pozvánka na valnou hromadu všech zúčastněných
společností nebo oznámení o jejím konání i údaj o tom, pro akcionáře jakých zúčastněných
společností je základní kapitál zvyšován nebo snižován, zda se jedná o zvýšení základního
kapitálu z vlastních zdrojů nástupnické společnosti nebo ze jmění zanikající společnosti, zda
dochází ke kombinovanému zvýšení základního kapitálu nebo ke kombinaci zvýšení a snížení
základního kapitálu.
§ 124
Usnesení valné hromady nástupnické společnosti o schválení fúze sloučením musí
obsahovat
a)
b)
c)

schválení projektu fúze sloučením,
schválení konečné účetní závěrky a závěrky nástupnické společnosti a její
zahajovací rozvahy, pokud rozhodný den fúze předchází vyhotovení projektu fúze,
popřípadě mezitímní účetní závěrky, a
rozhodnutí o vydání nových akcií, popřípadě pověření představenstva k vydání nových
akcií nebo o možnosti nabýt vlastní akcie, je-li to třeba k výměně akcií zanikající
společnosti za akcie nástupnické společnosti podle § 103.
§ 125

Jestliže budou akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti vyměňovány za
akcie o vyšší jmenovité hodnotě bude zvyšován základní kapitál nástupnické společnosti
podle § 109, musí usnesení valné hromady nástupnické společnosti o schválení fúze
sloučením obsahovat též
a)
b)

částku zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů nástupnické společnosti a
označení vlastního zdroje nebo zdrojů nástupnické společnosti z poslední řádné účetní
závěrky, mimořádné účetní závěrky, konečné účetní závěrky nebo mezitímní závěrky
sestavené před vyhotovením projektu fúze, z něhož bude základní kapitál zvyšován, v
členění podle struktury vlastního kapitálu v účetní závěrce.
§ 125a
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Jestliže budou akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti vyměňovány za
akcie o vyšší jmenovité hodnotě bude zvyšován základní kapitál nástupnické společnosti
podle § 109a, musí usnesení valné hromady nástupnické společnosti o schválení fúze
sloučením obsahovat též určení částky zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze
jmění zanikající společnosti nebo zanikajících společností.
§ 126
Budou-li akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti vyměňovány za akcie o
nižší jmenovité hodnotě podle § 110, musí usnesení valné hromady nástupnické společnosti o
schválení fúze sloučením obsahovat též
a)
b)
c)

částku, o niž se snižuje jmenovitá hodnota dosavadní akcie nástupnické společnosti,
částku, o niž se snižuje dosavadní základní kapitál nástupnické společnosti, a
údaj o tom, zda částka, o niž se sníží základní kapitál nástupnické společnosti, bude
vyplacena dosavadním akcionářům nástupnické společnosti s uvedením lhůty pro její
vyplacení, nebo údaj o tom, jak jinak s ní bude naloženo.
§ 126

Bude-li se snižovat základní kapitál nástupnické společnosti podle § 110, musí
usnesení valné hromady nástupnické společnosti o schválení fúze sloučením obsahovat
též
a)
b)
c)

částku, o niž se snižuje jmenovitá hodnota dosavadní akcie nástupnické
společnosti, nejde-li o kusové akcie,
částku, o niž se snižuje dosavadní základní kapitál nástupnické společnosti, a
údaj o tom, zda částka, o niž se sníží základní kapitál nástupnické společnosti,
bude vyplacena dosavadním akcionářům nástupnické společnosti s uvedením
doby pro její vyplacení, nebo údaj o tom, jak jinak s ní bude naloženo.
Schvalování představenstvem
Výjimky ze schvalování fúze valnou hromadou
§ 129

Jestliže se nevyměňují dosavadním akcionářům nástupnické akciové společnosti akcie,
ani nedochází ke změnám stanov nástupnické společnosti, které nejsou vyvolány
výměnným poměrem akcií, nevyžaduje se u nástupnické společnosti schválení fúze
sloučením podle tohoto zákona, jestliže
a)
b)
c)

byla splněna povinnost podle § 33 nebo 33a a § 120 odst. 1,
všichni akcionáři nástupnické společnosti mohli uplatnit práva podle § 119 nebo 119a
a
nástupnická společnost je vlastníkem alespoň 90% akcií zanikající společnosti
s hlasovacími právy.
§ 132
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(1) Je-li nástupnická společnost vlastníkem všech akcií opravňujících hlasovat o
projektu fúze zanikající společnosti, nevyžaduje se schválení fúze podle tohoto zákona,
jestliže
a)
b)

byla splněna povinnost podle § 33 nebo 33a a § 120 odst. 2 a
všichni akcionáři nástupnické společnosti mohli uplatnit práva podle § 119 nebo 119a.
(2) Ustanovení § 130 a 131 se použije pro nástupnické i zanikající společnosti.
§ 132

(1) Je-li nástupnická společnost vlastníkem všech akcií opravňujících hlasovat o
projektu fúze příslušné zanikající společnosti, nevyžaduje se schválení fúze podle tohoto
zákona, jestliže
a)
b)
c)

byla splněna povinnost podle § 33 nebo § 33a a § 120 odst. 2,
všichni akcionáři nástupnické společnosti mohli uplatnit práva podle § 119 nebo
119a a
nemění se stanovy nástupnické společnosti.

(2) Ustanovení odstavce 1 se použije i v případě, že jediným společníkem
příslušné zanikající společnosti je jiná zanikající společnost. Ustanovení § 130 a 131 se
použije pro nástupnické i zanikající společnosti. Ustanovení § 306a odst. 2 se použije
obdobně.
(3) Není-li splněn požadavek stanovený v odstavci 1 písm. a) až c), vyžaduje se
schválení fúze sloučením alespoň valnou hromadou nástupnické společnosti.
§ 137
(1) Výměna akcií stejné podoby se provede ve lhůtě 2 měsíců ode dne zápisu fúze do
obchodního rejstříku.
(2) Jestliže vyměněné akcie mají mít jinou podobu než vyměňované akcie, použijí se
ustanovení zvláštního zákona o změně podoby cenného papíru obdobně.
§ 137
(1) Výměna akcií stejné podoby se provede v době 2 měsíců ode dne zápisu fúze
do obchodního rejstříku.
(2) Jestliže má dojít k výměně akcií vydaných jako cenný papír za zaknihovaný
cenný papír nebo obráceně, použijí se obdobně ustanovení občanského zákoníku o
přeměně cenného papíru na zaknihovaný cenný papír nebo o přeměně zaknihovaného
cenného papíru na cenný papír.
(3) Má-li dojít k imobilizaci vyměňovaných akcií, použijí se ustanovení
občanského zákoníku a zákona o podnikání na kapitálovém trhu o imobilizaci cenných
papírů.
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Oddíl 2
Zvláštní ustanovení o výměně listinných akcií vydaných jako cenný papír
§ 138
Mají-li být v souvislosti s fúzí vyměněny nástupnickou společností listinné akcie,
přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu, pověří všechny zúčastněné
společnosti, jejichž akcie se vyměňují, obstaráním výměny obchodníka s cennými papíry nebo
zahraniční osobu, která má sídlo v členském státě a jejíž předmět podnikání odpovídá činnosti
obchodníka s cennými papíry.
§ 139
(1) Akcionáři jsou povinni předložit dosavadní listinné akcie a zatímní listy ve lhůtě
v době a způsobem určeným v projektu fúze.
(2) Projekt fúze musí obsahovat upozornění pro akcionáře na možnost, že akcie a
zatímní listy nepředložené ve stanovené lhůtě době mohou být prohlášeny za neplatné bez
poskytnutí dodatečné lhůty k předložení akcií, nemusí-li být poskytnuta.
§ 140
(1) Jestliže jsou akcionáři v prodlení s předložením dosavadních listinných akcií a
zatímních listů, i když projekt fúze obsahoval upozornění na možnost neposkytnout
dodatečnou lhůtu, může je nástupnická společnost přesto vyzvat, uzná-li to za potřebné a je-li
takové jednání v zájmu společnosti, způsobem určeným zákonem a stanovami nástupnické
společnosti pro svolání valné hromady, aby listinné akcie a zatímní listy předložili v
dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jim k tomuto účelu určí, s poučením, že jinak bude
postupováno podle § 141.
(2) Nebude-li projekt fúze obsahovat upozornění na možnost neposkytnout
dodatečnou lhůtu k předložení listinných akcií nebo zatímních listů, vyzve nástupnická
společnost akcionáře, kteří jsou v prodlení, způsobem určeným zákonem a stanovami
nástupnické společnosti pro svolání valné hromady, aby listinné akcie a zatímní listy
předložili v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jim k tomuto účelu určí, s poučením, že jinak
bude postupováno podle § 141.
§ 140
(1) Jestliže jsou akcionáři v prodlení s předložením dosavadních listinných akcií a
zatímních listů, i když projekt fúze obsahoval upozornění na možnost neposkytnout
dodatečnou lhůtu dobu, může je nástupnická společnost přesto vyzvat, uzná-li to za
potřebné a je-li takové jednání v zájmu společnosti, způsobem určeným zákonem a
stanovami nástupnické společnosti pro svolání valné hromady, aby listinné akcie a
zatímní listy předložili v dodatečné přiměřené lhůtě době, kterou jim k tomuto účelu
určí, s poučením, že jinak bude postupováno podle § 141.
(2) Nebude-li projekt fúze obsahovat upozornění na možnost neposkytnout
dodatečnou dobu k předložení akcií nebo zatímních listů, vyzve nástupnická společnost
akcionáře, kteří jsou v prodlení, způsobem určeným zákonem a stanovami nástupnické
společnosti pro svolání valné hromady, aby akcie a zatímní listy předložili v dodatečné
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přiměřené době, kterou jim k tomuto účelu určí, s poučením, že jinak bude postupováno
podle § 141.
§ 141
(1) Nástupnická společnost prohlásí za neplatné dosavadní listinné akcie a zatímní
listy, které nebyly vráceny ve lhůtě podle § 139. Byla-li stanovena dodatečná přiměřená lhůta
k vrácení podle § 140, prohlásí nástupnická společnost nevrácené listinné akcie a zatímní listy
za neplatné až po marném uplynutí této lhůty. Za neplatné nelze prohlásit akcie, které byly
vráceny opožděně, ale před tím, než je nástupnická společnost za neplatné prohlásila.
(1) Nástupnická společnost prohlásí za neplatné dosavadní akcie a zatímní listy,
které nebyly vráceny v době podle § 139. Byla-li stanovena dodatečná přiměřená doba k
vrácení podle § 140, prohlásí nástupnická společnost nevrácené akcie a zatímní listy za
neplatné až po marném uplynutí této doby. Za neplatné nelze prohlásit akcie, které byly
vráceny opožděně, ale před tím, než je nástupnická společnost za neplatné prohlásila.
(2) Prohlášení akcií a zatímních listů za neplatné oznámí nástupnická společnost
akcionářům, jejichž listinné akcie a zatímní listy byly prohlášeny za neplatné (dále jen
„dotčené osoby“), způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady
nástupnické společnosti a prohlášení listinných akcií a zatímních listů za neplatné bez
zbytečného odkladu zveřejní.
(3) Akcie a zatímní listy určené k výměně prodá nástupnická společnost
prostřednictvím obchodníka s cennými papíry nebo zahraniční osoby, která má sídlo v
členském státě a jejíž předmět podnikání odpovídá činnosti obchodníka s cennými papíry, bez
zbytečného odkladu po zveřejnění prohlášení listinných akcií a zatímních listů za neplatné na
účet dotčené osoby na evropském regulovaném trhu, pokud jsou přijaty k obchodování na
evropském regulovaném trhu, nebo ve veřejné dražbě. Místo, dobu a předmět dražby zveřejní
nástupnická společnost nejméně 2 týdny před jejím konáním.
(4) Výtěžek z prodeje listinných akcií a zatímních listů po započtení pohledávek
nástupnické společnosti proti dotčené osobě vzniklých v souvislosti s prohlášením akcií a
zatímních listů za neplatné a prodejem akcií a zatímních listů vyplatí nástupnická společnost
bez zbytečného odkladu dotčené osobě.
§ 142
Vrácené listinné akcie a zatímní listy společnost bez zbytečného odkladu po jejich
vrácení zničí.
Oddíl 3
Zvláštní ustanovení o výměně zaknihovaných akcií akcií vydaných jako zaknihovaný cenný
papír
§ 143
(1) Jestliže mají být v souvislosti s fúzí nástupnickou společností vydány zaknihované
akcie za zaknihované akcie nebo se mají změnit údaje o zaknihovaných akciích, nástupnická
společnost požádá centrálního depozitáře cenných papírů o vydání zaknihovaných akcií nebo
jej informuje o požadované změně údajů před zápisem fúze do obchodního rejstříku.
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(2) Vydání zaknihovaných akcií nebo provedení změn údajů v centrální evidenci
cenných papírů zabezpečí nástupnická společnost tak, aby k tomu došlo ve lhůtě 15 dnů po
zápisu fúze do obchodního rejstříku.
§ 143
(1) Jestliže mají být v souvislosti s fúzí nástupnickou společností vydány akcie
jako zaknihovaný cenný papír za akcie vydané jako zaknihovaný cenný papír nebo se
mají změnit údaje o akciích v evidenci zaknihovaných cenných papírů, nástupnická
společnost požádá centrálního depozitáře cenných papírů o vydání zaknihovaných akcií
nebo jej informuje o požadované změně údajů před zápisem fúze do obchodního
rejstříku.
(2) Vydání akcií jako zaknihovaných cenných papírů nebo provedení změn údajů
v centrální evidenci cenných papírů zabezpečí nástupnická společnost tak, aby k tomu
došlo v době 15 dnů po zápisu fúze do obchodního rejstříku.
(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se použije přiměřeně, jsou-li akcie imobilizovaným
cenným papírem.
Díl 8
Odkoupení akcií nástupnickou společností
Oddíl 1
Dobrovolný odkup
§ 144
(1) Jestliže je nástupnická společnost vlastníkem alespoň 90 % akcií zanikající
společnosti s hlasovacími právy, může projekt fúze sloučením obsahovat závazek povinnost
nástupnické společnosti odkoupit akcie, jež byly vyměněny za ostatní akcie této zanikající
společnosti.
(2) Jestliže projekt fúze sloučením obsahuje závazek povinnost nástupnické
společnosti k odkupu akcií podle odstavce 1, nevyžaduje se pořízení zprávy o fúzi ani
znalecké zprávy o fúzi a nepoužije se ustanovení § 118 odst. 1 písm. a), § 119 ani § 119a.
Oddíl 2
Povinný odkup
§ 145
(1) Jestliže se v důsledku fúze změní právní postavení akcionářů některé ze
zúčastněných společností tak, že dojde k výměně akcií za akcie jiného druhu, ke změně práv
spojených s určitým druhem akcií, kterými se zhoršuje právní postavení akcionáře oproti
stavu před zápisem fúze do obchodního rejstříku, k výměně akcií přijatých k obchodování na
evropském regulovaném trhu za akcie, které nejsou přijaty k obchodování na evropském
regulovaném trhu, nebo k výměně akcií, jejichž převoditelnost není omezena, za akcie s
omezenou převoditelností, musí projekt fúze obsahovat závazek povinnost nástupnické
společnosti odkoupit vyměněné akcie od osoby, která
747

a)
b)
c)

byla oprávněna vykonávat hlasovací právo na valné hromadě zúčastněné společnosti,
která schválila fúzi,
se zúčastnila valné hromady a
hlasovala proti schválení fúze.

(2) Povinnost nástupnické společnosti odkoupit akcie se vztahuje pouze na akcie
nástupnické společnosti, které byly vyměněny za akcie, s nimiž bylo hlasováno proti
schválení fúze.
Oddíl 3
Společná pravidla o odkupu
§ 146
(1) Jestliže projekt fúze obsahuje závazek povinnost nástupnické společnosti odkoupit
akcie, je nástupnická společnost povinna učinit oprávněným akcionářům veřejný návrh
smlouvy nejpozději do 2 týdnů ode dne, kdy se zápis fúze do obchodního rejstříku stal
účinným vůči třetím osobám.
(2) Ustanovení zvláštních zákonů o veřejném návrhu smlouvy o koupi nebo směně
účastnických cenných papírů a o nabídkách převzetí se zde nepoužijí.
§ 147
Veřejný návrh smlouvy musí obsahovat alespoň
a)
b)

c)
d)
e)
f)

firmu, sídlo a identifikační číslo nástupnické společnosti,
označení akcií, na něž se veřejný návrh smlouvy vztahuje, jejich druhu, formy,
podoby, popřípadě jmenovité hodnoty, údaj o tom, zda byly vydány jako cenný
papír, zaknihovaný cenný papír nebo jsou imobilizovány nebo zda dosud jako
cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír vydány nebyly, a jejich označení podle
mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN), pokud je
přiděleno,
cenu za jednu akcii, přičemž cena musí být pro všechny adresáty u stejné akcie stejná,
způsob oznámení o přijetí veřejného návrhu smlouvy nebo označení evropského
regulovaného trhu, na němž musí být smlouva uzavřena,
dobu závaznosti veřejného návrhu smlouvy, která nesmí být kratší než 4 týdny a delší
než 10 týdnů ode dne jeho uveřejnění,
postup při převodu akcií a podmínky placení ceny.
§ 150

(1) Nástupnická společnost je povinna nejpozději do 1 měsíce ode dne následujícího
po dni uplynutí závaznosti veřejného návrhu smlouvy převzít listinné akcie nebo zabezpečit
převod vlastnického práva k zaknihovaným nebo imobilizovaným akciím.
(2) Nástupnická společnost je povinna akcie koupit za cenu přiměřenou reálné hodnotě
akcií. Přiměřenost ceny musí být doložena posudkem znalce.
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(3) Kupní cena je splatná při převodu akcií, nejpozději však do 1 měsíce od uplynutí
doby závaznosti veřejného návrhu smlouvy.
(4) Nebude-li kupní cena přiměřená reálné hodnotě akcií, je smlouva platná a
kterýkoliv z akcionářů, který přijal veřejný návrh smlouvy, je oprávněn požadovat doplatek
kupní ceny. Ustanovení § 46 odst. 2 a § 47 se na přechod práva na doplacení kupní ceny a na
jeho uplatnění použijí obdobně.
§ 151
(1) Je-li nástupnická společnost v prodlení s veřejným návrhem smlouvy, může
akcionář, jemuž měl být veřejný návrh smlouvy určen, učinit společnosti písemný návrh na
uzavření smlouvy o koupi akcií, jež by mohl prodat na základě veřejného návrhu smlouvy, a
to za přiměřenou cenu. Akcionář není povinen dokládat přiměřenost ceny posudkem znalce.
(2) Jestliže nástupnická společnost nepřijme návrh smlouvy podle odstavce 1 do 15
dnů od doručení písemného návrhu smlouvy, je akcionář oprávněn domáhat se uzavření
smlouvy u soudu nebo může požadovat náhradu škody způsobené mu porušením závazku
povinnosti uzavřít smlouvu. Může rovněž požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů.
§ 151a
Při odkupu akcií podle § 146 až 150 se nepoužijí ustanovení stanov o omezení
převoditelnosti akcií na jméno.
Díl 9
Zvláštní ustanovení o zakládání nástupnické akciové společnosti při fúzi splynutím
§ 152
Při fúzi splynutím se zakladatelská smlouva nástupnické akciové společnosti
nepořizuje.
§ 153
zrušen
§ 155
(1) Projekt fúze společnosti s ručením omezeným s akciovou společností při určení
výměnného poměru obsahuje údaje o tom,
a)

b)

kolik akcií určité podoby, druhu, formy a jmenovité hodnoty obdrží společník
zanikající společnosti s ručením omezeným výměnou za svůj obchodní podíl s tím, že
výše doplatku nesmí překročit 10 %výše jmenovité hodnoty akcií, jež mají být
vyměněny za obchodní podíl zanikající společnosti, nebo
jaká bude výše vkladu a výše obchodního podílu, který obdrží akcionář zanikající
akciové společnosti výměnou za své akcie s tím, že výše doplatku nesmí překročit 10
% základního kapitálu při fúzi splynutím nebo 10 % z částky zvýšení základního
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kapitálu ze jmění zanikající nebo zanikajících společností podle § 89 písm. a) nebo b)
při fúzi sloučením.
(2) Projekt fúze zúčastněných společností s ručením omezeným v případě, že
nástupnická společnost bude mít formu akciové společnosti, obsahuje při určení výměnného
poměru, kolik akcií určité podoby, druhu, formy a jmenovité hodnoty obdrží společník každé
zúčastněné společnosti s ručením omezeným výměnou za svůj obchodní podíl s tím, že výše
doplatku nesmí překročit 10%výše jmenovité hodnoty akcií, jež mají být vyměněny za
obchodní podíly každé ze zúčastněných společností.
(3) Projekt fúze zúčastněných akciových společností v případě, že nástupnická
společnost bude mít právní formu společnosti s ručením omezeným, obsahuje při určení
výměnného poměru údaje o tom, jaká bude výše vkladu a výše obchodního podílu, který
obdrží akcionář zanikající akciové společnosti výměnou za své akcie s tím, že výše doplatku
nesmí překročit 10 % základního kapitálu při fúzi splynutím nebo 10 % z částky zvýšení
základního kapitálu ze jmění zanikající nebo zanikajících společností podle § 89 písm. a)
nebo b) při fúzi sloučením. V tomto případě podléhají výměně i akcie dosavadních akcionářů
nástupnické společnosti.
(4) Je-li zanikající společností akciová společnost a nástupnickou společností
společnost s ručením omezeným, obsahuje projekt fúze i výši náhrady pro vlastníky
vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů a opčních listů s pravidly pro její výplatu, byly-li
vydány. Náhradu nelze vyplatit před zápisem fúze do obchodního rejstříku a dříve, než budou
zajištěny pohledávky věřitelů podle tohoto zákona. Ustanovení § 380 a 381 o vyměnitelných a
prioritních dluhopisech se použijí obdobně.
(5) Nebyl-li splacen vklad nebo emisní kurs akcií, uvede se tato skutečnost v projektu
fúze.
(6) Pro výměnu obchodních podílů za akcie a pro výměnu akcií za obchodní podíly se
ustanovení § 97 až 99b a § 134 až 143 použijí obdobně.
§ 155
(1) Projekt fúze, na níž se účastní společnost s ručením omezeným, Projekt fúze
zúčastněných společností s ručením omezeným v případě, že nástupnická společnost
bude mít formu akciové společnosti nebo nástupnická společnost s ručením omezeným
při fúzi sloučením nabývá právní formu akciové společnosti, obsahuje určení kolik akcií
určitého druhu, formy, popř. jmenovité hodnoty obdrží společník každé zúčastněné
společnosti s ručením omezeným výměnou za svůj podíl a zda akcie budou vydány jako
cenný papír s uvedením lhůty doby pro její převzetí, nebo jako zaknihovaný cenný papír
anebo zda dojde k imobilizaci akcií.
(2) Projekt fúze, na níž se účastní akciová společnost, Projekt fúze zúčastněných
akciových společností v případě, že nástupnická společnost bude mít právní formu
společnosti s ručením omezeným nebo nástupnická akciová společnost při fúzi sloučením
nabývá právní formu společnosti s ručením omezeným, obsahuje údaje o tom, jaká bude
výše vkladu nebo vkladů a výše podílu nebo podílů, který obdrží akcionář zanikající
akciové společnosti výměnou za své akcie a pravidla pro vypořádání s akcionáři, kteří
s fúzí nesouhlasili
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(3) Je-li zanikající společností akciová společnost a nástupnickou společností
společnost s ručením omezeným nebo nástupnická akciová společnost při fúzi sloučením
nabývá právní formu společnosti s ručením omezeným, obsahuje projekt fúze i
upozornění pro akcionáře na právo vystoupit ze společnosti podle § 159 a výši náhrady
pro vlastníky jiných účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických
cenných papírů než akcií nebo zatímních listů s pravidly pro její výplatu, byly-li vydány.
Ustanovení § 380 a 381 se použijí obdobně.
(4) Nebyl-li splacen vklad nebo emisní kurs akcií, uvede se tato skutečnost v
projektu fúze.
(5) Ustanovení § 88 odst. 1 nebo § 100 odst. 1 o náležitostech projektu fúze se ve
vztahu k příslušné zúčastněné společnosti použije obdobně. Pro výměnu obchodních
podílů za akcie a pro výměnu akcií za obchodní podíly se ustanovení § 97 až 99c a 134
až 143 použijí obdobně.
§ 156
(1) Fúze společnosti s ručením omezeným s akciovou společností anebo fúze, při níž
dojde ke změně právní formy nástupnické společnosti s ručením omezeným na akciovou
společnost při fúzi sloučením, musí být schválena všemi společníky zúčastněné společnosti s
ručením omezeným.
(2) Je-li při fúzi sloučením jediným společníkem zanikající společnosti s ručením
omezeným akciová společnost, použije se ustanovení § 95b a 132 obdobně. Za změnu
stanov se v tomto případě považuje i jejich nahrazení společenskou smlouvou nebo
zakladatelskou listinou, mění-li nástupnická společnost svou právní formu.
§ 157
(1) Jestliže je nástupnickou společností společnost s ručením omezeným a v zanikající
nebo nástupnické společnosti s ručením omezeným nebyly dosud plně splaceny všechny
vklady, vyžaduje se ke schválení fúze souhlas všech společníků zúčastněných společností.
(2) Je-li při fúzi sloučením jediným akcionářem zanikající akciové společnosti
společnost s ručením omezeným, použije se ustanovení § 132 a 95b obdobně. Za změnu
společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny se v tomto případě považuje i její
nahrazení stanovami, mění-li nástupnická společnost svou právní formu.
§ 158
(1) Dochází-li k fúzi sloučením a nástupnická společnost nabývá jinou právní formu,
obsahuje projekt fúze i
a) společenskou smlouvu nebo stanovy nástupnické společnosti a
b) jména a bydliště osob, které mají být členy statutárního orgánu, a jména a
bydliště osob, které mají být členy dozorčí rady nebo správní rady. Ustanovení § 72
tím není dotčeno.
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(2) Má-li nástupnická společnost s ručením omezeným nabýt právní formu akciové
společnosti, použijí se pro obsah projektu fúze a splácení emisního kursu i ustanovení §
72 a 101 obdobně.
(3) Má-li nástupnická akciová společnost nabýt právní formu společnosti s ručením
omezeným, použijí se pro obsah projektu fúze a obsah společenské smlouvy nástupnické
společnosti ustanovení § 72, 96 a § 155 odst. 4 obdobně.
Díl 2
Zvláštní ustanovení o vystoupení nesouhlasících akcionářů
§ 159
(1) Akcionář zanikající akciové společnosti, který s fúzí do nástupnické společnosti s
ručením omezeným nesouhlasil, má právo ze společnosti vystoupit, jestliže
a)

byl akcionářem zanikající akciové společnosti ke dni konání valné hromady, která
schválila vnitrostátní fúzi zanikající akciové společnosti s nástupnickou společností s
ručením omezeným, a
b)
hlasoval proti schválení vnitrostátní fúze.
(1) Akcionář zanikající akciové společnosti, který s fúzí do nástupnické
společnosti s ručením omezeným nesouhlasil nebo akcionář nástupnické akciové
společnosti, která má nabýt právní formu společnosti s ručením omezeným, který
s takovou fúzí sloučením nesouhlasil, má právo ze společnosti vystoupit, jestliže
a)
b)

byl akcionářem zúčastněné akciové společnosti ke dni konání valné hromady,
která schválila takovou fúzi, a
hlasoval proti schválení této fúze.

(2) Akcionář je oprávněn vystoupit ze společnosti jen ohledně těch akcií, kterými
hlasoval proti schválení fúze.
§ 160
(1) Vystoupení musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem a musí být
zanikající zúčastněné akciové společnosti doručeno ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy byla fúze
schválena její valnou hromadou.
(2) Vystoupení nelze odvolat.
§ 161
(1) Jestliže zanikající zúčastněná společnost vydala listinné akcie a zatímní listy jako
cenný papír a nedošlo k jejich imobilizaci, odevzdá vystupující akcionář všechny listinné
akcie a zatímní listy, ohledně nichž ze společnosti vystupuje, jinak je jeho vystoupení
neúčinné. Odevzdané listinné akcie a zatímní listy nástupnická společnost zničí bez
zbytečného odkladu po zápisu fúze do obchodního rejstříku.
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(2) Společnost vrátí listinné akcie a zatímní listy akcionáři do 15 dnů ode dne, kdy
bylo rozhodnuto o zrušení fúze nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu
o zamítnutí nebo odmítnutí zápisu fúze do obchodního rejstříku.
§ 162
(1) Jestliže společnost vydala zaknihované akcie akcie jako zaknihovaný cenný
papír, je vystoupení akcionáře účinné jen ohledně akcií, které byly evidovány v evidenci
zaknihovaných cenných papírů jako vlastnictví tohoto akcionáře ke dni zápisu fúze do
obchodního rejstříku a se kterými hlasoval proti schválení fúze.
(2) Ustanovení odstavce 1 se na imobilizované akcie použije obdobně.
§ 163
(1) Účast vystupujícího akcionáře v zanikající zúčastněné akciové společnosti
ohledně akcií, s nimiž hlasoval proti schválení fúze, zaniká dnem zápisu fúze do obchodního
rejstříku.
(2) Obchodní podíl Podíl, který by podle projektu fúze akcionář získal na nástupnické
společnosti s ručením omezeným výměnou za své akcie v zanikající zúčastněné akciové
společnosti, přechází zcela nebo zčásti dnem zápisu fúze do obchodního rejstříku do majetku
nástupnické společnosti s ručením omezeným.
§ 164
(1) Zanikající Nástupnická společnost je povinna poskytnout akcionáři vypořádací
podíl odpovídající reálné hodnotě akcií, kterých se týká vystoupení. Výše vypořádacího
podílu musí být doložena posudkem znalce. Povinnost zajistit zpracování znaleckého posudku
a zaplatit odměnu znalci má zanikající společnost.
(2) Vypořádací podíl je splatný uplynutím 1 měsíce ode dne zápisu fúze do
obchodního rejstříku.
(3) Vypořádací podíl se vyplácí v penězích, pokud se účastníci nedohodnou jinak.
§ 165
(1) Zápisem fúze do obchodního rejstříku se mění společenská smlouva nástupnické
společnosti s ručením omezeným tak, že jako společník nastupuje místo vystoupivšího
společníka nástupnická společnost.
(2) Návrh na zápis fúze do obchodního rejstříku v případě, že zanikající zúčastněnou
společností je akciová společnost a nástupnická společnost má mít právní formu společnosti s
ručením omezeným, lze podat nejdříve po uplynutí lhůty doby 30 dnů ode dne, kdy byla fúze
schválena valnou hromadou zanikající zúčastněné akciové společnosti; to neplatí, není-li zde
nikdo, kdo by mohl ze zanikající akciové společnosti vystoupit podle tohoto zákona.
§ 166a
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(1) Vkladová povinnost Povinnost splatit členský vklad nezaniká zápisem fúze
družstva do obchodního rejstříku, ledaže z projektu fúze plyne, že členský vklad se v
důsledku fúze odpovídajícím způsobem snižuje. V takovém případě musí projekt fúze určit,
jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení členského vkladu.
(2) Snižuje-li se členský vklad, přestože byl splacen byla splněna vkladová
povinnost, a částka snížení členského vkladu má být podle projektu fúze zaplacena členovi,
obsahuje projekt fúze i lhůtu dobu k zaplacení částky snížení členského vkladu.
(3) Částka podle odstavce 2 nesmí být vyplacena před zápisem fúze do obchodního
rejstříku a dříve, než budou zajištěny pohledávky věřitelů podle tohoto zákona.
(4) Pokud nebyl členský vklad zcela splacen, lze uzavřít dohodu o prominutí
povinnosti splatit nesplacenou část členského vkladu jen za podmínek uvedených v odstavci
3.
(4) Pokud nebyla splněna vkladová povinnost, lze uzavřít dohodu o prominutí
tohoto dluhu jen za podmínek uvedených v odstavci 3.
§ 172
Usnesení členské schůze zúčastněného družstva o schválení fúze sloučením musí
obsahovat schválení
a)
b)

projektu fúze sloučením a
konečné účetní závěrky zanikajícího příslušného zúčastněného družstva a zahajovací
rozvahy nástupnického družstva, pokud rozhodný den fúze předchází vyhotovení
projektu fúze, popřípadě mezitímní účetní závěrky zanikajícího družstva.
§ 173
zrušen
§ 173

Pokud nebyla dosud schválena poslední řádná nebo mimořádná účetní závěrka
jakéhokoliv zúčastněného družstva, popřípadě mezitímní účetní závěrka, pokud se
vyžaduje, anebo konečná účetní závěrka členskou schůzí tohoto zúčastněného družstva
před zápisem fúze do obchodního rejstříku, schvaluje tyto účetní závěrky členská schůze
nástupnického družstva po zápisu fúze do obchodního rejstříku. Schválení zahajovací
rozvahy se v tomto případě nevyžaduje.
Díl 2
Zvláštní ustanovení o fúzi bytového družstva
§ 178
Při fúzi bytových družstev musí být všechna zúčastněná, zanikající i nástupnická
družstva vždy pouze bytovými družstvy; účast jiných než bytových družstev zde není
dovolena.
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Díl 2
Zvláštní ustanovení o fúzi bytového družstva nebo sociálního družstva
§ 178
(1) Fúze bytového družstva s jiným než bytovým družstvem se zakazuje. Fúze
sociálního družstva s jiným než sociálním družstvem se zakazuje.
(2) Nástupnickým družstvem při fúzi bytových družstvech může být jen bytové
družstvo. Nástupnickým družstvem při fúzi sociálních družstev, může být jen sociální
družstvo.
§ 182
Přeshraniční fúze jsou možné pouze mezi korporacemi takových právních forem, které
se mohou účastnit fúze podle vnitrostátního práva členských států, kterým se řídí jejich vnitřní
poměry. Ustanovení § 336b odst. 2 se použije obdobně.
§ 189
(1) Přeshraniční fúze se může zúčastnit i veřejná obchodní společnost a komanditní
společnost.
(2) Pro přeshraniční fúzi s účastí veřejné obchodní společnosti a komanditní
společnosti se použijí ustanovení § 182, 184, 210 a 213 obdobně.
(3) Ustanovení § 27 písm. a) se nepoužije.
§ 191
(1) Projekt přeshraniční fúze korporací musí kromě obecných údajů požadovaných
tímto zákonem dále obsahovat
a)
b)
c)
d)

údaje o postupu, kterým se stanoví zapojení zaměstnanců do záležitostí nástupnické
korporace,
údaje o ocenění aktiv a pasiv převáděných na nástupnickou korporaci,
pravděpodobné dopady přeshraniční fúze na zaměstnance, zejména údaje o
plánovaném propouštění zaměstnanců,
den účetních závěrek fúzujících korporací použitý pro stanovení podmínek
přeshraniční fúze.
(2) Projekt přeshraniční fúze neobsahuje údaje podle § 100 odst. 1 písm. b) a f).
§ 197

(1) Jestliže se přeshraniční fúze účastní česká společnost s ručením omezeným, musí
být dokumenty uvedené v § 93 odeslány společníkům nejméně 1 měsíc přede dnem konání
valné hromady, na kterém má být schválena přeshraniční fúze.
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(2) Budou-li společníci schvalovat přeshraniční fúzi mimo valnou hromadu postupem
podle § 19 odst. 1, prodlužuje se lhůta doba pro vyjádření společníka na dobu 1 měsíce.
(3) Lhůta Doba 1 měsíce se vztahuje i na zpřístupnění dokumentů podle § 93a.
§ 214
(1) Zaměstnanci nástupnické korporace, která bude mít po zápisu přeshraniční fúze do
obchodního rejstříku své sídlo na území České republiky, a dále zaměstnanci dceřiné
společnosti (§ 217 ) nástupnické korporace a zaměstnanci pracující v organizační složce
podniku obchodního závodu (dále jen „závod“) nástupnické korporace (dále jen
„zaměstnanci nástupnické korporace “) mají právo vlivu za podmínek a způsobem
stanoveným tímto zákonem.
(2) Právem vlivu se rozumí právo volit a být volen, jmenovat, doporučovat nebo
souhlasit nebo nesouhlasit s volbou nebo jmenováním členů dozorčí rady, správní rady nebo
kontrolní komise nástupnické korporace se sídlem na území České republiky po zápisu
přeshraniční fúze do obchodního rejstříku.
§ 215
(1) Jestliže má mít nástupnická korporace své sídlo na území České republiky, musí
být dosaženo dohody o míře a způsobu práva vlivu zaměstnanců nástupnické korporace, neníli dále stanoveno něco jiného.
(2) Nestanoví-li tento zákon něco jiného, nemají zaměstnanci právo na zastoupení
v dozorčí radě, správní radě ani kontrolní komisi české nástupnické korporace.
(2) Nestanoví-li tento zákon něco jiného, řídí se právo vlivu zaměstnanců nástupnické
akciové společnosti ustanoveními zvláštního zákona o zastoupení zaměstnanců v dozorčí radě
akciové společnosti. Nestanoví- li tento zákon něco jiného, zaměstnanci nástupnické
společnosti s ručením omezeným nemají právo na zastoupení v dozorčí radě společnosti s
ručením omezeným a zaměstnanci nástupnického družstva nemají právo na zastoupení v
kontrolní komisi družstva.
(3) Ustanovení odstavce 2 se nepoužije, jestliže
a)
b)

c)

alespoň jedna ze zúčastněných korporací měla 6 měsíců přede dnem zveřejnění
projektu přeshraniční fúze průměrně více než 500 zaměstnanců a existuje v ní právo
vlivu zaměstnanců, nebo
alespoň v jedné ze zúčastněných korporací je před zápisem přeshraniční fúze do
obchodního rejstříku nebo do zahraničního obchodního rejstříku upraveno právo vlivu
jejích zaměstnanců. v rozsahu vyšším, než stanoví tento nebo zvláštní zákon pro
společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo družstva se sídlem na
území České republiky, nebo
zaměstnanci dotčených dceřiných společností a zaměstnanci pracující v dotčených
organizačních složkách podniku v jiných členských státech než v České republice
nemají právo vlivu alespoň v rozsahu, v jakém mají nebo mají mít právo vlivu
zaměstnanci nástupnické akciové společnosti podle zvláštního zákona.
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(4) Pro účely zjištění průměrného počtu zaměstnanců zúčastněné korporace podle
odstavce 2 písm. a) se do celkového počtu jejích zaměstnanců zohledňují pouze zaměstnanci
zúčastněné korporace, zaměstnanci jejích dceřiných společností a zaměstnanci organizačních
složek podniku závodu zúčastněné korporace umístěných ve všech členských státech.
§ 218
(1) Dotčenou dceřinou společností se rozumí dceřiná společnost zúčastněné korporace,
která se má stát dceřinou společností nástupnické korporace.
(2) Dotčenou organizační složkou podniku se rozumí organizační složka podniku,
která se má stát organizační složkou podniku závodu nástupnické korporace.
Oddíl 2
Vyjednávací výbor zaměstnanců
§ 219
(1) Při jednání o rozsahu práva vlivu zaměstnanců nástupnické korporace zastupuje
zaměstnance zúčastněných korporací, dotčených dceřiných společností a dotčených
organizačních složek podniku závodu vyjednávací výbor zaměstnanců (dále jen „vyjednávací
výbor“).
(2) Statutární nebo jiné vedoucí orgány zúčastněných korporací přijmou bez
zbytečného odkladu po pořízení projektu přeshraniční fúze opatření potřebná k ustavení a
činnosti vyjednávacího výboru.
(3) Statutární nebo jiné vedoucí orgány zúčastněných korporací sdělí bez zbytečného
odkladu všem zaměstnancům a zástupcům zaměstnanců podle pracovněprávních předpisů
vhodnou formou
a) firmy nebo názvy, sídla, právní formy a počet zaměstnanců všech zúčastněných korporací
ke dni zveřejnění informace podle odstavce 2,
b) firmy nebo názvy, sídla, právní formy a počet zaměstnanců všech dceřiných společností
zúčastněných korporací ke dni zveřejnění informace podle odstavce 2,
c) počet zaměstnanců a umístění organizačních složek podniku závodu zúčastněných
korporací umístěných v jiných členských státech,
d) podrobné údaje o způsobu a rozsahu práva vlivu zaměstnanců na složení orgánů
zúčastněných korporací,
e) počet zaměstnanců zúčastněných korporací oprávněných vykonávat právo vlivu.
(4) Povinnost zřídit vyjednávací výbor a postupovat podle tohoto zákona je dána bez
zřetele ke skutečnosti, v kterém členském státu má mít nástupnická korporace své sídlo.
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§ 221
(1) Na každých i započatých 10 % zaměstnanců zúčastněných korporací a dotčených
dceřiných společností a zaměstnanců pracujících v dotčených organizačních složkách, kteří
jsou zaměstnáni ve stejném členském státě, počítaných z celkového počtu zaměstnanců
zúčastněných korporací a dotčených dceřiných společností a zaměstnanců pracujících v
dotčených organizačních složkách podniku závodu ve všech členských státech, se volí jeden
člen vyjednávacího výboru.
(2) Pro účely zjištění okruhu osob, jež mají právo volby nebo jmenování členů
vyjednávacího výboru, je rozhodným počet zaměstnanců zúčastněných korporací a dotčených
dceřiných společností a zaměstnanců pracujících v dotčených organizačních složkách podniku
závodu ke dni zveřejnění projektu přeshraniční fúze podle tohoto zákona.
§ 222
(1) Jestliže nebudou místa ve vyjednávacím výboru obsazena takovým způsobem, aby
zaměstnance každé zanikající korporace zastupoval alespoň jeden člen vyjednávacího výboru
přímo či nepřímo zvolený nebo jmenovaný těmito zaměstnanci (dále jen „přímý zástupce“),
zvýší se počet členů vyjednávacího výboru tak, aby mohli být ve vyjednávacím výboru
zastoupeni zaměstnanci každé zanikající korporace.
(2) Pokud by měl počet členů vyjednávacího výboru doplněný podle odstavce 1 ve
všech členských státech překročit počet členů vyjednávacího výboru stanovený podle § 221 o
více než 20 %, zvýší se počet členů vyjednávacího výboru jen o 20 % s tím, že dodatečná
místa se rozdělí po jednom přímým zástupcům zaměstnanců zúčastněných korporací v pořadí
podle počtu jejich zaměstnanců v jednotlivých členských státech, a to tak, aby složení
vyjednávacího výboru nevedlo ke dvojímu zastoupení dotyčných zaměstnanců.
(3) Místa ve vyjednávacím výboru určená pro zástupce zaměstnanců zúčastněných
korporací, dotčených dceřiných společností a zaměstnanců pracujících v organizačních
složkách podniku závodu umístěných na území České republiky se obsadí tak, aby na
zaměstnance každé zúčastněné korporace, dotčené dceřiné společnosti a na zaměstnance
pracující v každé organizační složce podniku závodu umístěné na území České republiky
připadal alespoň jeden přímý zástupce.
(4) Nelze-li postupovat podle odstavce 3, zvolí se členové vyjednávacího výboru tak,
aby zaměstnance každé české zanikající korporace zastupoval ve vyjednávacím výboru jeden
přímý zástupce. Zbylá místa ve vyjednávacím výboru se rozdělí mezi zástupce ostatních
zaměstnanců z České republiky postupem podle § 223. Jestliže žádná taková místa nezbudou,
budou členové vyjednávacího výboru zvolení podle věty prvé zastupovat všechny
zaměstnance z České republiky, a to každý rovným dílem.
(5) Jestliže je počet míst ve vyjednávacím výboru určený pro zástupce zaměstnanců z
České republiky i po případném zvýšení počtu členů vyjednávacího výboru podle odstavců 1
a 2 nebo podle příslušných ustanovení právního řádu členského státu, v němž má mít
nástupnická korporace své sídlo, nižší než počet zanikajících korporací se sídlem na území
České republiky, rozdělí se tato místa tak, aby přímí zástupci zastupovali zaměstnance
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zanikajících korporací se sídlem na území České republiky v pořadí podle počtu jejich
zaměstnanců. Členové vyjednávacího výboru zvolení podle prvé věty současně zastupují
všechny zaměstnance z České republiky, a to každý rovným dílem.
§ 223
Je-li počet zúčastněných korporací, dotčených dceřiných společností a dotčených
organizačních složek podniku závodu umístěných na území České republiky vyšší než
celkový počet míst ve vyjednávacím výboru určených pro zástupce zaměstnanců z České
republiky, obsadí se tato místa tak, aby přímý zástupce zastupoval ve vyjednávacím výboru
postupně zúčastněné korporace, dotčené dceřiné společnosti a dotčené organizační složky
podniku závodu, a to vždy v pořadí podle počtu jejich zaměstnanců na území České
republiky.
§ 223a
Zaměstnanci zúčastněných korporací, dotčených dceřiných společností a dotčených
organizačních složek podniku závodu, ve kterých nezávisle na jejich vůli nepůsobí žádní
zástupci zaměstnanců, mají právo volit členy vyjednávacího výboru.
§ 224
Volba členů vyjednávacího výboru zastupujících zaměstnance zúčastněných korporací
a dotčených dceřiných společností se sídlem na území České republiky a zaměstnance
pracující v dotčených organizačních složkách podniku závodu umístěných na území České
republiky se řídí ustanoveními § 221 až 223 vždy, i když nástupnická korporace nemá mít po
zápisu přeshraniční fúze do zahraničního obchodního rejstříku své sídlo na území České
republiky.
§ 225
(1) Rozdělení míst ve vyjednávacím výboru se provede způsobem, z něhož je zřejmé,
kolik zaměstnanců který člen zastupuje.
(2) Každý člen vyjednávacího výboru oznámí vyjednávacímu výboru nejpozději na
ustavující schůzi vyjednávacího výboru
a) kolik zaměstnanců zastupuje, a
b) v kterém členském státě a ve kterých zúčastněných korporacích, dotčených dceřiných
společnostech a dotčených organizačních složkách podniku závodu jsou tito zaměstnanci
zaměstnáni, a to v rozlišení za každý členský stát, korporaci a organizační složku podniku
závodu.
§ 226
(1) Jestliže dojde v průběhu jednání o právu vlivu zaměstnanců na rozhodování o
záležitostech nástupnické korporace k podstatné změně v počtu zúčastněných korporací,
dotčených dceřiných společností a dotčených organizačních složek podniku závodu, nebo v
počtu zaměstnanců zúčastněných korporací a dotčených dceřiných společností a zaměstnanců
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pracujících v dotčených organizačních složkách podniku závodu, nebo v rozložení počtu
zaměstnanců v jednotlivých zúčastněných korporacích, dotčených dceřiných společnostech a
dotčených organizačních složkách podniku závodu, jehož důsledkem je podstatné odchýlení
se složení vyjednávacího výboru od pravidel stanovených v ustanovení § 221 až 223, provede
se nové rozdělení míst ve vyjednávacím výboru.
(2) Nové rozdělení míst ve vyjednávacím výboru se provede vždy tak, aby personální
změny zasáhly co možná nejnižší počet dosavadních členů vyjednávacího výboru.
§ 227
(1) Statutární nebo jiné vedoucí orgány zúčastněných korporací bez zbytečného
odkladu po ustavení vyjednávacího výboru
a) předají vyjednávacímu výboru projekt přeshraniční fúze,
b) písemně sdělí vyjednávacímu výboru veškeré informace o procesu přípravy přeshraniční
fúze,
c) písemně sdělí vyjednávacímu výboru počty zaměstnanců zúčastněných korporací a
dotčených dceřiných společností a zaměstnanců pracujících v dotčených organizačních
složkách podniku závodu v rozlišení za jednotlivé členské státy, korporace a organizační
složky podniku závodu,
d) zajistí vyjednávacímu výboru a jeho členům přiměřené finanční, organizační a věcné
podmínky pro jeho činnost, a
e) zahájí s vyjednávacím výborem jednání o dosažení dohody o způsobu a rozsahu účasti
zaměstnanců nástupnické korporace na rozhodování o jeho záležitostech.
(2) Dojde-li před uzavřením smlouvy o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců
nástupnické korporace nebo přijetím usnesení vyjednávacího výboru podle § 231 k významné
změně v poskytnutých údajích, bude o tom vyjednávací výbor informován bez zbytečného
odkladu poté, co tato změna nastane.
§ 229
(1) Za výkon funkce člena vyjednávacího výboru nenáleží odměna.
(2) Jakákoliv forma přímého či nepřímého zvýhodnění nebo přímé či nepřímé
diskriminace člena vyjednávacího výboru v souvislosti s výkonem funkce se zakazuje. Právní
úkony, které jsou s tím v rozporu, jsou neplatné. K právním jednáním, která jsou s tím v
rozporu, se nepřihlíží.
§ 231
(1) Vyjednávací výbor rozhoduje usnesením přijatým většinou hlasů všech členů,
jestliže tito členové současně zastupují většinu zaměstnanců všech zúčastněných korporací a
dotčených dceřiných společností a zaměstnanců pracujících v dotčených organizačních
složkách podniku závodu.
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(2) Smlouva o rozsahu práva vlivu zaměstnanců nástupnické korporace, která vede ke
snížení práva vlivu zaměstnanců oproti stavu, než který dosud představuje nejvyšší vliv
existující v jakékoliv ze zúčastněných společností, se schvaluje nejméně dvěma třetinami
hlasů všech členů, jestliže tito členové současně zastupují nejméně dvě třetiny všech
zaměstnanců všech zúčastněných korporací a dotčených dceřiných společností a zaměstnanců
pracujících v dotčených organizačních složkách podniku závodu, a to nejméně ze dvou
různých členských států.
(3) Ustanovení odstavce 2 neplatí, jestliže právo vlivu má v dosavadních zúčastněných
korporacích méně než 25 % z celkového počtu zaměstnanců všech zúčastněných korporací.
(4) Každý člen vyjednávacího výboru má jeden hlas; ustanovení odstavců 1 až 3 tím
není dotčeno.
§ 232
(1) Vyjednávací výbor může usnesením přijatým většinou hlasů stanovenou podle
§ 231 odst. 2 rozhodnout, že
a)
b)

nezahájí jednání o rozsahu práva vlivu zaměstnanců nástupnické korporace, nebo
zahájená jednání o rozsahu práva vlivu zaměstnanců nástupnické korporace ukončí.

(2) Jestliže přijme vyjednávací výbor některé z rozhodnutí podle odstavce 1, platí, že
se právo vlivu zaměstnanců řídí ustanoveními zvláštního zákona; ustanovení obecných
pracovněprávních předpisů o přístupu zaměstnanců k nadnárodním informacím a projednání
tím nejsou dotčena.
(3) Jednání o rozsahu práva vlivu zaměstnanců nástupnické korporace nesmí být delší
než 6 měsíců ode dne konání ustavující schůze vyjednávacího výboru. Strany se však mohou
dohodnout na prodloužení této lhůty doby; celková doba jednání však nesmí být delší než 1
rok ode dne konání ustavující schůze vyjednávacího výboru.
(4) Vyjednávací výbor se rozpouští dnem následujícím po dni, kdy
a)
b)

byla poslední ze zúčastněných korporací informována o přijetí rozhodnutí podle
odstavce 1; tím není dotčeno ustanovení § 237 odst. 1, nebo
uplynula lhůta doba podle odstavce 3.
§ 233

(1) Smlouva o rozsahu práva vlivu zaměstnanců nástupnické korporace musí mít
písemnou formu a musí obsahovat alespoň
a)
b)

oblast působnosti smlouvy,
vymezení práva vlivu, zejména pak postupy pro volbu, odvolání, doporučování nebo
zamítání členů dozorčí rady, správní rady nebo kontrolní komise zaměstnanci nebo
jejich zástupci, práva těchto členů a údaj, kolik členů dozorčí rady, správní rady nebo
kontrolní komise nástupnické korporace mohou zaměstnanci nebo jejich zástupci volit,
odvolávat, doporučovat nebo zamítat, popřípadě s jejichž volbou nebo odvoláním
761

c)
d)
e)

mohou nesouhlasit; přitom lze dohodnout vyšší nebo nižší míru práva vlivu, než jakou
určuje zvláštní zákon,
den vstupu smlouvy v účinnost,
dobu, na kterou byla smlouva uzavřena,
situace, kdy je povinností smluvních stran zahájit nové jednání o rozsahu práva vlivu
zaměstnanců nástupnické korporace a postupy pro tyto případy.

(2) Ustanovení smlouvy o rozsahu práva vlivu zaměstnanců nástupnické korporace,
kterými je v rozporu s tímto zákonem porušováno nebo omezováno právo zaměstnanců
nástupnické korporace na zastoupení v dozorčí radě, správní radě nebo kontrolní komisi,
jsou neplatná.
(3) Ustanovení § 239 se použije, pouze stanoví-li tak smlouva o rozsahu práva vlivu
zaměstnanců nástupnické korporace nebo tento zákon.
Oddíl 3
Výbor zaměstnanců
§ 237
(1) Jestliže bude přijato rozhodnutí podle § 235 a vyjednávací výbor dosud existuje,
přeměňuje se na výbor zaměstnanců; pokud již vyjednávací výbor neexistuje, ustanoví se
výbor zaměstnanců, a to bez zbytečného odkladu po přijetí rozhodnutí.
(2) Výbor zaměstnanců se ustaví stejným způsobem a podle stejných pravidel jako
vyjednávací výbor.
(3) Výbor zaměstnanců přijímá rozhodnutí podle § 238 a 239.
(4) Výbor zaměstnanců se rozpouští dnem následujícím po dni,
a)
b)

kdy byla poslední ze zúčastněných korporací informována o přijetí rozhodnutí podle
odstavce 3, nebo
kdy uplynula lhůta doba podle § 238 odst. 2.
§ 238

(1) Jestliže se podmínky výkonu práva vlivu zaměstnanci v jednotlivých zúčastněných
korporacích podstatným způsobem liší, rozhodne výbor zaměstnanců, který způsob výkonu
práva vlivu se v nástupnické korporaci uplatní, a své rozhodnutí bez zbytečného odkladu sdělí
statutárním nebo jiným vedoucím orgánům všech zúčastněných korporací s tím, že jeho
rozhodnutí je závazné a neměnné.
(2) Nerozhodne-li výbor zaměstnanců v přiměřené lhůtě době, nejpozději však do 60
dnů ode dne
a)

kdy uběhla lhůta doba pro jednání o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců
nástupnické korporaci, nebo
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b)

konání ustavující schůze výboru zaměstnanců, platí, že zaměstnanci nástupnické
korporace mají takové podmínky výkonu práva vlivu, jaké jsou v zúčastněné korporaci
s nejvyšší mírou práva vlivu a s nejlepšími podmínkami jeho výkonu pro zaměstnance.
§ 239
(1) Výbor zaměstnanců rozhodne

a)
b)

o rozdělení míst v dozorčí radě, správní radě nebo kontrolní komisi nástupnické
korporace, která připadají zaměstnancům nástupnické korporace, mezi zaměstnance
nebo jejich zástupce z jednotlivých členských států a
o způsobu, kterým budou zaměstnanci nástupnické korporace nebo jejich zástupci z
jednotlivých členských států volit nebo jmenovat nebo doporučovat k volbě členy
dozorčí rady, správní rady nebo kontrolní komise nebo vyjadřovat souhlas nebo
nesouhlas s volbou určitých osob.

(2) Rozhodnutí podle odstavce 1 přijímá výbor zaměstnanců na základě poměru počtu
zaměstnanců nástupnické korporace v jednotlivých členských státech k celkovému počtu
zaměstnanců nástupnické korporace ve všech členských státech.
(3) Jestliže by způsob rozdělení míst podle odstavců 1 a 2 měl za následek, že v
dozorčí radě, správní radě nebo kontrolní komisi nástupnické korporace nebudou zastoupeni
zaměstnanci nástupnické korporace z jednoho nebo více členských států, jmenuje výbor
zaměstnanců jednoho člena za zaměstnance ze všech těchto členských států; přednostně se
jmenuje člen zastupující zaměstnance z toho členského státu, v kterém bude mít nástupnická
korporace své sídlo po zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku nebo do zahraničního
obchodního rejstříku.
Oddíl 4
Společná ustanovení
§ 240
(1) Volba členů dozorčí rady, správní rady nebo kontrolní komise zaměstnanci
nástupnické korporace, kteří jsou zaměstnáni v České republice, se řídí ustanoveními tohoto
zákona vždy, i když nemá nástupnická korporace po zápisu přeshraniční fúze do zahraničního
obchodního rejstříku své sídlo na území České republiky, ledaže právní úprava členského
státu, v němž má nástupnická korporace své sídlo, vylučuje použití české právní úpravy.
(2) Obsazení míst v dozorčí radě, správní radě nebo kontrolní komisi, která podle
rozhodnutí výboru zaměstnanců připadla zástupcům zaměstnanců nástupnické korporace z
jiného členského státu než z České republiky, se řídí právními předpisy tohoto členského
státu.
§ 241
Jestliže mají zaměstnanci právo vlivu na složení dozorčí rady, správní rady nebo
kontrolní komise nástupnické korporace a tento zákon nebo společenská smlouva nebo
zakladatelská listina nebo stanovy nástupnické korporace přijaté v souladu se smlouvou o
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rozsahu práva vlivu nestanoví něco jiného, použijí se ustanovení zvláštního zákona o volbě a
odvolání členů dozorčí rady, správní rady nebo kontrolní komise zaměstnanci.
Oddíl 5
Právo vlivu zaměstnanců při následné vnitrostátní fúzi
§ 242
(1) Jestliže se nástupnická korporace se sídlem na území České republiky, ve které
existuje právo vlivu zaměstnanců dohodnuté ve smlouvě o rozsahu práva vlivu nebo určené
podle tohoto zákona, zúčastní ve lhůtě v době 3 let ode dne zápisu přeshraniční fúze do
obchodního rejstříku vnitrostátní fúze, musí být právo vlivu zachováno v nástupnické
korporaci nebo v jejím právním nástupci po zápisu vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku,
a to ve stejném rozsahu a za stejných podmínek, za jakých existovalo v nástupnické korporaci
přede dnem zápisu vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku. Nástupnická korporace musí mít
právní formu, která výkon práva vlivu zaměstnanců umožní.
(2) Ustanovení odstavce 1 se použije i v případě, že právní nástupce nástupnické
korporace se účastní druhé a každé další následné vnitrostátní fúze ve lhůtě v době 3 let ode
dne zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku.
(3) Pro určení, zdali byl dodržen časový limit podle odstavců 1 a 2, je rozhodující den
zveřejnění projektu vnitrostátní fúze.
(4) Zaměstnanci akciové společnosti mají vždy právo volit a odvolávat členy dozorčí
rady způsobem a za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Tohoto práva se nelze nikdy
vzdát.
ČÁST TŘETÍ
ROZDĚLENÍ
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
Díl 1
Základní ustanovení
§ 243
Formy rozdělení
(1) Rozdělení může mít formu
a)

rozštěpení, v jehož důsledku rozdělovaná společnost
nebo družstvo zaniká a její jmění přechází
1. na více nově vznikajících společností nebo družstev (dále jen „rozštěpení se
vznikem nových společností nebo družstev“),
2. na více již existujících společností nebo družstev (dále jen „rozštěpení
sloučením“), nebo
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b)

3. kombinací forem uvedených v bodech 1 a 2, nebo
odštěpení, v jehož důsledku rozdělovaná společnost nebo družstvo nezaniká a část
jejího jmění přechází
1. na jednu nebo více nově vznikajících společností nebo družstev (dále jen
„odštěpení se vznikem nové nebo nových společností nebo družstev“),
2. na je dnu nebo více již existujících společností nebo družstev (dále jen
„odštěpení sloučením“), nebo
3. kombinací forem uvedených v bodech 1 a 2.

(2) Rozdělením se vznikem nových společností nebo družstev se rozumí rozštěpení se
vznikem nové nebo nových společností nebo družstev i odštěpení se vznikem nové nebo
nových společností nebo družstev.
(3) Rozdělením sloučením se rozumí rozštěpení sloučením i odštěpení sloučením.
Díl 2
Projekt rozdělení
§ 250
(1) Projekt rozdělení musí obsahovat alespoň
a)
b)

c)

d)
e)
f)

g)

firmu a sídlo všech zúčastněných a nových společností nebo družstev a jejich právní
formu a identifikační číslo všech zúčastněných společností nebo družstev,
při rozštěpení výměnný poměr podílů společníků nebo členů zanikající společnosti
nebo družstva na jedné nebo více nástupnických společnostech nebo družstvech s
uvedením, jak se rozdělují podíly na nástupnických společnostech nebo družstvech
mezi společníky nebo členy zanikající společnosti nebo družstva, a kritérium, na němž
je toto rozdělení založeno, a případný doplatek s určením jeho výše a lhůty doby
splatnosti,
při odštěpení výměnný poměr podílů obsahující údaj o tom, kolik a jakých podílů
nabude společník nebo člen rozdělované společnosti nebo družstva na nástupnické
nebo nástupnických společnostech nebo družstvech, popřípadě údaj o tom, účast
jakého společníka na rozdělované společnosti v důsledku odštěpení zanikne, s
uvedením, jak se rozdělují podíly na nástupnických společnostech nebo družstvech
mezi společníky nebo členy rozdělované společnosti nebo družstva, a kritérium, na
němž je toto rozdělení založeno a případný doplatek s určením jeho výše a lhůty doby
splatnosti,
rozhodný den rozdělení,
práva, jež nástupnická společnost nebo družstvo poskytne vlastníkům emitovaných
dluhopisů, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována,
den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku komanditistům nebo společníkům
společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti z vyměněných nebo
nových podílů při rozdělení sloučením, jakož i zvláštní podmínky týkající se tohoto
práva, pokud existují,
všechny zvláštní výhody, které jedna nebo více zúčastněných nebo nových společností
nebo družstev poskytuje statutárnímu orgánu nebo jeho členům členům statutárního
orgánu, členům dozorčí rady, správní rady nebo kontrolní komise, pokud se zřizuje,
a znalci přezkoumávajícímu projekt rozdělení; přitom se zvlášť uvede, komu je tato
výhoda poskytována a kdo a za jakých podmínek ji poskytuje,
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h)
i)

j)

j)

k)

l)
m)

určení, kteří zaměstnanci zanikající nebo rozdělované společnosti nebo družstva se
stávají zaměstnanci nástupnické nebo nástupnických společností nebo družstev nebo
zůstávají zaměstnanci rozdělované společnosti nebo družstva při odštěpení,
určení, jaký majetek a jaké závazky dluhy přecházejí na nástupnickou nebo jednotlivé
nástupnické společnosti nebo družstva nebo zůstávají rozdělované společnosti nebo
družstvu při odštěpení; při tomto určení je možno použít odkazu na poslední řádnou,
mimořádnou, konečnou nebo mezitímní účetní závěrku sestavenou před vyhotovením
projektu fúze a soupisy jmění z provedené inventarizace, jestliže takové určení
umožňují; majetek a práva zapisovaná do katastru nemovitostí se v projektu rozdělení
označí podle zákona upravujícího veřejnou evidenci nemovitostí3),
při rozdělení sloučením změny společenské smlouvy, zakladatelské listiny nebo stanov
nástupnické společnosti nebo družstva, má-li k nim v důsledku rozdělení dojít; jestliže
nejsou v projektu rozdělení sloučením obsaženy žádné změny společenské smlouvy,
zakladatelské listiny nebo stanov nástupnické společnosti nebo družstva uvedeny,
platí, že se společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy nástupnické
společnosti nebo družstva nemění,
při rozdělení sloučením změny zakladatelského právního jednání nástupnické
společnosti nebo družstva, má-li k nim v důsledku rozdělení dojít; jestliže nejsou
v projektu rozdělení sloučením obsaženy žádné změny zakladatelského právního
jednání, má se za to, že zakladatelské právní jednání se nemění,
při rozdělení se vznikem nových společností nebo družstev
1. společenskou smlouvu zakladatelskou listinu nebo stanovy zakladatelské
právní jednání všech nástupnických společností nebo družstev,
2. jména a bydliště nebo firmy nebo názvy, sídla a identifikační čísla členů
statutárního orgánu nebo jeho členů nástupnické společnosti nebo družstva a
členů dozorčí rady nebo správní rady akciové společnosti, a pokud se zřizují,
i dozorčí rady společnosti s ručením omezeným nebo kontrolní komise
družstva,
při rozštěpení určení, na kterou nástupnickou společnost nebo družstvo přechází
daňová povinnost zanikající společnosti nebo družstva4), a
při odštěpení případné změny společenské smlouvy, zakladatelské listiny nebo stanov
zakladatelského právního jednání rozdělované společnosti nebo družstva.

(2) Výměnný poměr může být stanoven buď tak, že podíl společníků nebo členů
rozdělované společnosti nebo družstva ve všech nástupnických společnostech nebo
družstvech bude stejný, jako byl v rozdělované společnosti nebo družstvu (rovnoměrný
výměnný poměr), nebo může být stanoven v různých nástupnických společnostech nebo
družstvech různě (nerovnoměrný výměnný poměr); ustanovení § 248 a 249 tím nejsou
dotčena.
(3) Výměnný poměr musí být vhodný a odůvodněný. Není-li výměnný poměr
přiměřený reálné hodnotě podílu společníka nebo člena na zanikající společnosti nebo
družstvu, musí mu být poskytnut doplatek, ledaže se tohoto práva vzdal. Ustanovení § 70
odst. 3 se použije obdobně.
(4) Dojde-li v důsledku odštěpení k tomu, že snížení reálné hodnoty podílu
dosavadního společníka nebo člena nástupnické nebo rozdělované společnosti nebo družstva
na rozdělované společnosti nebo družstvu nemá být zcela nahrazeno reálnou hodnotou podílu
nebo podílů na nástupnické společnosti nebo nástupnických společnostech nebo nástupnickém
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družstvu nebo nástupnických družstvech, musí mu být přiznán doplatek, ledaže se tohoto
práva vzdal.
(5) Doplatek nesmí být vyplacen před zápisem rozdělení do obchodního rejstříku a
dříve, než budou zajištěny pohledávky věřitelů všech zúčastněných společností nebo družstev
podle tohoto zákona.
§ 252
(1) Jestliže se rozděluje společnost s ručením omezeným, akciová společnost nebo
družstvo, projekt rozdělení se vznikem nových společností nebo družstev může být zveřejněn
podle § 33 nebo uveřejněn podle § 33a bez uvedení údajů podle § 250 odst. 1 písm. k) bodu 2.
(2) Při postupu podle odstavce 1 se chybějící údaje do projektu rozdělení se vznikem
nových společností nebo družstev nebo projektu rozdělení odštěpením se vznikem jedné nebo
více nových společností nebo družstev doplní před jeho schválením, nejde-li o členy dozorčí
rady nebo správní rady, kteří mají být voleni zaměstnanci (§ 290b). Ustanovení § 33 a 33a
se nepoužijí.
§ 255
(1) Znalcem pro ocenění jmění může být jmenována stejná osoba, která je pro
kteroukoliv zúčastněnou společnost jmenována znalcem pro rozdělení.
(2) Posudek znalce o ocenění jmění může být součástí znalecké zprávy o rozdělení. V
takovém případě je zanikající nebo rozdělovaná společnost povinna uložit znaleckou zprávu o
rozdělení do sbírky listin.
(3) Zanikající nebo rozdělovaná společnost, jejíž jmění bylo oceněno posudkem
znalce, je povinna tento posudek poskytnout všem ostatním zúčastněným společnostem.
§ 256
(1) Posudek znalce musí obsahovat alespoň
a)
b)
c)
d)

e)

popis té části jmění zanikající nebo rozdělované společnosti, jež má přejít na tu kterou
nástupnickou společnost,
použité způsoby ocenění,
částku, na kterou se oceňuje ta část jmění zanikající společnosti nebo rozdělované
společnosti, jež má přejít na tu kterou nástupnickou společnost,
při rozdělení se vznikem nových společností i údaj, zda tato částka odpovídá alespoň
součtu vkladů do základního kapitálu nástupnické společnosti s ručením omezeným,
jež se váží k obchodním podílům v nástupnické společnosti, které získají společníci
této zanikající společnosti výměnou za obchodní podíly na této zanikající společnosti s
ručením omezeným, nebo součtu jmenovitých hodnot akcií nástupnické akciové
společnosti, jež mají být vydány pro akcionáře zanikající akciové společnosti, a
při rozdělení sloučením i údaj o tom, zda tato částka odpovídá alespoň částce zvýšení
základního kapitálu, jež připadá na společníky dané zanikající nebo rozdělované
společnosti podle § 253 odst. 3.
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(2) Ustanovení § 75 odst. 2 se pro určení částky ocenění jmění použije obdobně.
Díl 4
Některá ustanovení o ochraně věřitelů a dlužníků při rozdělení
§ 257
(1) Každá z nástupnických společností ručí za závazky, jež přešly v důsledku rozdělení
ze zaniklé nebo rozdělované společnosti na ostatní nástupnické společnosti nebo zůstaly
rozdělované společnosti při odštěpení, společně a nerozdílně s ostatními nástupnickými
společnostmi až do částky ocenění jmění, jež na ni mělo přejít podle projektu rozdělení
uvedené v posudku znalce pro ocenění jmění.
(2) Nedochází-li k ocenění jmění posudkem znalce, ručí každá z nástupnických
společností nebo každé z nástupnických družstev za závazky, jež přešly v důsledku rozdělení
ze zaniklé nebo rozdělované společnosti nebo družstva na ostatní nástupnické společnosti
nebo družstva nebo zůstaly rozdělované společnosti nebo družstvu při odštěpení, společně a
nerozdílně s ostatními nástupnickými společnostmi nebo družstvy až do částky vlastního
kapitálu vykázané v zahajovací rozvaze.
§ 257
(1) Každá z nástupnických společností nebo každé z nástupnických družstev ručí
za dluhy, jež přešly v důsledku rozdělení ze zaniklé nebo rozdělované společnosti nebo
družstva na ostatní nástupnické společnosti nebo družstva nebo zůstaly rozdělované
společnosti nebo družstvu při odštěpení, společně a nerozdílně s ostatními
nástupnickými společnostmi až do částky ocenění jmění, jež na ni mělo přejít podle
projektu rozdělení uvedené v posudku znalce pro ocenění jmění. Ustanovení § 75 odst. 2
se pro účely ručení nepoužije.
(2) Nedochází-li při rozdělení sloučením k ocenění jmění, jež má přejít na
nástupnickou společnost nebo družstvo, posudkem znalce, je pro účely ručení rozhodná
částka, o níž se změnila výše vlastního kapitálu nástupnické společnosti nebo družstva
vykázaná v zahajovací rozvaze oproti částce vlastního kapitálu vykázané v konečné
účetní závěrce.
§ 258
Rozdělovaná společnost nebo rozdělované družstvo ručí za závazky dluhy, jež přešly
v důsledku odštěpení na nástupnickou společnost nebo družstvo nebo na více nástupnických
společností nebo družstev, do výše svého vlastního kapitálu vykázaného v zahajovací rozvaze.
§ 261
(1) Není-li z projektu rozdělení zřejmé, jaký majetek a jaké závazky dluhy zaniklé
společnosti nebo družstva přešly na kterou nástupnickou společnost nebo družstvo, stávají se
nástupnické společnosti nebo družstva spoluvlastníky tohoto majetku, z těchto pohledávek
jsou oprávněny společně a nerozdílně a k plnění těchto závazků dluhů jsou zavázány
společně a nerozdílně.
(2) Mezi sebou se nástupnické společnosti nebo družstva vypořádají
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a)
b)
b)c)

v poměru částek ocenění jmění vyplývajících z posudku znalce pro ocenění jmění,
byla-li oceněna příslušná část jmění zanikající nebo rozdělované společnosti podle
§ 253, nebo
v poměru částek, o něž výše vlastního kapitálu nástupnické společnosti nebo
družstva vykázaná v zahajovací rozvaze přesáhla částku vlastního kapitálu
vykázanou v konečné účetní závěrce, v případě uvedeném v § 257 odst. 2, nebo
v poměru jejich vlastních kapitálů vykázaných v jejich zahajovacích rozvahách, v
ostatních případech.

(3) Není-li z projektu odštěpení zřejmé, zda určitý majetek nebo závazek dluh přešel
na některou z nástupnických společností nebo družstev, platí, že tento majetek nebo závazek
dluh je majetkem nebo závazkem dluhem rozdělované společnosti nebo družstva.
§ 262
(1) Každý, jehož právní zájmy jsou rozdělením dotčeny, má právo obdržet od každé
zúčastněné společnosti nebo družstva informace o tom, jaký majetek a jaké závazky dluhy
přecházejí na jednotlivé nástupnické společnosti nebo družstva.
(2) Jestliže osoba oprávněná podle odstavce 1 neobdrží vyžádané informace bez
zbytečného odkladu, může uplatnit toto právo u soudu.
§ 264
Není-li věřiteli známo, na kterou z nástupnických obchodních společností nebo
družstev přešel dluh zaniklé nebo rozdělené společnosti nebo družstva, může vyžadovat
splnění závazku dluhu na kterékoliv z nástupnických společností nebo družstev.
Díl 5
Některá ustanovení o základním a vlastním kapitálu společnosti s ručením omezeným a
akciové společnosti při rozdělení
§ 265
(1) Při rozdělení se vznikem nových společností nesmí být součet vkladů nebo
jmenovitých nebo účetních hodnot akcií společníků zanikající nebo rozdělované společnosti
v nástupnické společnosti vyšší než částka ocenění té části jmění zanikající nebo rozdělované
společnosti, zjištěná z posudku znalce pro ocenění, jež měla podle projektu rozdělení přejít na
danou nástupnickou společnost.
(2) Při rozdělení sloučením nesmí být částka zvýšení základního kapitálu dané
nástupnické společnosti ze jmění zanikající nebo rozdělované společnosti připadající na
společníky zanikající nebo rozdělované společnosti vyšší než částka ocenění té části jmění
zanikající nebo rozdělované společnosti, zjištěná z posudku znalce pro ocenění jmění, jež
měla podle projektu rozdělení přejít na danou nástupnickou společnost.
§ 269
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(1) Společníkovi musí být nejméně 2 týdny přede dnem, v němž má schválit rozdělení,
doručeny
a)
b)

c)

d)
e)

projekt rozdělení,
účetní závěrky všech zúčastněných veřejných obchodních společností za poslední 3
účetní období, jestliže zúčastněná veřejná obchodní společnost po tuto dobu trvá,
popřípadě takové účetní závěrky právního předchůdce, měla-li zúčastněná veřejná
obchodní společnost právního předchůdce, a vyžadují-li se, také zprávy auditora o
jejich ověření,
konečné účetní závěrky všech zúčastněných veřejných obchodních společností,
zahajovací rozvaha rozdělované nebo nástupnické společnosti nebo nástupnických
společností, pokud rozhodný den předchází dni, v němž bude společník rozdělení
schvalovat vyhotovení projektu rozdělení, a vyžadují-li se, také zprávy auditora o
jejich ověření,
mezitímní účetní závěrka a zpráva auditora o jejím ověření, anebo pololetní zpráva
podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, pokud se vyžadují, a
znalecká zpráva o rozdělení, pokud se vyžaduje.

(2) Pokud společník souhlasil s tím, že zúčastněná společnost bude k poskytování
informací využívat elektronické prostředky, mohou mu být kopie listin uvedených v odstavci
1 zasílány elektronicky. Souhlas lze dát jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle
společníka.
(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužijí, jestliže zúčastněná společnost zpřístupní
dokumenty uvedené v odstavci 1 po dobu nejméně 2 týdnů přede dnem, v němž má společník
schválit rozdělení, na internetové stránce a internetová stránka umožňuje společníkům po
celou dobu uvedenou v odstavci 1 stažení a vytištění dokumentů uvedených v odstavci 1.
Ustanovení § 33b se na zabezpečení internetových stránek použije obdobně.
(4) Dojde-li z jakéhokoliv důvodu k souvislému přerušení přístupu na internetovou
stránku po dobu delší než 24 hodin, doručí zúčastněná společnost společníkovi listiny
uvedené v odstavci 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději však 2 dny před tím, než má
společník rozdělení schválit.
§ 271
Nesplnil-li společník zanikající společnosti povinnost splatit vklad před vyhotovením projektu
rozštěpení a z projektu rozštěpení neplyne, že jeho vkladová povinnost zaniká, musí projekt
rozštěpení určovat, do jaké nástupnické společnosti nebo společností je povinen vklad doplatit
a v jaké výši. Při odštěpení splácí společník nesplacený vklad rozdělované společnosti, ledaže
projekt odštěpení určí, že má být splacen do některé z nástupnických společností.
(1) Nesplní-li společník zanikající společnosti vkladovou povinnost před vyhotovením
projektu rozštěpení a z projektu rozštěpení neplyne, že jeho vkladová povinnost zaniká, musí
projekt rozštěpení určovat, v jaké nástupnické společnosti nebo společnostech je povinen
splnit vkladovou povinnost a v jaké výši. Při odštěpení plní společník vkladovou povinnost v
rozdělované společnosti, ledaže projekt odštěpení určí, že má být plněna v některé
z nástupnických společností.
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(2) Jestliže se podle projektu rozdělení snižuje vkladová povinnost společníka nebo
zcela zaniká, musí projekt rozdělení určit, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení
vkladu společníka nebo částkou odpovídající vkladu při jeho zániku.
(3) Snižuje-li se výše vkladů společníka nebo zaniká-li vklad, přestože byl splacen
byla splacena vkladová povinnost, a částka snížení vkladu nebo celého vkladu má být podle
projektu rozdělení zaplacena společníkovi, obsahuje projekt rozdělení i lhůtu dobu pro
zaplacení částky snížení vkladu nebo celého vkladu společníkovi.
(4) Částka podle odstavce 3 nesmí být vyplacena před zápisem rozdělení do
obchodního rejstříku a dříve, než budou zajištěny pohledávky věřitelů podle tohoto zákona.
(5) Pokud nebyl vklad zcela nebo zčásti splacen nebyla vkladová povinnost splněna,
lze uzavřít dohodu o prominutí povinnosti splatit nesplacenou část vkladu nebo celého vkladu
jen za podmínek uvedených v odstavci 4.
§ 271a
(1) Společníci nástupnické společnosti ručí po zápisu rozdělení sloučením do
obchodního rejstříku i za závazky dluhy, které nástupnické společnosti vznikly před tímto
zápisem nebo které na ni tímto zápisem přešly. Společník, který před zápisem rozdělení
sloučením do obchodního rejstříku za takový závazek dluh neručil, však může požadovat po
osobách, které byly ke dni zápisu rozdělení sloučením do obchodního rejstříku společníky
zúčastněné společnosti, o jejíž závazek dluh se jednalo, aby mu v rozsahu jejich podílů na
této společnosti poskytli náhradu za poskytnutí takového plnění a nákladů s tím spojených.
Práva ručitele vůči dlužníku tím nejsou dotčena.
(2) Vzdá-li se společník zanikající společnosti práva na výměnu, ručí jen za závazky
dluhy, které zápisem rozdělení sloučením do obchodního rejstříku přešly na nástupnickou
společnost ze zanikající společnosti, jejímž byl společníkem.
§ 274
(1) Jestliže měl společník zúčastněné společnosti před zápisem rozdělení do
obchodního rejstříku postavení komanditisty a po tomto zápisu má v nástupnické společnosti
postavení komplementáře, ručí za závazky dluhy všech zúčastněných společností trvající ke
dni zápisu rozdělení do obchodního rejstříku neomezeně a společně a nerozdílně s ostatními
komplementáři, může však požadovat na společnících, kteří byli komplementáři zúčastněné
společnosti, o jejíž závazek dluh se jedná, i před zápisem rozdělení do obchodního rejstříku,
aby mu nahradili plnění, které z důvodu ručení na tento závazek dluh poskytl, a to v rozsahu
jejich podílů na společnosti, ledaže jde o závazky dluhy, za které ručil neomezeně ještě před
zápisem fúze do obchodního rejstříku. Práva ručitele proti dlužníku tím nejsou dotčena.
(2) Na ručení komplementářů zúčastněných společností za závazky dluhy nástupnické
společnosti se ustanovení § 271a použije obdobně.
§ 275
Jestliže měl společník zúčastněné společnosti před zápisem rozdělení do obchodního
rejstříku postavení komplementáře a po tomto zápisu má v nástupnické společnosti postavení
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komanditisty, ručí jen za závazky dluhy zúčastněné společnosti, jejímž byl komplementářem,
trvající ke dni zápisu rozdělení do obchodního rejstříku neomezeně a společně a nerozdílně s
komplementáři a neomezeně ručícími komanditisty, a to po dobu 5 let ode dne, kdy se zápis
rozdělení do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám; za závazky dluhy, které
vznikly po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku, ručí jen tehdy, nebyl-li v této době
splacen jeho vklad do základního kapitálu společnosti v rozsahu stanoveném zákonem, který
upravuje právní poměry obchodních společností a družstev. Práva ručitele proti dlužníku tím
nejsou dotčena.
§ 278
Jestliže měl společník zanikající nebo rozdělované zúčastněné společnosti postavení
komanditisty a v nástupnické společnosti bude mít postavení komplementáře nebo společníka
veřejné obchodní společnosti, použije se obdobně ustanovení § 274.
§ 279
Měl-li společník zanikající nebo rozdělované zúčastněné společnosti postavení
komplementáře nebo společníka veřejné obchodní společnosti a v nástupnické společnosti
bude mít postavení komanditisty, použije se obdobně ustanovení § 275.
HLAVA V
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ROZDĚLENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM
Díl 1
Některá ustanovení o projektu rozdělení společnosti s ručením omezeným
§ 280
(1) Projekt rozdělení společnosti s ručením omezeným při stanovení výměnného
poměru obsahuje dále údaje o
a)
b)
c)
d)

výši vkladu, rozsahu jeho splacení splnění vkladové povinnosti a výši obchodního
podílu každého společníka v zúčastněné společnosti před zápisem rozdělení do
obchodního rejstříku,
tom, zda obchodní podíl společníka zanikající nebo rozdělované společnosti podléhá
výměně nebo že jeho účast zaniká, je-li tato skutečnost známa v době vyhotovení
projektu rozdělení, s uvedením důvodu,
tom, zda se mění výše vkladu nebo obchodního podílu dosavadního společníka
nástupnické společnosti při rozdělení sloučením nebo rozdělované společnosti při
odštěpení, a
výši vkladu, rozsahu jeho splacení splnění vkladové povinnosti a výši obchodního
podílu každého společníka, jehož obchodní podíl se vyměňuje, v nástupnické
společnosti a v rozdělované společnosti po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku.

(2) Jestliže drží vlastní nástupnické společnosti všechny obchodní podíly zanikající
nebo rozdělované společnosti, neobsahuje projekt rozdělení údaje uvedené v § 250 písm. b),
c) a f) a odstavci 1. To platí i v případě, jestliže nedochází k výměně podílů žádného
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společníka zanikající společnosti za podíl v nástupnické společnosti z jiného právního
důvodu.
(3) Může-li společník podle společenské smlouvy vlastnit více podílů, uvedou se
údaje podle odstavce 1 ve vztahu ke každému podílu, který společník vlastní v každé
zúčastněné společnosti v době vyhotovení projektu rozdělení nebo má vlastnit
v nástupnické společnosti po rozdělení.
(4) Vydala-li zúčastněná společnost kmenové listy nebo mají-li být vydány
nástupnickou společností po rozdělení, uvede se tato skutečnost k projektu rozdělení
ohledně každého podílu, na nějž byl vydán nebo má být vydán kmenový list. Má-li dojít
v souvislosti s rozdělením k výměně kmenových listů, nebo jen k jejich vrácení nebo jen
jejich vydání, uvede se v projektu rozdělení způsob a lhůta doba pro jejich odevzdání
nebo jen pro převzetí nově vydávaných kmenových listů.
Díl 2
Výše vkladů a základního kapitálu nástupnické společnosti při rozdělení
§ 281
Zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikající nebo rozdělované
společnosti
(1) Ke zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikající nebo
rozdělované společnosti při rozdělení může dojít
a)

b)

c)

za účelem výměny obchodních podílů přiznáním nových vkladů a obchodních podílů
společníkům zanikající společnosti výměnou za zaniklé obchodní podíly na zanikající
společnosti, pokud dosud nebyli společníky nástupnické společnosti, při rozštěpení
nebo za účelem náhrady za snížení reálné hodnoty jejich obchodních podílů při
odštěpení,
za účelem výměny obchodních podílů zvýšením vkladů dosavadním společníkům
nástupnické společnosti výměnou za zaniklé obchodní podíly na zanikající
společnosti, při rozštěpení nebo za účelem náhrady za snížení reálné hodnoty jejich
obchodních podílů při odštěpení, a zakladatelské právní jednání nástupnické
společnosti neumožňuje, aby společník vlastnil více podílů, nebo
zvýšením vkladů dosavadních společníků nástupnické společnosti, i když nedochází k
výměně obchodních podílů, pokud nedochází ke změnám v osobách společníků
nástupnické společnosti.

(2) Na zvýšení základního kapitálu podle odstavce 1 se nepoužijí ustanovení zákona,
který upravuje právní poměry obchodních společností a družstev, o zvýšení základního
kapitálu. Ustanovení § 89 odst. 3 se použije obdobně na částku zvýšení vkladů společníků
nástupnické společnosti podle odstavce 1 písm. c).
§ 282
Zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti z jejích vlastních zdrojů
(1) Jako součást rozdělení sloučením lze vždy zvýšit dosavadní základní kapitál
nástupnické společnosti i z vlastních zdrojů zjištěný z její poslední řádné, mimořádné,
konečné nebo mezitímní účetní závěrky sestavené před vyhotovením projektu rozdělení. Na
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tomto zvýšení základního kapitálu se podílejí pouze dosavadní společníci nástupnické
společnosti.
(2) Jestliže se zvyšuje základní kapitál nástupnické společnosti podle odstavce 1,
použijí se ustanovení zákona, který upravuje právní poměry obchodních společností a
družstev, o zvýšení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným zvýšením vkladů
společníků nebo vznikem nových podílů z vlastních zdrojů s výjimkou ustanovení o obsahu
pozvánky na valnou hromadu při zvýšení základního kapitálu, o obsahu usnesení valné
hromady a o zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
(3) Usnesení valné hromady nástupnické společnosti o rozdělení musí při postupu
podle odstavců 1 a 2 obsahovat i
a)
b)
c)

určení vlastního zdroje nebo zdrojů nástupnické společnosti, z nichž se základní
kapitál zvyšuje, v členění podle struktury vlastního kapitálu v dané účetní závěrce,
částku zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů a
částku, o jakou se zvyšuje výše vkladu každého dosavadního společníka nástupnické
společnosti, nebo údaj, jaký podíl s jemu odpovídající výší vkladu vznikne
každému ze společníků.
§ 283
Snížení základního kapitálu nástupnické společnosti

(1) Jako součást rozdělení sloučením lze vždy i snížit dosavadní základní kapitál
nástupnické společnosti snížením vkladů dosavadních společníků nástupnické společnosti.
(2) Jestliže se snižuje základní kapitál nástupnické společnosti podle odstavce 1,
použijí se ustanovení zákona, který upravuje právní poměry obchodních společností a
družstev, o snížení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným, při němž dochází ke
snížení výše vkladů s výjimkou ustanovení o obsahu pozvánky na valnou hromadu při snížení
základního kapitálu, o obsahu usnesení valné hromady, o zápisu snížení základního kapitálu
do obchodního rejstříku a o ochraně věřitelů při snížení základního kapitálu; ustanovení § 35
až 39 tím nejsou dotčena.
(3) Usnesení valné hromady nástupnické společnosti o rozdělení musí při postupu
podle odstavců 1 a 2 obsahovat i
a)
b)
c)

částku, o kterou se snižuje základní kapitál,
údaj, jak se mění výše vkladů dosavadních společníků, a
údaj o tom, zda částka, o niž se sníží základní kapitál, se vyplácí dosavadním
společníkům nástupnické společnosti, nebo údaj o tom, jak jinak s ní bude naloženo.

(4) Má-li být částka snížení základního kapitálu i jen zčásti vyplacena dosavadním
společníkům nástupnické společnosti, obsahuje usnesení valné hromady nástupnické
společnosti i lhůtu dobu, v níž má být tato částka vyplacena společníkům.
(5) Částka snížení základního kapitálu nesmí být vyplacena před zápisem rozdělení do
obchodního rejstříku a dříve, než budou zajištěny pohledávky věřitelů všech zúčastněných
společností podle tohoto zákona. Totéž platí pro uzavření dohody o prominutí povinnosti
splatit dosud nesplacenou část vkladu.
774

Díl 4
Informace o rozdělení
§ 285
(1) Nejméně 2 týdny přede dnem konání valné hromady, na kterém má být schváleno
rozdělení, musí být společníkům doručeny
a)
b)

c)

d)
e)
f)

projekt rozdělení,
účetní závěrky všech zúčastněných společností s ručením omezeným za poslední 3
účetní období, jestliže zúčastněná společnost s ručením omezeným po tuto dobu trvá,
popřípadě takové účetní závěrky právního předchůdce, měla-li zúčastněná společnost s
ručením omezeným právního předchůdce, a vyžadují-li se, také zprávy auditora o
jejich ověření,
konečné účetní závěrky všech zúčastněných společností s ručením omezeným,
zahajovací rozvaha rozdělované nebo nástupnické společnosti s ručením omezeným,
pokud rozhodný den rozdělení předchází vyhotovení projektu fúze, a vyžadují-li se,
také zprávy auditora o jejich ověření,
mezitímní účetní závěrka a zpráva auditora o jejím ověření, anebo pololetní zpráva
podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, pokud se vyžadují pokud se vyžadují,
společná zpráva o rozdělení nebo všechny zprávy o rozdělení všech zúčastněných
společností, pokud se vyžadují,
znalecká zpráva o rozdělení nebo všechny znalecké zprávy o rozdělení všech
ostatních zúčastněných společností, pokud se vyžadují.

(2) Každá zúčastněná společnost zároveň s dokumenty podle odstavce 1 zašle
společníkům upozornění, že mají právo se seznámit v sídle společnosti s posudkem znalce pro
ocenění jmění.
(3) Jestliže má být rozdělení schváleno společníky mimo valnou hromadu, zašle
společnost dokumenty uvedené v odstavci 1 a upozornění podle odstavce 2 společníkům
spolu s návrhem na rozhodnutí o rozdělení mimo valnou hromadu.
Díl 5
Schválení projektu rozdělení
§ 286
(1) Usnesení valné hromady zúčastněné společnosti o schválení rozdělení musí
obsahovat schválení
a)
b)

projektu rozdělení a
konečné účetní závěrky zanikající nebo rozdělované příslušné zúčastněné společnosti
a zahajovací rozvahy nástupnické společnosti nebo společností, pokud rozhodný den
rozdělení předchází vyhotovení projektu rozdělení, popřípadě mezitímní účetní
závěrky zanikající příslušné zúčastněné společnosti.
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(2) Ustanovení zákona, který upravuje právní poměry obchodních společností a
družstev, o zákazu výkonu hlasovacího práva v případě nepeněžitých vkladů se při hlasování
o rozdělení nepoužije.
§ 287b
(1) Jestliže drží vlastní nástupnické společnosti všechny obchodní podíly zanikající
nebo rozdělované společnosti, nevyžaduje se schválení rozdělení valnou hromadou, jediným
společníkem ani společníky zúčastněných společností, jestliže všechny zúčastněné společnosti
splnily povinnosti uvedené v odstavci 3 a v § 33 nebo 33a a v § 285 nebo 285a a nedochází
ke změně jejich zakladatelských právních jednání.
(2) Nebude-li se konat valná hromada zanikající nebo rozdělované společnosti,
informuje jednatel každé zúčastněné společnosti jednatele ostatních zúčastněných společností
o všech podstatných změnách týkajících se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení
projektu rozdělení.
(3) Údaje uvedené v § 33 odst. 1 písm. b), budou-li zúčastněné společnosti postupovat
podle odstavce 1, musí být zveřejněny podle § 33 nebo uveřejněny podle § 33a nejpozději 1
měsíc přede dnem, v němž má být podán návrh na zápis rozdělení do obchodního rejstříku.
Toto platí i pro plnění povinností podle § 285 nebo 285a.
(4) Pokud poslední řádná nebo mimořádná účetní závěrka jakékoliv zúčastněné
společnosti, popřípadě mezitímní účetní závěrka, pokud se vyžaduje, anebo její konečná
účetní závěrka nebyla schválena valnou hromadou, jediným společníkem nebo společníky této
zúčastněné společnosti před zápisem rozdělení do obchodního rejstříku, schvaluje ji valná
hromada, jediný společník nebo společníci nástupnické společnosti po zápisu rozdělení do
obchodního rejstříku. Schválení zahajovací rozvahy se v tomto případě nevyžaduje.
(5) Společníci nástupnické společnosti, jejichž vklady dosahují alespoň 5 %
základního kapitálu nástupnické společnosti před rozdělením, mají právo požadovat
svolání valné hromady nástupnické společnosti za účelem schválení rozdělení do 1
měsíce ode dne, v němž byly zveřejněny podle § 33 nebo uveřejněny podle § 33a údaje
podle § 33 odst. 1 písm. b).
(6) Jestliže má dojít ke změně společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny
nástupnické společnosti uvedené v odstavci 1, vyžaduje se k rozdělení sloučením souhlas
alespoň valné hromady této nástupnické společnosti nebo jejího jediného společníka.
§ 288
Při rozdělení se vznikem nových společností s ručením omezeným nebo při rozdělení
odštěpením se vznikem jedné nebo více nových společností s ručením omezeným společenská
smlouva nebo zakladatelská listina nástupnické společnosti s ručením omezeným neobsahuje
údaj o správci vkladu, prvním jednateli nebo jednatelích, případných členech dozorčí rady a o
způsobech a lhůtách splácení vkladů při založení společnosti, byly-li splaceny vklady všech
společníků době pro splnění vkladové povinnosti při založení společnosti, byla-li splněna.
§ 288a
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(1) Není-li vklad společníka zanikající společnosti před vyhotovením projektu
rozštěpení splacen, musí projekt rozštěpení určovat, do jaké nástupnické společnosti nebo
společností je tento společník povinen vklad doplatit a v jaké výši. Při odštěpení splácí
společník nesplacený vklad rozdělované společnosti, ledaže projekt odštěpení určí, že má být
splacen do některé z nástupnických společností. V takovém případě obsahuje společenská
smlouva nebo zakladatelská listina nástupnické společnosti způsob a lhůtu dobu pro splacení
vkladu tohoto společníka.
(2) K prominutí povinnosti splatit vklad při rozdělení sloučením u dosavadních
společníků nástupnické společnosti nebo u společníků rozdělované společnosti i při odštěpení
se vznikem nových společností může dojít, jen dojde-li ke snížení základního kapitálu
nástupnické společnosti postupem podle § 283 nebo rozdělované společnosti postupem podle
§ 266a odst. 2. Prominout povinnost splatit vklad společníkům zanikající společnosti lze
pouze v případě, že tak stanoví projekt rozdělení.
(3) Má-li být prominuta společníkovi povinnost splatit dosud nesplacenou část vkladu,
nepoužijí se při hlasování o rozdělení ustanovení zákona, který upravuje právní poměry
obchodních společností a družstev, o zákazu výkonu hlasovacích práv v případě, že je
společník v prodlení se splacením vkladu a má-li mu být prominuto splnění povinnosti.
Díl 6
Výměna obchodních podílů
§ 289
Nástupnická společnost vymění obchodní podíly způsobem a za podmínek
stanovených tímto zákonem; ustanovení § 97 až 99 a § 99b § 97 až 99, § 99b a § 99c se
použijí obdobně.
HLAVA VI
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ROZDĚLENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
Díl 1
Některá ustanovení o projektu rozdělení akciové společnosti
§ 290
(1) Projekt rozdělení akciové společnosti dále obsahuje
a)

v souvislosti s výměnným poměrem při rozštěpení údaj o tom, kolik akcií a jaké nebo
jakých nástupnických společností bude vyměněno za jednu akcii zanikající společnosti
s uvedením jejich podoby, druhu, formy, převoditelnosti, jmenovité hodnoty a
případného údaje o přijetí k obchodování na evropském regulovaném trhu, včetně
podrobných pravidel postupu při jejich výměně, jež obsahují alespoň způsob a lhůtu
pro předložení listinných akcií zanikající společnosti k výměně, pokud se vyměňují,
anebo údaj o tom, že akcie nebudou buď všem nebo některým akcionářům
vyměňovány s uvedením důvodu, je-li tato skutečnost známa v době vyhotovení
projektu fúze,
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b)

c)
d)

e)
f)
g)

h)

v souvislosti s výměnným poměrem při odštěpení údaj o tom, kolik akcií jaké nebo
jakých nástupnických společností bude přiděleno k jedné akcii rozdělované
společnosti s uvedením jejich podoby, druhu, formy, převoditelnosti, jmenovité
hodnoty a případného údaje o jejich přijetí k obchodování na evropském regulovaném
trhu, včetně podrobných pravidel postupu při jejich přidělovaní, jež obsahují alespoň
způsob a lhůtu pro převzetí listinných akcií nástupnické společnosti, pokud se
přidělují, anebo údaj o tom, že akcie nástupnické společnosti nebudou buď všem nebo
některým akcionářům rozdělované společnosti přidělovány s uvedením důvodu, je-li
tato skutečnost známa v době vyhotovení projektu fúze,
určení, jak budou při rozdělení sloučením získány akcie nástupnické společnosti
potřebné k výměně,
údaj o vlivu rozštěpení sloučením nebo odštěpení na akcie dosavadních akcionářů
nástupnické nebo rozdělované společnosti, zejména údaj o tom, že jejich akcie
nepodléhají výměně, nebo údaj o tom, že se štěpí, že se zvyšuje nebo snižuje jejich
jmenovitá hodnota anebo se mění jejich podoba, druh nebo forma, včetně pravidel
postupu při jejich výměně nebo předložení k vyznačení změny jmenovité hodnoty, jež
obsahují alespoň způsob a lhůtu pro předložení listinných akcií nástupnické nebo
rozdělované společnosti,
práva, jež nástupnická společnost poskytne vlastníkům jednotlivých druhů akcií,
opčních listů nebo jiných cenných papírů, popřípadě opatření, jež jsou pro ně
navrhována,
postup pro případ, že akcionářům zúčastněné společnosti vznikne právo odprodat
akcie nástupnické společnosti, zejména údaj o lhůtě a způsobu uveřejnění veřejného
návrhu smlouvy,
při nerovnoměrném výměnném poměru nebo při rozdělení se vznikem nástupnické
společnosti jiné právní formy, než je akciová společnost, podmínky pro vypořádání,
jež má poskytnout některá z nástupnických společností nebo třetí osoba, ledaže se
všichni akcionáři práva na vypořádání vzdali, a
údaje o tom, kolik míst v dozorčí radě nástupnické akciové společnosti má být
obsazeno osobami volenými zaměstnanci nástupnické akciové společnosti, s
uvedením, že tato místa se neobsazují a budou obsazena až po zápisu rozdělení do
obchodního rejstříku.

(2) Počátek běhu lhůty pro předložení listinných akcií nemůže předcházet dni zápisu
rozdělení do obchodního rejstříku.
§ 290
(1) Projekt rozdělení akciové společnosti dále obsahuje
a)

v souvislosti s výměnným poměrem při rozštěpení údaj o tom, kolik akcií a jaké
nebo jakých nástupnických společností bude vyměněno za jednu akcii zanikající
společnosti s uvedením jejich druhu, formy, převoditelnosti, jmenovité hodnoty a
případného údaje o přijetí k obchodování na evropském regulovaném trhu, zda
bude vyměněna za cenný papír, zaknihovaný cenný papír nebo imobilizovaný
cenný papír, včetně podrobných pravidel postupu při jejich výměně, jež obsahují
alespoň způsob a dobu pro předložení akcií vydaných zanikající společností jako
cenný papír k výměně, pokud se vyměňují, anebo údaj o tom, že akcie nebudou
buď všem nebo některým akcionářům vyměňovány s uvedením důvodu, je-li tato
skutečnost známa v době vyhotovení projektu fúze,
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b)

c)
d)

e)
f)

g)

v souvislosti s výměnným poměrem při odštěpení údaj o tom, kolik akcií jaké
nebo jakých nástupnických společností bude přiděleno k jedné akcii rozdělované
společnosti s uvedením jejich druhu, formy, převoditelnosti, jmenovité hodnoty a
případného údaje o jejich přijetí k obchodování na evropském regulovaném trhu,
zda tyto akcie budou cenným papírem, zaknihovaným cenným papírem nebo
imobilizovaným cenným papírem, včetně podrobných pravidel postupu při jejich
přidělovaní, jež obsahují alespoň způsob a dobu pro převzetí akcií nástupnické
společnosti, jež jsou cenným papírem, pokud se přidělují, anebo údaj o tom, že
akcie nástupnické společnosti nebudou buď všem nebo některým akcionářům
rozdělované společnosti přidělovány s uvedením důvodu, je-li tato skutečnost
známa v době vyhotovení projektu fúze,
určení, jak budou při rozdělení sloučením získány akcie nástupnické společnosti
potřebné k výměně,
údaj o vlivu rozštěpení sloučením nebo odštěpení na akcie dosavadních akcionářů
nástupnické nebo rozdělované společnosti, zejména údaj o tom, že jejich akcie
nepodléhají výměně, nebo údaj o tom, že se štěpí, že se zvyšuje nebo snižuje jejich
jmenovitá nebo účetní hodnota anebo se mění jejich druh nebo forma, zda dojde
k výměně akcií vydaných jako cenné papíry za zaknihované nebo imobilizované
cenné papíry či obráceně, včetně pravidel postupu při jejich výměně nebo
předložení k vyznačení změny jmenovité hodnoty, jež obsahují alespoň způsob a
dobu pro předložení akcií nástupnické nebo rozdělované společnosti vydaných
jako cenný papír,
práva, jež nástupnická společnost poskytne vlastníkům účastnických cenných
papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi
nebo zatímními listy, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována,
postup pro případ, že akcionářům zúčastněné společnosti vznikne právo
odprodat akcie nástupnické společnosti podle § 308, zejména údaj o lhůtě a
způsobu uveřejnění veřejného návrhu smlouvy nebo o postupu pro uplatnění
práva na odkoupení akcií podle § 49a až 49d, a
údaje o tom, kolik míst v dozorčí radě nebo správní radě nástupnické akciové
společnosti má být obsazeno osobami volenými zaměstnanci nástupnické akciové
společnosti, určují-li tak stanovy nástupnické společnosti, s uvedením, že tato
místa se neobsazují a budou obsazena až po zápisu rozdělení do obchodního
rejstříku.

(2) Počátek běhu doby pro předložení účastnických cenných papírů nemůže
předcházet dni zápisu rozdělení do obchodního rejstříku.
(3) Jestliže vlastní nástupnické společnosti všechny podíly zanikající nebo
rozdělované společnosti, neobsahuje projekt rozdělení údaje uvedené v § 250 písm. b), c)
a f) a odstavci 1 písm. a) až c), a f). To platí i v případě, že nedochází k výměně podílu
žádného akcionáře zanikající společnosti za podíl v nástupnické společnosti z jiných
právních důvodů.
(4) Nevydala-li zúčastněná akciová společnost na podíl v akciové společnosti
dosud žádný účastnický cenný papír nebo zaknihovaný účastnický cenný papír, uvede se
tato skutečnost v projektu rozdělení. V takovém případě se neuvádí v projektu rozdělení
pravidla pro výměnu akcií, ale pravidla pro vydání akcií nástupnickou společností.
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§ 290b
(1) Při rozdělení se před zápisem rozdělení do obchodního rejstříku neobsazují místa
v dozorčí radě nebo správní radě nástupnické společnosti, která mají být podle stanov
obsazena osobami volenými zaměstnanci nástupnické akciové společnosti.
(2) Volba členů dozorčí rady nebo správní rady nástupnické společnosti volených
zaměstnanci se provede do 90 dnů po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku.
Díl 5
Informace o projektu rozdělení
§ 298
Oznámení podle § 33 odst. 1 písm. b) nebo informace uveřejněné podle § 33a musí
dále obsahovat alespoň
a)
b)
c)

upozornění pro akcionáře zúčastněných společností na jejich práva podle § 299 nebo
299a a,
upozornění pro akcionáře zanikající společnosti na závazek povinnost nástupnické
společnosti odkoupit akcie podle § 308 nebo 49a, popřípadě
nemá-li se konat valná hromada jedné nebo více zúčastněných společností,
upozornění pro akcionáře těchto zúčastněných společností na jejich práva podle
§ 306a odst. 5.
Díl 6
Schválení rozdělení
Oddíl 1
Průběh valné hromady
§ 300

(1) V pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o svolání valné hromady, která
má schvalovat rozdělení, musí být akcionáři upozorněni na svá práva podle § 299 nebo 299a a
pozvánka nebo oznámení musí obsahovat i vybrané údaje z účetní závěrky, která má být
valnou hromadou schválena.
(2) V pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o svolání valné hromady, která
má schvalovat rozštěpení sloučením nebo odštěpení, se uvedou i údaje o vlivu rozštěpení
nebo odštěpení na akcie dosavadních akcionářů nástupnické nebo rozdělované společnosti,
zejména o tom, že akcie dosavadních akcionářů nástupnické nebo rozdělované společnosti
nepodléhají výměně nebo že se štěpí, že se zvyšuje nebo snižuje jejich jmenovitá nebo účetní
hodnota s uvedením celkové částky, o niž se zvýší nebo sníží jmenovitá hodnota všech akcií
akcionářů nástupnické společnosti, anebo že se změní jejich podoba, druh nebo forma nebo
dojde k výměně cenných papírů za zaknihované nebo imobilizované cenné papíry anebo
obráceně.
(3) Pokud dochází ke zvýšení nebo snížení základního kapitálu nástupnické nebo
rozdělované společnosti podle tohoto zákona, obsahuje pozvánka na valnou hromadu všech
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zúčastněných společností nebo oznámení o jejím konání i údaj o tom, pro akcionáře jakých
zúčastněných společností je základní kapitál zvyšován nebo snižován, zda jde o zvýšení
základního kapitálu z vlastních zdrojů nástupnické společnosti nebo ze jmění zanikající
společnosti, zda dochází ke kombinovanému zvýšení základního kapitálu nebo ke kombinaci
zvýšení a snížení základního kapitálu.
§ 303
Usnesení valné hromady nástupnické společnosti o rozdělení sloučením musí
obsahovat
a)
b)
b)
c)

schválení projektu rozdělení sloučením,
schválení konečné účetní závěrky a zahajovací rozvahy nástupnické společnosti,
pokud rozhodný den rozdělení předchází vyhotovení projektu rozdělení,
popřípadě mezitímní účetní závěrky, a
schválení konečné účetní závěrky a zahajovací rozvahy, pokud rozhodný den rozdělení
předchází vyhotovení projektu rozdělení, popřípadě mezitímní účetní závěrky a
zahajovací rozvahy nástupnické společnosti a
rozhodnutí o vydání nových akcií, popřípadě pověření představenstva k vydání nových
akcií nebo o možnosti nabýt vlastní akcie, je-li to třeba k výměně akcií zanikající nebo
rozdělované společnosti za akcie nástupnické společnosti; ustanovení § 102 a 103 se
na nabývání vlastních akcií za účelem výměny a na zvýšení základního kapitálu
nástupnické společnosti ze jmění zanikající nebo rozdělované společnosti použijí
obdobně.
§ 304

Jestliže budou dosavadní akcie akcionářů nástupnické společnosti vyměňovány za
akcie o vyšší jmenovité hodnotě Bude-li se zvyšovat základní kapitál nástupnické
společnosti podle § 296 a 109, musí usnesení valné hromady nástupnické společnosti
o schválení rozdělení sloučením obsahovat též
a)
b)

částku zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů nástupnické společnosti a
označení vlastního zdroje nebo zdrojů nástupnické společnosti z poslední řádné,
mimořádné, konečné nebo mezitímní závěrky sestavené před vyhotovením projektu
rozdělení, z něhož bude základní kapitál zvyšován, v členění podle struktury vlastního
kapitálu v dané účetní závěrce.
§ 304a

Jestliže budou akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti vyměňovány za
akcie o vyšší jmenovité hodnotě Bude-li se zvyšovat základní kapitál nástupnické
společnosti podle § 296 a 109a, musí usnesení valné hromady nástupnické společnosti o
schválení rozdělení sloučením obsahovat též určení částky zvýšení základního kapitálu
nástupnické společnosti ze jmění zanikající nebo rozdělované společnosti.
§ 305
Budou-li akcie akcionářů nástupnické společnosti vyměňovány za akcie o nižší
jmenovité hodnotě Bude-li se snižovat základní kapitál nástupnické společnosti podle
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§ 296 a 110, musí usnesení valné hromady nástupnické společnosti o schválení rozdělení
sloučením obsahovat též
a)
b)
c)

částku, o niž se snižuje jmenovitá nebo účetní hodnota dosavadní akcie nástupnické
společnosti,
částku, o niž se snižuje dosavadní základní kapitál nástupnické společnosti, a
údaj o tom, zda částka, o niž se snižuje základní kapitál nástupnické společnosti, se
vyplatí dosavadním akcionářům nástupnické společnosti s uvedením lhůty doby pro
její vyplacení, nebo údaj o tom, jak jinak s ní bude naloženo.
§ 306a

(1) Jsou-li nástupnické společnosti vlastníkem všech akcií opravňujících hlasovat o
projektu rozdělení, nevyžaduje se schválení rozdělení valnou hromadou, jestliže všechny
zúčastněné společnosti splnily povinnosti uvedené v odstavci 3 a v § 33 nebo 33a a v § 299
nebo 299a a nedochází ke změně stanov žádné nástupnické společnosti.
(2) Nebude-li se konat valná hromada, seznámí představenstvo každé zúčastněné
společnosti představenstva ostatních zúčastněných společností se všemi podstatnými změnami
týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu rozdělení. Správnost
oznámení o změnách týkající se jmění musí být potvrzena auditorem, pokud podléhá
společnost povinnému auditu, nebo znalcem, který prováděl ocenění jmění.
(3) Údaje uvedené v § 33 odst. 1 písm. b), budou-li zúčastněné společnosti postupovat
podle odstavce 1, musí být zveřejněny podle § 33 nebo uveřejněny podle § 33a nejpozději 1
měsíc přede dnem, v němž má být podán návrh na zápis rozdělení do obchodního rejstříku. To
platí i pro plnění povinností podle § 299 nebo 299a.
(4) Pokud poslední řádná nebo mimořádná účetní závěrka jakékoliv zúčastněné
společnosti, popřípadě mezitímní účetní závěrka, pokud se vyžaduje, anebo její konečná
účetní závěrka nebyla schválena valnou hromadou nebo jediným akcionářem této zúčastněné
společnosti před zápisem rozdělení do obchodního rejstříku, schvaluje ji valná hromada nebo
jediný akcionář nástupnické společnosti po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku.
Schválení zahajovací rozvahy se v tomto případě nevyžaduje.
(5) Akcionáři nástupnické společnosti, jejichž podíly přestavují alespoň 5 %
základního kapitálu nástupnické společnosti před rozdělením, mají právo požadovat
svolání valné hromady nástupnické společnosti za účelem schválení rozdělení do 1
měsíce ode dne, v němž byly zveřejněny podle § 33 nebo uveřejněny podle § 33a údaje
podle § 33 odst. 1 písm. b).
(6) Jestliže má dojít ke změně stanov nástupnické společnosti uvedené v odstavci
1, vyžaduje se k rozdělení sloučením souhlas alespoň valné hromady této nástupnické
společnosti nebo jejího jediného společníka.
Díl 8
Odkoupení akcií nástupnickou společností
§ 308

782

(1) Jestliže dochází v souvislosti s rozdělením k některé z operací uvedených v
odstavci 2, musí projekt rozdělení obsahovat závazek povinnost nástupnické společnosti
odkoupit veškeré akcie od osoby, která
a)
b)
c)

byla oprávněna vykonávat hlasovací právo na valné hromadě zúčastněné společnosti
ke dni konání valné hromady, která schválila rozdělení,
se zúčastnila valné hromady a
hlasovala proti schválení rozdělení.
(2) Právo na odkoupení podle odstavce 1 vzniká, jestliže

a)
b)

se společnost rozděluje s nerovnoměrným výměnným poměrem a nástupnickou
společností je akciová společnost, nebo
se v důsledku rozdělení změní právní postavení akcionářů některé ze zúčastněných
společností tak, že dojde k výměně akcií za akcie jiného druhu, ke změně práv
spojených s určitým druhem akcií, kterými se zhoršuje právní postavení akcionáře
oproti stavu před zápisem rozdělení do obchodního rejstříku, k výměně akcií přijatých
k obchodování na evropském regulovaném trhu za akcie, které nejsou přijaty k
obchodování na evropském regulovaném trhu, nebo k výměně akcií, jejichž
převoditelnost není omezena, za akcie s omezenou převoditelností.

(3) Povinnost nástupnické společnosti odkoupit akcie se vztahuje pouze na akcie
nástupnické společnosti, které byly vyměněny za akcie, s nimiž bylo hlasováno proti
schválení rozdělení.
Díl 9
Zvláštní ustanovení o zakládání nástupnické akciové společnosti při rozdělení se vznikem
nových akciových společností
§ 310
(1) Při rozdělení se vznikem nových akciových společností se zakladatelská smlouva
nebo zakladatelská listina nástupnické akciové společnosti nepořizuje.
(2) Je-li při rozdělení se vznikem nových akciových společností stanoven rovnoměrný
výměnný poměr, nevyžaduje se
a)
b)
c)

zpráva o rozdělení,
přezkoumání projektu rozdělení znalcem a
mezitímní účetní závěrka ani pololetní zpráva podle zákona o podnikání na
kapitálovém trhu.
§ 314

(1) Projekt rozdělení dále obsahuje v případě, že se rozdělení zúčastní nebo vznikne
nástupnická společnost jiné právní formy, než jakou má zanikající nebo rozdělovaná
společnost, anebo že nástupnická společnost změní současně svou právní formu při rozdělení
sloučením, tyto údaje
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a)

b)

kolik akcií určité podoby, druhu, formy a jmenovité hodnoty obdrží společník
zanikající nebo rozdělované společnosti s ručením omezeným výměnou za svůj
obchodní podíl při rozštěpení nebo k obchodnímu podílu při odštěpení s tím, že výše
doplatku nesmí překročit 10 % výše jmenovité hodnoty nových akcií, jež mají být
vyměněny za akcie zanikající nebo rozdělované společnosti s ručením omezeným,
nebo
údaje o tom, jaká bude výše vkladu a výše obchodního podílu, který obdrží akcionář
zanikající nebo rozdělované akciové společnosti výměnou za své akcie, s tím, že výše
doplatku nesmí překročit 10 % základního kapitálu každé nástupnické společnosti při
rozdělení se založením nových společností nebo 10 % z částky zvýšení základního
kapitálu každé nástupnické společnosti ze jmění zanikající nebo rozdělované
společnosti při rozdělení sloučením.

(2) Je-li zanikající společností akciová společnost a nástupnickou společností
společnost s ručením omezeným, obsahuje projekt rozdělení i výši náhrady pro vlastníky
vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů a opčních listů s pravidly pro její výplatu. Náhradu
nelze vyplatit před zápisem rozdělení do obchodního rejstříku a dříve, než budou zajištěny
pohledávky věřitelů podle tohoto zákona. Ustanovení § 380 a 381 o vyměnitelných a
prioritních dluhopisech se použijí obdobně.
(3) Nebyl-li splacen vklad nebo emisní kurs akcí, uvede se tato skutečnost v projektu
rozdělení.
(4) Pro výměnu obchodních podílů za akcie a pro výměnu akcií za obchodní podíly se
ustanovení § 289 a 307 použijí obdobně.
§ 314
(1) Projekt rozdělení obsahuje, v případě, že se rozdělení zúčastní nebo vznikne
nástupnická společnost jiné právní formy, než jakou má zanikající nebo rozdělovaná
společnost, anebo že nástupnická společnost změní současně svou právní formu při
rozdělení sloučením, tyto údaje
a)

b)

kolik akcií určitého druhu, formy, popř. jmenovité hodnoty obdrží společník
zúčastněné společnosti s ručením omezeným výměnou za svůj podíl při rozštěpení
nebo k podílu při odštěpení a zda akcie budou vydány jako cenný papír
s uvedením lhůty pro její převzetí, nebo jako zaknihovaný cenný papír anebo zda
dojde k imobilizaci akcií, nebo
údaje o tom, jaká bude výše vkladu nebo vkladů a výše podílu nebo podílů, který
obdrží akcionář zanikající akciové společnosti výměnou za své akcie při
rozštěpení nebo ke svým akciím při odštěpení a pravidla pro vypořádání
s akcionáři, kteří s rozdělením nesouhlasili.

(2) Je-li zanikající společností akciová společnost a nástupnickou společností
společnost s ručením omezeným nebo nabývá-li nástupnická akciová společnost při
rozdělení sloučením právní formu společnosti s ručením omezeným, obsahuje projekt
rozdělení i upozornění pro akcionáře na právo vystoupit ze společnosti podle § 318 a
výši náhrady pro vlastníky účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných
účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy s pravidly pro
její výplatu. Ustanovení § 380 a 381 se použijí obdobně.
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(3) Nebyl-li splacen vklad nebo emisní kurs akcí, uvede se tato skutečnost v
projektu rozdělení.
(4) Pro výměnu podílů za akcie a pro výměnu akcií za podíly se ustanovení § 289
a 307 použijí obdobně.
§ 315
(1) Rozdělení musí v případě, že se rozdělení zúčastní nebo vznikne nástupnická
společnost jiné právní formy, než jakou má zanikající nebo rozdělovaná společnost, anebo
dojde ke změně právní formy nástupnické společnosti při rozdělení sloučením, být schváleno
všemi společníky všech zúčastněných společností s ručením omezeným.
(2) Vlastní-li při rozdělení sloučením všechny podíly zanikající nebo rozdělované
společnosti s ručením omezeným nástupnické společnosti bez ohledu na jejich právní
formu, souhlas valné hromady ani jediného společníka žádné ze zúčastněných
společností se nevyžaduje, ledaže některá nástupnická společnost mění své zakladatelské
právní jednání nebo svou právní formu. V takovém případě se vyžaduje souhlas alespoň
valné hromady nebo jediného společníka této nástupnické společnosti.
§ 316
(1) Jestliže v zanikající nebo nástupnické společnosti s ručením omezeným nebyly
dosud plně splaceny všechny vklady, anebo jestliže nebyl splacen emisní kurs akcií
zúčastněné akciové společnosti, která mění právní formu na společnost s ručením omezeným,
vyžaduje se ke schválení rozdělení souhlas všech společníků zúčastněných společností.
(2) Vlastní-li při rozdělení sloučením všechny akcie zanikající nebo rozdělované
akciové společnosti nástupnické společnosti bez ohledu na jejich právní formu, souhlas
valné hromady ani jediného společníka žádné ze zúčastněných společností se
nevyžaduje, ledaže některá nástupnická společnost mění své zakladatelské právní
jednání nebo svou právní formu. V takovém případě se vyžaduje souhlas alespoň valné
hromady nebo jediného společníka této nástupnické společnosti.
§ 317
(1) Dochází-li k rozdělení sloučením a nástupnická společnost mění svou právní
formu, obsahuje projekt rozdělení i
a)

společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu nástupnické společnosti s ručením
omezeným nebo stanovy nástupnické akciové společnosti a

b)

jména a bydliště osob, které mají být členy statutárního orgánu, a jména a
bydliště osob, které mají být členy dozorčí rady nebo správní rady. Ustanovení §
252 tím není dotčeno.
jména a bydliště osob, které mají být statutárním orgánem nebo jeho členy nebo členy
dozorčí rady.

b)
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(2) Jestliže mění nástupnická společnost právní formu na akciovou společnost,
vyměňují se i obchodní podíly dosavadních společníků na nástupnické společnosti.
Ustanovení § 252, 290a a 310 se na zveřejnění nebo uveřejnění projektu rozdělení, na
splácení emisního kursu, na zakladatelskou listinu a rovnoměrný výměnný poměr použijí
obdobně.
(3) Jestliže mění nástupnická společnost právní formu na společnost s ručením
omezeným, vyměňují se i akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti. Ustanovení §
252 a 288 se na zveřejnění nebo uveřejnění projektu rozdělení, na obsah společenské smlouvy
nástupnické společnosti a zakladatelskou smlouvu použijí obdobně.
(4) Při rozdělení sloučením podle odstavce 1 se nepoužijí ustanovení tohoto zákona o
změně právní formy.
Díl 2
Ochrana nesouhlasících akcionářů
§ 318
(1) Akcionář zanikající akciové společnosti, který nesouhlasil s tím, že nástupnická
společnost, jejímž společníkem se má stát podle projektu rozdělení po zápisu rozdělení do
obchodního rejstříku, má nebo má mít právní formu společnosti s ručením omezeným, má
právo ze zanikající akciové společnosti vystoupit, jestliže byl akcionářem zanikající akciové
společnosti ke dni konání valné hromady, jež schválila rozštěpení, a hlasoval proti schválení
rozštěpení.
(1) Akcionář zanikající akciové společnosti, který nesouhlasil s tím, že některá
nástupnická společnost, jejímž společníkem se má stát podle projektu rozštěpení po
zápisu rozdělení do obchodního rejstříku, má nebo má mít právní formu společnosti s
ručením omezeným, nebo akcionář nástupnické akciové společnosti, která má podle
projektu rozdělení nabýt právní formu společnosti s ručením omezeným s takovým
rozdělením sloučením nesouhlasil, má právo ze zúčastněné akciové společnosti
vystoupit, jestliže byl akcionářem zúčastněné akciové společnosti ke dni konání valné
hromady, jež schválila rozdělení, a hlasoval proti schválení rozdělení.
(2) Akcionář je oprávněn vystoupit ze společnosti jen ohledně těch akcií, kterými
hlasoval proti schválení rozdělení.
(3) Pro vystoupení akcionáře ze zanikající akciové společnosti se ustanovení § 160 až
163, § 164 odst. 2 a 3, § 165 odst. 1 a § 165a použijí obdobně.
(4) Nástupnická společnost s ručením omezeným, do jejíhož vlastnictví přejde
podíl podle § 163 odst. 2 je povinna poskytnout akcionáři vypořádací podíl odpovídající
reálné hodnotě podílu, který na ni přešel. Výše vypořádacího podílu musí být doložena
posudkem znalce. Povinnost zaplatit znalci odměnu a náhradu nákladů za zpracování
posudku, přechází na tu nástupnickou společnost, které vznikla povinnost vyplatit
vypořádací podíl.
§ 318a
(1) Akcionář rozdělované akciové společnosti, který nesouhlasil s tím, že nástupnická
společnost, jejímž společníkem se má stát podle projektu rozdělení odštěpení po zápisu
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rozdělení do obchodního rejstříku, má nebo má mít právní formu společnosti s ručením
omezeným, má právo oznámit rozdělované společnosti, že se nechce stát společníkem
nástupnické společnosti s ručením omezeným, jestliže byl akcionářem zanikající akciové
společnosti ke dni konání valné hromady, jež schválila odštěpení, a hlasoval proti schválení
odštěpení.
(2) Ustanovení § 160 a 163 až § 165 odst. 1 a § 165a se na vystoupení akcionáře ze
společnosti použijí obdobně.
(2) Ustanovení § 160 a 163, § 164 odst. 2 a 3, § 165 odst. 1, § 165a a § 318 odst. 4
se na oznámení podle odstavce 1 a jeho důsledky použijí obdobně.
§ 319
Návrh na zápis rozdělení zanikající nebo rozdělované akciové společnosti do
obchodního rejstříku lze podat nejdříve po uplynutí lhůty doby 30 dnů ode dne, kdy bylo
rozdělení schváleno valnou hromadou zanikající nebo rozdělované akciové společností; to
neplatí, není-li zde nikdo, kdo by mohl ze zanikající nebo rozdělované akciové společnosti
vystoupit postupem podle tohoto zákona.
§ 320b
(1) Povinnost splatit členský vklad Vkladová povinnost nezaniká zápisem rozdělení
družstva do obchodního rejstříku, ledaže z projektu rozdělení plyne, že členský vklad se v
důsledku rozdělení snižuje.
(2) Snižuje-li se členský vklad, přestože byl splacen, a částka snížení členského vkladu
má být podle projektu rozdělení vrácena členovi, obsahuje projekt rozdělení i lhůtu dobu
k vrácení částky snížení členského vkladu a určení družstva, které členovi plnění poskytne.
(3) Částka podle odstavce 1 nesmí být vyplacena před zápisem rozdělení do
obchodního rejstříku a dříve, než budou zajištěny pohledávky věřitelů podle tohoto zákona.
(4) Pokud nebyla splněna vkladová povinnost, lze uzavřít dohodu o prominutí
tohoto dluhu jen za podmínek uvedených v odstavci 3.Pokud nebyl členský vklad zcela
splacen, lze uzavřít dohodu o prominutí povinnosti splatit nesplacenou část členského vkladu
jen za podmínek uvedených v odstavci 3. V takovém případě musí projekt rozdělení určit
družstvo, které se členem tuto dohodu uzavře.
§ 327
Usnesení členské schůze nástupnického družstva o schválení rozdělení sloučením
musí obsahovat schválení
a)
b)

projektu rozdělení sloučením a
konečné účetní závěrky zanikajícího družstva a zahajovací rozvahy nástupnického
družstva nástupnického družstva a jeho zahajovací rozvahy, pokud rozhodný den
rozdělení předchází vyhotovení projektu rozdělení, popřípadě mezitímní účetní
závěrky zanikajícího nástupnického družstva.
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§ 326
Usnesení členské schůze zanikajícího nebo rozdělovaného družstva o schválení
rozdělení musí obsahovat schválení
a) projektu rozdělení a
b) konečné účetní závěrky zanikajícího nebo rozdělovaného družstva a zahajovací rozvahy
rozdělovaného nebo nástupnického družstva nebo nástupnických družstev, pokud
rozhodný den rozdělení předchází vyhotovení projektu rozdělení, popřípadě mezitímní
účetní závěrky těchto družstev zanikajícího nebo rozdělovaného družstva.
§ 328
zrušen
§ 328
Pokud poslední řádná nebo mimořádná účetní závěrka jakéhokoliv zúčastněného
družstva, popřípadě mezitímní účetní závěrka, pokud se vyžaduje, anebo konečná účetní
závěrka nebyla schválena členskou schůzí tohoto zúčastněného družstva před zápisem
rozdělení do obchodního rejstříku, schvaluje ji členská schůze nástupnického družstva
po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku. Schválení zahajovací rozvahy se v tomto
případě nevyžaduje.
Díl 2
Zvláštní ustanovení o rozdělení bytového družstva
§ 330
Při rozdělení bytového družstva musí být zanikající, rozdělované i všechna
nástupnická bytová družstva vždy pouze bytovými družstvy; účast jiných než bytových
družstev zde není dovolena.
Díl 2
Zvláštní ustanovení o rozdělení bytového družstva a sociálního družstva
§ 330
(1) Při rozdělení bytového družstva musí být zanikající, rozdělované i všechna
nástupnická družstva vždy pouze bytovými družstvy.
(2) Při rozdělení sociálního družstva musí být zanikající, rozdělované i všechna
nástupnická družstva vždy pouze sociálními družstvy.
Díl 2
Některá ustanovení o projektu přeshraničního rozdělení
§ 336c
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(1) Projekt přeshraničního rozdělení musí kromě obecných údajů požadovaných tímto
zákonem dále obsahovat
a)
b)
c)
d)
e)

údaje o postupu, kterým se stanoví zapojení zaměstnanců do záležitostí nástupnické
právnické osoby nebo osob, pokud to vyžaduje právní řád státu, jímž se řídí nebo bude
řídit osobní statut nástupnické právnické osoby,
údaje o ocenění aktiv a pasiv převáděných na tu kterou nástupnickou právnickou
osobu,
pravděpodobné dopady přeshraničního rozdělení na zaměstnance, zejména údaje o
plánovaném propouštění zaměstnanců,
den účetních závěrek právnických osob zúčastněných na přeshraničním rozdělení
použitý pro stanovení podmínek přeshraničního rozdělení a
popřípadě další údaje vyžadované právním řádem státu, kterým se řídí vnitřní poměry
některé z právnických osob zúčastněných na přeshraničním rozdělení nebo se mají
řídit vnitřní poměry nástupnické právnické osoby.
(2) Projekt přeshraničního rozdělení neobsahuje údaje podle § 290 písm. c).

(3) Projekt přeshraničního rozdělení obsahuje údaje podle § 290 písm. h g), jen pokud
mají být členy dozorčí rady nebo správní rady v nástupnické společnosti i zástupci
zaměstnanců.
§ 336d
(1) Jestliže se přeshraničního rozdělení účastní česká společnost s ručením omezeným,
musí být dokumenty uvedené v § 285 odeslány společníkům nejméně 1 měsíc přede dnem
konání valné hromady, na které má být schváleno přeshraniční rozdělení.
(2) Budou-li společníci schvalovat přeshraniční rozdělení mimo valnou hromadu
postupem podle § 19 odst. 1, prodlužuje se lhůta doba pro vyjádření společníka na dobu 1
měsíce.
(3) Lhůta Doba 1 měsíce se vztahuje i na zpřístupnění dokumentů podle § 285 a 285a.
ČÁST ČTVRTÁ
PŘEVOD JMĚNÍ NA SPOLEČNÍKA
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 337
(1) Za podmínek stanovených u jednotlivých forem společností mohou společníci
nebo příslušný orgán obchodní společnosti rozhodnout, že společnost se zrušuje bez likvidace
a že jmění společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů převezme jeden
přejímající společník.
(2) Zrušení družstva s převodem jmění na člena družstva se zakazuje.
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§ 341
(1) Přejímající společník je povinen poskytnout ostatním společníkům zanikající
společnosti vypořádání v penězích.
(2) Výše vypořádání poskytovaného ostatním společníkům zanikající společnosti musí
být přiměřená reálné hodnotě jejich podílů. Přiměřenost výše vypořádání musí být doložena
posudkem znalce (dále jen „znalec pro převod jmění“).
(3) Posudek znalce pro převod jmění, ve kterém je přezkoumávána výše přiměřenosti
vypořádání (dále jen „znalecká zpráva o převodu jmění“), musí obsahovat kromě náležitostí
vyžadovaných zákonem upravujícím činnost znalců též
a)
b)
c)

ocenění jmění zanikající společnosti s uvedením metody nebo metod, podle kterých
bylo provedeno ocenění jmění zanikající společnosti,
zda a jaké zvláštní obtíže se vyskytly při oceňování a
částku vypořádání připadající na každý obchodní podíl nebo akcii určitého druhu o
určité jmenovité hodnotě, ledaže jde o kusové akcie.

(4) Ustanovení § 113 odst. 3, § 115 až 117 se na znalce pro převod jmění a znaleckou
zprávu pro převod jmění použijí obdobně.
§ 341a
(1) Výplata přiměřeného vypořádání poskytovaného ostatním společníkům se provede
ve lhůtě v době 1 měsíce ode dne zápisu převodu jmění do obchodního rejstříku.
(2) Vypořádání se úročí ve výši průměrné úrokové sazby z úvěrů poskytnutých v roce
předcházejícím roku, v němž byl převod jmění zapsán do obchodního rejstříku, bankami na
území České republiky ode dne zápisu převodu jmění do obchodního rejstříku do zaplacení;
právo na úroky z prodlení tím není dotčeno.
(3) Právo na úrok podle odstavce 2 nevzniká po dobu, po jakou byl věřitel v prodlení s
převzetím plnění nebo poskytnutím potřebné součinnosti.
§ 342
(1) Jestliže je přejímajícím společníkem nebo zanikající společností společnost s
ručením omezeným, ustanovení § 93 a 93a se použijí obdobně přiměřeně.
(2) Jestliže je přejímajícím společníkem nebo zanikající společností akciová
společnost, ustanovení § 118 písm. a), § 119, 119a, § 121 odst. 1 a § 122 se použijí obdobně
přiměřeně.
(3) Jestliže je přejímajícím společníkem družstvo, ustanovení § 168 až 171 se použijí
obdobně přiměřeně.
(4) Jestliže je přejímajícím společníkem veřejná obchodní společnost nebo komanditní
společnost, ustanovení § 78 se na právo společníků na informace použije obdobně přiměřeně.
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(5) Místo znalecké zprávy o fúzi vyžadované podle odstavců 1 až 4 se poskytuje
společníkům nebo členům znalecká zpráva o převodu jmění.
§ 342a
(1) Je-li přejímajícím společníkem jiná česká právnická osoba než společnost nebo
družstvo, schvaluje převod jmění na společníka její nejvyšší orgán. Nemá-li právnická osoba
nejvyšší orgán, schvaluje projekt převodu převod jmění její kontrolní orgán. Ustanovení §
343 se na obsah rozhodnutí, jímž se schvaluje převod jmění na společníka, použije obdobně.
Nemá-li právnická osoba ani kontrolní orgán, nepodléhá projekt převodu u této právnické
osoby převod jmění na společníka schválení.
(2) Ustanovení § 118 písm. a), § 119 a 119a o informačních povinnostech
přejímajícího společníka se použijí přiměřeně na právnickou osobu uvedenou v odstavci 1,
má-li společníky nebo členy.
HLAVA IV
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM S
PŘEVODEM JMĚNÍ NA SPOLEČNÍKA
§ 349
(1) Valná hromada společnosti s ručením omezeným může rozhodnout, že se
společnost zrušuje bez likvidace a že jmění zaniklé společnosti převezme přejímající
společník.
(2) Převzít jmění zanikající společnosti s ručením omezeným může jen společník, s
jehož obchodním podílem je spojen vklad, jehož výše dosahuje nejméně 90 % základního
kapitálu společnosti s ručením omezeným a představuje současně 90 % hlasovacích práv ve
společnosti.
HLAVA V
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZRUŠENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI S PŘEVODEM
JMĚNÍ NA AKCIONÁŘE
§ 354
Valná hromada akciové společnosti může rozhodnout, že se společnost zrušuje bez
likvidace a že jmění zaniklé společnosti převezme jediný akcionář, jestliže je tento akcionář
vlastníkem akcií, souhrn jejichž jmenovitých hodnot přesahuje 90 % základního kapitálu,
jestliže je s těmito akciemi spojeno i 90 % hlasovacích práv v zanikající společnosti. Vlastní
akcie v majetku společnosti se pro účely výpočtu této podmínky rozdělí mezi akcionáře v
poměru jmenovitých hodnot jejich akcií.
§ 355
(1) Jestliže zanikající akciová společnost vydala vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy
nebo poukázky na akcie jiné účastnické cenné papíry nebo jiné zaknihované účastnické
cenné papíry než akcie nebo zatímní listy a přejímajícím společníkem není jiná akciová
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společnost, obsahuje projekt převodu jmění i výši náhrady pro vlastníky těchto cenných
papírů nebo zaknihovaných cenných papírů s pravidly pro její výplatu.
(2) Náhradu nelze vyplatit před zápisem převodu jmění do obchodního rejstříku a
dříve, než budou zajištěny pohledávky věřitelů podle tohoto zákona. Ustanovení § 380 a 381
se na vyměnitelné a prioritní dluhopisy použijí obdobně.
§ 358
(1) Přejímající společník není oprávněn s prostředky poskytnutými podle § 357 odst. 2
disponovat.
(2) Pověřená osoba vrátí nevyplacené peněžní prostředky spolu s úrokem
přejímajícímu společníkovi bez zbytečného odkladu poté, co uplynula lhůta doba pro výplatu
vypořádání stanovená v projektu převodu jmění. Po uplynutí této lhůty doby vyplácí
vypořádání přímo přejímající společník.
(3) Předané peněžní prostředky nejsou součástí majetkové podstaty pověřené osoby,
pokud dojde k jejímu úpadku podle insolvenčního zákona nebo nastane obdobná situace podle
právního řádu jiného členského státu než České republiky.
§ 359c
(1) Jestliže je zanikající společností nebo přejímajícím společníkem česká společnost s
ručením omezeným, musí být dokumenty uvedené v § 93 odeslány společníkům nejméně 1
měsíc přede dnem konání valné hromady, na které má být schválen přeshraniční převod
jmění.
(2) Budou-li společníci schvalovat přeshraniční převod jmění mimo valnou hromadu
postupem podle § 19 odst. 1, prodlužuje se lhůta doba pro vyjádření společníka na dobu 1
měsíce.
(3) Lhůta Doba 1 měsíce se vztahuje i na zpřístupnění dokumentů podle § 93a.
§ 361
Projekt změny právní formy obsahuje alespoň
a)
b)
c)
d)
e)
f)

firmu, sídlo a identifikační číslo společnosti nebo družstva před změnou právní formy,
právní formu, jíž má společnost nebo družstvo nabýt,
firmu společnosti nebo družstva po změně právní formy,
den, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy,
společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu nebo stanovy společnosti nebo
družstva po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku; ustanovení § 364 tím
není dotčeno,
všechny zvláštní výhody, které společnost nebo družstvo měnící svoji právní formu
poskytuje statutárnímu orgánu nebo jeho členům členům statutárního orgánu,
členům dozorčí rady, správní rady nebo kontrolní komise, pokud se zřizují, a znalci
pro ocenění jmění; přitom se zvlášť uvede, komu je tato výhoda poskytována a kdo a
za jakých podmínek ji poskytuje,
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g)
h)

i)

j)

pravidla postupu při vypořádání se společníkem nebo členem, který se změnou právní
formy nesouhlasil, a výši částky, jež mu bude vyplacena, nebo způsob jejího určení,
není-li ke schválení změny právní formy nutný souhlas všech společníků,
při změně právní formy akciové společnosti výši náhrady pro vlastníky vyměnitelných
nebo prioritních dluhopisů a opčních listů účastnických cenných papírů nebo
zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo
zatímními listy,
jména, příjmení a bydliště nebo firmy nebo názvy, sídla a identifikační čísla osob,
které budou po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku
1. statutárním orgánem nebo členy statutárního orgánu společnosti nebo
družstva,
2. členy dozorčí rady nebo správní rady akciové společnosti, a pokud se
zřizuje, i dozorčí rady společnosti s ručením omezeným nebo kontrolní komise
družstva,
mění-li se právní forma na akciovou společnost
1. počet, podobu, druh, formu a jmenovitou hodnotu akcií určených pro
každého akcionáře po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku,
pravidla postupu a lhůtu pro jejich vydání,
1. počet, druh, formu a jmenovitou hodnotu akcií určených pro každého
akcionáře po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku, údaj
zda akcie budou vydány jako cenný papír nebo jako zaknihovaný cenný
papír anebo budou imobilizovány a pravidla postupu a dobu pro jejich
vydání,
2. údaje o tom, zda nebo kolik míst v dozorčí radě nebo správní radě akciové
společnosti má být obsazeno osobami volenými zaměstnanci akciové
společnosti s uvedením, že tato místa budou obsazena až po zápisu změny
právní formy do obchodního rejstříku.
§ 362

(1) Projekt změny právní formy na společnost s ručením omezeným nebo na akciovou
společnost nebo na družstvo může být zveřejněn podle § 33 nebo uveřejněn podle § 33a bez
uvedení údajů podle § 361 písm. i).
(2) Při postupu podle odstavce 1 se chybějící údaje do projektu změny právní formy
doplní před jeho schválením, nejde-li o členy dozorčí rady nebo správní rady volené
zaměstnanci podle § 371. Ustanovení § 33 a 33a se nepoužijí.
§ 364
(1) Jestliže se mění právní forma společnosti nebo družstva na společnost s ručením
omezeným, společenská smlouva nebo zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným
neobsahuje údaje o správci vkladu, prvních jednatelích a členech dozorčí rady a o způsobech
a lhůtách splácení vkladů při založení společnosti, pokud jsou vklady zcela splaceny.
(2) Jestliže se mění právní forma společnosti nebo družstva na akciovou společnost,
zakladatelská smlouva nebo zakladatelská listina akciové společnosti se nepořizuje.
§ 364
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Jestliže se mění právní forma společnosti nebo družstva na společnost s ručením
omezeným, společenská smlouva nebo zakladatelská listina společnosti s ručením
omezeným neobsahuje údaje o správci vkladu, prvních jednatelích a členech dozorčí
rady a o způsobech a době pro splnění vkladové povinnosti při založení společnosti,
pokud již byla splněna.
§ 364a
(1) Nebyl-li v době vyhotovení projektu změny právní formy splacen zcela nebo zčásti
vklad, členský vklad nebo emisní kurs akcií, uvede se tato skutečnost v projektu změny právní
formy u každého společníka nebo člena s uvedením způsobu a doby splatnosti vkladu,
členského vkladu nebo emisního kursu.
(2) V případě, že dosavadní lhůta pro splacení vkladu, členského vkladu nebo
emisního kursu dosavadním společníkem nebo členem je delší, než lhůta stanovená zákonem
pro tu formu společnosti nebo družstvo, jíž má nabýt společnost nebo družstvo měnící právní
formu, nesmí být lhůta v projektu změny právní formy stanovena delší, než lhůta stanovená
zákonem. Běh zákonné lhůty se počítá ode dne zápisu změny právní formy do obchodního
rejstříku.
§ 364a
(1) Nebyla-li v době vyhotovení projektu změny právní formy splněna vkladová
povinnost, členský vklad nebo emisní kurs akcií, uvede se tato skutečnost v projektu
změny právní formy u každého společníka nebo člena s uvedením způsobu a doby pro
splnění vkladové povinnosti, členského vkladu nebo emisního kursu.
(2) V případě, že dosavadní doba pro splnění vkladové povinnosti dosavadním
společníkem nebo členem je delší, než doba stanovená zákonem pro tu formu společnosti
nebo družstvo, jíž má nabýt společnost nebo družstvo měnící právní formu, nesmí být
doba v projektu změny právní formy stanovena delší, než doba stanovená zákonem. Běh
zákonné doby se počítá ode dne zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku.
§ 365
(1) Společnost nebo družstvo je povinno sestavit ke dni, k němuž byl vyhotoven
projekt změny právní formy, mezitímní účetní závěrku, není-li den zpracování změny právní
formy tento den rozvahovým dnem.
(2) Mezitímní, řádná nebo mimořádná účetní závěrka sestavená ke dni, k němuž byl
vyhotoven projekt změny právní formy, musí být ověřena auditorem, pokud ověření účetní
závěrky auditorem vyžaduje zákon o auditorech zvláštní právní předpis.
(3) Údaje, z nichž je sestavena účetní závěrka, nesmí být starší než 6 měsíců počítáno
ke dni, v němž bude změna právní formy schválena.
(4) Jestliže je výše vlastního kapitálu v účetní závěrce sestavené ke dni, k němuž byl
vyhotoven projekt změny právní formy, nižší než základní kapitál, který má mít společnost
nebo družstvo podle projektu změny právní formy, není změna právní formy přípustná, ledaže
se společníci nebo členové v projektu změny právní formy zaváží k příplatkům mimo
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základní kapitál v takové výši, aby ke dni zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku
byl vlastní kapitál stejný nebo vyšší než základní kapitál.
§ 367
(1) Dochází-li ke změně právní formy na společnost s ručením omezeným nebo
akciovou společnost, je společnost nebo družstvo povinno nechat ocenit své jmění posudkem
znalce ke dni, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy.
(2) Ustanovení § 75 odst. 1 písm. a) až c) se na obsah posudku znalce pro ocenění
jmění použijí obdobně. V posudku znalec dále uvede, zda ocenění jmění společnosti nebo
družstva odpovídá alespoň výši základního kapitálu společnosti podle projektu změny právní
formy. Výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti
nemůže být v takovém případě vyšší, než je částka ocenění jmění vyplývající z posudku
znalce.
(3) Ocenění jmění podle odstavců 1 a 2 lze nahradit postupem podle zákona
upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev v případech, ve kterých
upravuje výjimky z povinnosti oceňovat nepeněžitý vklad posudkem znalce při zvýšení
základního kapitálu5). Lhůta Doba 6 měsíců stanovená zákonem, který upravuje právní
poměry obchodních společností a družstev, se při ocenění provedeném uznávaným
nezávislým odborníkem v tomto případě počítá ke dni zápisu změny právní formy do
obchodního rejstříku.
§ 371
(1) Jestliže se mění právní forma společnosti nebo družstva na akciovou společnost,
místa v dozorčí radě nebo správní radě akciové společnosti, která mají být podle stanov
obsazena osobami volenými zaměstnanci akciové společnosti, se před zápisem změny právní
formy do obchodního rejstříku neobsazují.
(2) Volba členů dozorčí rady nebo správní rady akciové společnosti volených
zaměstnanci se provede do 90 dnů ode dne zápisu změny právní formy do obchodního
rejstříku.
§ 372
(1) Návrh na zápis změny právní formy společnosti s ručením omezeným nebo
akciové společnosti do obchodního rejstříku lze podat nejdříve po uplynutí lhůty doby 30 dnů
ode dne, kdy byla změna právní formy společnosti s ručením omezeným nebo akciové
společnosti schválena valnou hromadou; to neplatí, není-li zde nikdo, kdo by mohl ze
společnosti s ručením omezeným nebo z akciové společnosti vystoupit podle tohoto zákona.
(2) Pokud mění právní formu společnost s ručením omezeným a o změně právní formy
rozhodovali společníci mimo valnou hromadu nebo rozhodnutí o změně právní formy bylo
přijato podle § 18 odst. 2, běží lhůta doba podle odstavce 1 až ode dne, kdy bylo poslednímu
ze společníků, který hlasoval proti změně právní formy, doručeno oznámení o přijetí
rozhodnutí o změně právní formy, ledaže všichni nesouhlasící společníci vypověděli účast na
společnosti s ručením omezeným již v oznámení o nesouhlasu se změnou právní formy. To
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neplatí, není-li zde nikdo, kdo by mohl ze společnosti s ručením omezeným vystoupit podle
tohoto zákona.
§ 373
(1) Osoby, které byly společníky společnosti nebo členy družstva ke dni zápisu změny
její právní formy na jinou formu společnosti nebo družstva, ručí za její závazky dluhy, které k
tomuto dni existovaly, ve stejném rozsahu jako před zápisem změny právní formy do
obchodního rejstříku, ledaže je ručení společníků po zápisu změny právní formy do
obchodního rejstříku vyšší.
(2) Jestliže je ručení společníků nebo členů po zápisu změny právní formy do
obchodního rejstříku vyšší, ručí takto společníci nebo členové po zápisu změny právní formy
do obchodního rejstříku i za závazky dluhy, které existovaly ke dni zápisu změny právní
formy společnosti nebo družstva do obchodního rejstříku. To neplatí, pokud nesouhlasící
společník vystoupil ze společnosti podle tohoto zákona nebo pro člena vystoupivšího z
družstva.
§ 377
Není-li vystoupení společníka ze společnosti podle tohoto zákona součástí oznámení o
nesouhlasu společníka se změnou právní formy přeměnou podle § 19 odst. 2 a 3, musí být
vystoupení doručeno společnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se společník dověděl o
tom, že rozhodnutí o změně právní formy bylo přijato valnou hromadou o přeměně, na
základě oznámení o výsledku hlasování podle zákona, který upravuje právní poměry
obchodních společností a družstev.
§ 379
(1) Výše vypořádacího podílu společníka, jenž ze společnosti s ručením omezeným
vystoupil podle tohoto zákona, se stanoví na základě údajů z konečné, řádné, mimořádné nebo
mezitímní účetní závěrky sestavené ke dni předcházejícímu den zápisu změny právní formy
do obchodního rejstříku, nestanoví-li společenská smlouva jinak.
(2) Vypořádací podíl je splatný ve lhůtě v době a způsobem určeným ve společenské
smlouvě společnosti s ručením omezeným podle stavu ke dni zápisu změny právní formy do
obchodního rejstříku. Ustanovení o prodeji uvolněného podílu podle zákona upravujícího
právní poměry obchodních společností a družstev se nepoužijí.
§ 379a
(1) Mění-li společnost s ručením omezeným právní formu na veřejnou obchodní
společnost nebo komanditní společnost, mění se zápisem změny právní formy do
obchodního rejstříku společenská smlouva tak, že se zrušují údaje o společníkovi, který
ze společnosti vystoupil.
(2) Mění-li společnost s ručením omezeným právní formu na akciovou společnost,
nabývá podíl na akciové společnosti, jež měl nabýt společník, který ze společnosti
vystoupil, sama společnost.
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HLAVA III
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZMĚNĚ PRÁVNÍ FORMY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
§ 380
(1) Jestliže akciová společnost vydala vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy, zaniká ke dni
zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku právo na upisování akcií nebo na výměnu
dluhopisů za akcie společnosti.
(2) Jestliže akciová společnost vydala opční listy, zanikají ke dni zápisu změny právní
formy práva s opčním listem spojená; to neplatí, jestliže zvláštní zákon stanoví něco jiného.
Jestliže akciová společnost vydala jiné účastnické cenné papíry nebo zaknihované
účastnické cenné papíry než akcie nebo zatímní listy, zaniká ke dni zápisu změny právní
formy do obchodního rejstříku právo na upisování akcií nebo na výměnu dluhopisů za
akcie společnosti.
§ 381
(1) Vlastníkům vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, kteří neuplatnili postup
podle zvláštního zákona, anebo vlastníkům opčních listů vzniká právo na přiměřenou náhradu
za zaniklá práva, jejíž výši stanoví projekt změny právní formy. Přiměřenost náhrady musí být
doložena posudkem znalce.
(2) Není-li poskytnutá náhrada přiměřená, mohou se vlastníci vyměnitelných a
prioritních dluhopisů a opčních listů domáhat, aby výši náhrady určil soud.
(3) Není-li právo podle odstavce 1 uplatněno u společnosti alespoň jednou z
oprávněných osob do 6 měsíců ode dne, v němž se zápis změny právní formy do obchodního
rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, zaniká. Ustanovení § 47 odst. 2 až 4 se na
uplatnění práva podle odstavce 1 použije obdobně. Promlčecí doba na zaplacení rozdílu mezi
výší náhrady uvedené v projektu změny právní formy a určené soudem běží od nabytí právní
moci rozhodnutí soudu podle odstavce 2.
§ 381
(1) Vlastníkům účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných cenných
papírů uvedených v § 380 vzniká právo na přiměřenou náhradu za zaniklá práva, jejíž
výši stanoví projekt změny právní formy. Přiměřenost náhrady musí být doložena
posudkem znalce. Náhradu nelze vyplatit před zápisem změny právní formy do
obchodního rejstříku a dříve, než budou zajištěny pohledávky věřitelů podle tohoto
zákona.
(2) Není-li poskytnutá náhrada přiměřená, mohou se vlastníci účastnických
cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů domáhat, aby výši náhrady určil
soud. Ustanovení § 47 se použije obdobně.
§ 382
(1) Akcionář, který se změnou právní formy akciové společnosti nesouhlasí, má právo
z akciové společnosti vystoupit, jestliže
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a)
b)

byl akcionářem akciové společnosti ke dni konání valné hromady, která schválila
změnu právní formy, a
hlasoval proti schválení změny právní formy.

(2) Notářský zápis o rozhodnutí valné hromady akciové společnosti musí obsahovat
též jména akcionářů, kteří hlasovali proti schválení změny právní formy.
(3) Pro vystoupení akcionáře z akciové společnosti měnící svoji právní formu se
ustanovení § 160 až 164, § 165 odst. 1, § 165a a § 379a odst. 1 použijí obdobně přiměřeně.
§ 384
Bytové družstvo nebo sociální družstvo může změnit svoji právní formu jen tehdy,
jestliže s tím souhlasí všichni členové bytového nebo sociálního družstva; tento souhlas nelze
nahradit souhlasem všech delegátů.
Díl 2
Osvědčení pro přemístění sídla do České republiky
§ 384d
(1) Notář vydá osvědčení pro zápis do obchodního rejstříku při přemístění sídla do
České republiky podle § 59z, jen je-li mu
a)

b)
b)
c)

předložena veřejná listina vydaná příslušným orgánem státu, v němž má zahraniční
právnická osoba sídlo, a státu, jehož právním řádem se řídí její vnitřní právní poměry,
je-li odlišný od státu, v němž má sídlo, prokazující, že zahraniční právnická osoba
splnila požadavky vyžadované právním řádem tohoto státu k přemístění sídla do České
republiky,
předložen zakladatelský dokument vyžadovaný českým právním řádem při změně
právní formy a
předloženo zakladatelské právní jednání, jehož obsah splňuje požadavky českého
práva při změně právní formy, a
předložen posudek znalce nebo jiná písemnost podle § 384b osvědčující, že jmění
zahraniční právnické osoby odpovídá alespoň výši základního kapitálu uvedeného v
zakladatelském dokumentu podle písmene b), jestliže bude zahraniční právnická osoba
měnit svou formu na společnost s ručením omezeným, akciovou společnost nebo
družstvo.

(2) Jde-li o přemístění sídla do České republiky, osvědčení pro zápis do obchodního
rejstříku podle § 59z odst. 3 obsahuje i
a)
b)

prohlášení notáře, že zahraniční právnická osoba splnila požadavky stanovené českým
právním řádem pro zápis do obchodního rejstříku,
prohlášení notáře, že mu byla předložena veřejná listina vydaná příslušným orgánem
státu, v němž má zahraniční právnická osoba sídlo, a státu, jímž se řídí její vnitřní
právní poměry, osvědčující, že zahraniční právnická osoba splnila požadavky
vyžadované tímto právním řádem pro přeshraniční změnu právní formy,
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c)

původní sídlo zahraniční právnické osoby, její název nebo firmu a označení její právní
formy a d) označení zahraničního obchodního rejstříku, v němž je zahraniční
právnická osoba zapsána, a číslo tohoto zápisu.

(3) Notář rovněž odmítne vydat osvědčení pro zápis do obchodního rejstříku podle
notářského řádu, jestliže veřejná listina uvedená v odstavci 2 písm. a) a b) je v době podání
žádosti o vydání osvědčení starší 6 měsíců.
§ 384g
Na přemístění sídla do zahraničí se použijí přiměřeně ustanovení tohoto zákona
upravující změnu právní formy, s výjimkou § 360, 361, 362, 364, 364a, § 365 odst. 4 § 365,
367, 368, 371, 372.
§ 384k
Lhůta Doba pro splnění povinností uvedených v § 33 nebo 33a činí při přemístění
sídla do zahraničí 2 měsíce.
Díl 3
Osvědčení pro přemístění sídla do zahraničí
§ 384l
(1) Dříve, než vydá notář osvědčení pro přemístění sídla do zahraničí podle § 59x,
musí česká společnost nebo družstvo prokázat s ohledem na závazky dluhy vzniklé před
zveřejněním nebo uveřejněním projektu přemístění sídla do zahraničí, že byly splněny
povinnosti vyžadované tímto zákonem pro změnu právní formy podle § 384g na ochranu
zájmů věřitelů, společníků nebo členů a jiných oprávněných osob vůči této společnosti nebo
družstvu.
(2) Osvědčení pro přemístění sídla do zahraničí podle § 59x obsahuje i prohlášení
notáře, že
a)
b)

mu byl předložen projekt přemístění sídla do zahraničí a písemnosti, z nichž vyplývá,
že projekt přemístění sídla do zahraničí byl zveřejněn podle § 33 nebo uveřejněn podle
§ 33a a že byl schválen podle tohoto zákona, a
že na základě těchto a ostatních předložených písemností osvědčuje, že byl projekt
přemístění sídla do zahraničí schválen a že byly splněny požadavky stanovené v
odstavci 1.
§ 384n

Návrh na zápis přemístění sídla do zahraničního obchodního rejstříku lze podat až
poté, co uplynula lhůta doba uvedená v § 372 a bylo vydáno osvědčení podle § 59x a 384l.

***
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Změna zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb. zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011
Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č.
377/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb. a zákona č. …/2013 Sb.:
§2
Povinné osoby
(1) Povinnou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí
a)
b)

c)
d)
e)

úvěrová instituce, kterou je
1. banka,
2. spořitelní a úvěrní družstvo,
finanční instituce, kterou, pokud není úvěrovou institucí, je
1. centrální depozitář, osoba vedoucí evidenci navazující na centrální evidenci
cenných papírů vedenou centrálním depozitářem, osoba vedoucí samostatnou
evidenci investičních nástrojů, osoba vedoucí evidenci navazující na
samostatnou evidenci investičních nástrojů4),
2. organizátor trhu s investičními nástroji,
3. osoba s povolením k poskytování investičních služeb5) s výjimkou
investičního zprostředkovatele6),
4. investiční společnost, investiční fond, penzijní společnost a penzijní fond,
5. platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce
elektronických peněz a vydavatel elektronických peněz malého rozsahu3),
6. osoba oprávněná k poskytování leasingu, záruk, úvěrů nebo peněžních
půjček anebo k obchodování s nimi,
7. osoba oprávněná ke zprostředkování spoření, leasingu, úvěrů nebo
peněžních půjček,
8. pojišťovna, zajišťovna, pojišťovací zprostředkovatel a samostatný likvidátor
pojistných událostí při výkonu činností souvisejících s provozováním životního
pojištění7), s výjimkou pojišťovacího zprostředkovatele, u něhož pojišťovna
nese odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností,
9. osoba, která vykupuje dluhy a pohledávky a obchoduje s nimi,
10. osoba oprávněná ke směnárenské činnosti podle devizového zákona,
11. osoba neuvedená v bodech 1 až 10, oprávněná k provádění nebo
zprostředkování platebních služeb nebo poštovních služeb, jejichž účelem je
dodání poukázané peněžní částky,
12. osoba oprávněná k poradenské činnosti pro podnikatele ve věcech
kapitálové struktury, průmyslové strategie nebo k poradenství a službám v
oblasti fúzí a koupě podniků obchodních závodů9),
13. osoba poskytující služby peněžního makléřství,
14. osoba poskytující služby úschovy cenností,
držitel povolení k provozování sázkových her v kasinu podle zákona o loteriích a
jiných podobných hrách,
osoba oprávněná k obchodování s nemovitostmi nebo ke zprostředkování obchodu s
nimi,
auditor, daňový poradce a účetní,
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f)
g)

h)

i)
j)
k)

soudní exekutor při provádění další činnosti exekutora podle exekučního řádu a při
úschově peněz, cenných papírů nebo jiného majetku,
notář při úkonech v rámci notářské úschovy8) anebo advokát nebo notář při úschově
peněz, cenných papírů nebo jiného majetku svého klienta, anebo jestliže klientem
požadované služby mají spočívat nebo spočívají v jednání jménem klienta nebo na
jeho účet při
1. obstarávání koupě nebo prodeje nemovitosti nebo podniku obchodního
závodu9) anebo jeho části,
2. správě peněz, cenných papírů, obchodních podílů nebo jiného majetku svého
klienta, včetně jednání jménem klienta nebo na jeho účet v souvislosti se
zřízením účtu u úvěrové instituce nebo zahraniční úvěrové instituce anebo účtu
cenných papírů a správou takového účtu,
3. zakládání, řízení nebo provozování obchodní společnosti, podnikatelského
seskupení nebo jiného obdobného útvaru, a to bez ohledu na to, zda se jedná o
právnickou osobu či nikoliv, jakož i získávání a shromažďovaní peněžních
prostředků nebo jiných penězi ocenitelných hodnot za účelem založení, řízení
nebo ovládání takového subjektu, nebo
4. inkasu, platbách, převodech, vkladech nebo výběrech prováděných při
bezhotovostním i hotovostním platebním styku, anebo jakémkoli jiném
jednání, které směřuje k pohybu peněz nebo jej přímo vyvolá,
osoba nenaplňující znaky podle písmen a) až g), poskytující jiné osobě služby, které
spočívají v
1. zakládání právnických osob,
2. jednání jako statutární orgán nebo jeho člen, další osoba, která je oprávněna
jménem nebo za právnickou osobu jednat, anebo jiná osoba v obdobném
postavení, pokud výkon této služby je pouze dočasný a souvisí se založením a
správou právnické osoby,
2. jednání jménem právnické osoby, anebo jiná osoba v obdobném
postavení, pokud výkon této služby je pouze dočasný a souvisí se
založením a správou právnické osoby,
3. poskytování sídla, adresy, popřípadě i dalších s tím souvisejících služeb pro
jinou právnickou osobu,
4. jednání jako pověřený akcionář pro jinou osobu, pokud tato není společností,
jejíž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu a která
podléhá požadavkům na zveřejnění informací rovnocenným požadavkům práva
Evropských společenství, nebo
5. jednání jejím jménem nebo na její účet při činnostech uvedených v písmenu
g),
osoba, která poskytuje služby uvedené v písmenu h) v rámci svěřeneckého vztahu
nebo jiného obdobného smluvního vztahu podle cizího právního řádu,
osoba oprávněná k obchodování s kulturními památkami10) nebo s předměty kulturní
hodnoty11) nebo ke zprostředkování takových obchodů,
osoba oprávněná k obchodování s použitým zbožím nebo ke zprostředkování takových
obchodů nebo k přijímání věcí do zástavy.
(2) Povinnou osobou je rovněž

a)

zahraniční právnická nebo fyzická osoba uvedená v odstavci 1, která na území České
republiky působí prostřednictvím své pobočky, organizační složky nebo provozovny, a
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b)
c)
d)
e)

to v rozsahu činnosti touto pobočkou, organizační složkou nebo provozovnou
vykonávané,
na území České republiky působící zahraniční osoba, pokud jako podnikatel vykonává
činnosti uvedené v odstavci 1,
Středisko cenných papírů,
podnikatel, který není uveden v odstavci 1, jestliže přijímá platbu v hotovosti v
hodnotě 15 000 EUR nebo vyšší,
právnická osoba, která není podnikatelem, pokud je oprávněna poskytovat jako službu
některou z činností uvedených v odstavci 1, nebo pokud přijímá platbu v hotovosti v
hodnotě 15 000 EUR nebo vyšší.

(3) Povinnou osobou není, s výjimkou osoby uvedené v odstavci 2 písm. d) a e),
osoba, která činnosti uvedené v odstavci 1 nevykonává jako předmět svého podnikání.
----------------------3) Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku.
4) § 91 až 115 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
5) § 4 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6) § 29 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 56/2006 Sb.
7) § 2 odst. 1 písm. v) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.
8) § 81 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
9) § 502 občanského zákoníku
9) § 5 obchodního zákoníku.
10) § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
11) § 1 odst. 1 zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 80/2004
Sb.

§4
Další pojmy
(1) Obchodem se pro účely tohoto zákona rozumí každé jednání povinné osoby s jinou
osobou, pokud takové jednání směřuje k nakládání s majetkem této jiné osoby nebo k
poskytnutí služby této jiné osobě.
(2) Obchodním vztahem se pro účely tohoto zákona rozumí smluvní vztah mezi
povinnou osobou a jinou osobou, jehož účelem je nakládání s majetkem této jiné osoby nebo
poskytování služeb této jiné osobě, jestliže je při vzniku smluvního vztahu s přihlédnutím ke
všem okolnostem zřejmé, že bude obsahovat opakující se plnění.
(3) Příkazem klienta se pro účely tohoto zákona rozumí každý jeho úkon, na jehož
základě má povinná osoba nakládat s majetkem.
(4) Skutečným majitelem se pro účely tohoto zákona rozumí
a)

u podnikatele
1. fyzická osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo
rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku obchodního závodu9)
tohoto podnikatele; nepřímým vlivem se rozumí vliv vykonávaný
prostřednictvím jiné osoby nebo jiných osob,
2. fyzická osoba, která sama nebo na základě dohody s jiným společníkem
nebo společníky disponuje více než 25 % hlasovacích práv tohoto podnikatele;
disponováním s hlasovacími právy se rozumí možnost vykonávat hlasovací
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b)

c)

práva na základě vlastního uvážení bez ohledu na to, zda a na základě jakého
právního důvodu jsou vykonávána, popřípadě možnost ovlivňovat výkon
hlasovacích práv jinou osobou,
3. fyzické osoby jednající ve shodě, které disponují více než 25 % hlasovacích
práv tohoto podnikatele, nebo
4. fyzická osoba, která je na základě jiné skutečnosti příjemcem výnosů z
činnosti tohoto podnikatele,
u nadace nebo nadačního fondu
1. fyzická osoba, která má být příjemcem alespoň 25 % z rozdělovaných
prostředků, nebo
2. nebylo-li rozhodnuto, kdo bude příjemcem výnosů nadace nebo nadačního
fondu, fyzická osoba nebo okruh osob, v jejichž zájmu byly založeny, nebo v
jejichž zájmu působí,
u sdružení podle jiného právního předpisu16) spolku podle jiného právního
předpisu16), ústavu, obecně prospěšné společnosti anebo jiné obdobné osoby a v
případě svěřeneckého vztahu nebo jiného obdobného vztahu podle cizího právního
řádu fyzická osoba,
1. která disponuje více než 25%jejich hlasovacích práv nebo majetku,
2. která má být příjemcem alespoň 25 % z rozdělovaných prostředků, nebo
3. v jejímž zájmu byly založeny nebo v jejímž zájmu působí, nebylo-li
rozhodnuto, kdo bude příjemcem jejich výnosů.
(5) Politicky exponovanou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí

a)

b)

fyzická osoba, která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností, jako je
například hlava státu nebo předseda vlády, ministr, náměstek nebo asistent ministra,
člen parlamentu, člen nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného vyššího
soudního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné
prostředky, člen účetního dvora, člen vrcholného orgánu centrální banky, vysoký
důstojník v ozbrojených silách nebo sborech, člen správního, řídicího nebo
kontrolního orgánu podniku obchodního závodu9) ve vlastnictví státu, velvyslanec
nebo chargé d'affaires, nebo fyzická osoba, která obdobné funkce vykonává v
orgánech Evropské unie nebo jiných mezinárodních organizací, a to po dobu výkonu
této funkce a dále po dobu jednoho roku po ukončení výkonu této funkce, a která
1. má bydliště mimo Českou republiku, nebo
2. takovou významnou veřejnou funkci vykonává mimo Českou republiku,
fyzická osoba, která
1. je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu manželském, partnerském anebo
v jiném obdobném vztahu nebo ve vztahu rodičovském,
2. je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu syna nebo dcery nebo je k synovi
nebo dceři osoby uvedené v písmenu a) osobou ve vztahu manželském
(zeťové, snachy), partnerském nebo v jiném obdobném vztahu,
3. je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby,
popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle
cizího právního řádu, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné
osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou
uvedenou v písmenu a), nebo
4. je skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného
obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, o kterém je
známo, že bylo vytvořeno ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).
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(6) Průkazem totožnosti se pro účely tohoto zákona rozumí doklad vydaný orgánem
veřejné správy, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a z něhož je patrná
podoba, popřípadě i jiný údaj umožňující identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako
jeho oprávněného držitele.
(7) Korespondenčním bankovním vztahem se pro účely tohoto zákona rozumí smluvní
vztah mezi úvěrovou institucí nebo zahraniční úvěrovou institucí, působící prostřednictvím
své pobočky na území České republiky, a úvěrovou nebo obdobnou institucí v zahraničí, který
úvěrové instituci, zahraniční úvěrové instituci, působící prostřednictvím své pobočky na
území České republiky, anebo úvěrové nebo obdobné instituci v zahraničí umožňuje provádět
platby do zahraničí, nebo přijímat platby ze zahraničí prostřednictvím druhé smluvní strany.
--------------------------16) § 20f a násl. občanského zákoníku. § 214 až 302 občanského zákoníku.
Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 11
Převzetí identifikace
(1) Povinná osoba nemusí provést identifikaci klienta, zjištění informací o účelu a
zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu podle § 9 odst. 2 písm. a) a zjištění
skutečného majitele podle § 9 odst. 2 písm. b), pokud tyto úkony byly provedeny
a)

b)

úvěrovou nebo finanční institucí, s výjimkou osoby oprávněné ke směnárenské
činnosti podle devizového zákona, držitele poštovní licence podle zákona upravujícího
poštovní služby, platební instituce, jejíž činnost spočívá převážně v poskytování
platebních služeb, při nichž dochází k převodům peněžních prostředků, kdy plátce ani
příjemce nevyužívají účet u poskytovatele platebních služeb plátce, a poskytovatele
platebních služeb malého rozsahu podle zákona upravujícího platební styk, nebo
zahraniční úvěrovou nebo finanční institucí, s výjimkou zahraniční osoby oprávněné
ke směnárenské činnosti, zahraniční platební instituce, jejíž činnost spočívá převážně v
poukazování peněz, nebo zahraničního poskytovatele platebních služeb s obdobným
postavením, jako má poskytovatel platebních služeb malého rozsahu podle zákona
upravujícího platební styk, jestliže působí na území státu, který jí ukládá srovnatelným
způsobem povinnost identifikace, kontroly klienta a uchování záznamů, podléhá v
tomto státu zákonné povinné profesní registraci a je nad ním vykonáván dohled,
zahrnující kontrolu plnění těchto povinností, včetně možnosti kontroly jednotlivých
obchodů a kontroly na místě.

(2) Povinná osoba, která postupuje podle odstavce 1, musí mít zajištěno poskytnutí
informací, včetně kopií příslušných dokladů o identifikaci klienta, účelu a zamýšlené povaze
obchodního vztahu a totožnosti skutečného majitele od úvěrové nebo finanční instituce,
popřípadě od zahraniční úvěrové nebo finanční instituce, která identifikaci nebo zjištění
příslušných údajů provedla. Úvěrová nebo finanční instituce se souhlasem identifikované
osoby na vyžádání neprodleně poskytne informace včetně kopií příslušných dokladů podle
věty první jiné povinné osobě, pokud tato na ni při identifikaci klienta nebo zjištění
příslušných údajů spoléhá.
(3) Povinná osoba nepřevezme informace o identifikaci klienta, informace o účelu a
zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu nebo zjištění skutečného majitele podle
odstavců 1 a 2, vzniká-li pochybnost o správnosti nebo úplnosti těchto informací.
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(4) V případě smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku distančním
způsobem podle občanského zákoníku provede povinná osoba identifikaci klienta tak, že
a)
b)

první platba z této smlouvy bude uskutečněna prostřednictvím účtu vedeného na
jméno klienta u úvěrové instituce nebo u zahraniční úvěrové instituce působící na
území členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru,
klient zašle povinné osobě kopii dokladu, potvrzujícího existenci účtu podle písmene
a), kopie příslušných částí průkazu totožnosti a nejméně jednoho dalšího podpůrného
dokladu, z nichž lze zjistit identifikační údaje a dále druh a číslo průkazu totožnosti,
stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti; kopie musí být pořízeny
způsobem uvedeným v § 10 odst. 4.

(5) Úvěrová nebo finanční instituce nemusí provést identifikaci klienta, zjištění
informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu podle § 9 odst. 2
písm. a) a zjištění skutečného majitele podle § 9 odst. 2 písm. b), pokud tyto úkony byly před
uskutečněním obchodu provedeny osobou, která jedná jejím jménem a na její účet a je vázána
jejími vnitřními předpisy, a jestliže úvěrová nebo finanční instituce nese odpovědnost za
škodu způsobenou činností této osoby. Informace včetně kopií příslušných dokladů podle věty
první, pokud byly pořizovány, se ukládají u povinné osoby.
(6) Úvěrová nebo finanční instituce při poskytování investičních služeb nemusí
provést identifikaci klienta, zjištění informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo
obchodního vztahu podle § 9 odst. 2 písm. a) a zjištění skutečného majitele podle § 9 odst. 2
písm. b), pokud tyto úkony byly provedeny investičním zprostředkovatelem v souladu s tímto
zákonem a jejími vnitřními předpisy. Povinná osoba za provedení těchto úkonů odpovídá,
jako by je provedla sama.
(7) V případech uvedených v odstavcích 1 a 4 až 6 povinná osoba ověří, zda jsou
splněny uvedené podmínky a zda podle informací, které má povinná osoba k dispozici,
nepředstavuje některý z klientů, některý z produktů nebo některý konkrétní obchod zvýšené
riziko zneužití pro legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu. V případě
pochybnosti se výjimka neuplatní.
***
Změna zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 41/2009 Sb.,
zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011
Sb. a zákona č. 459/2011 Sb.:
§ 24
Obecná ustanovení
(1) Osoba omezená na svobodě policistou nesmí být podrobena mučení nebo krutému,
nelidskému anebo ponižujícímu zacházení a nesmí s ní být zacházeno takovým způsobem,
který nerespektuje lidskou důstojnost. Policista, který se stane svědkem takového zacházení,
má povinnost přijmout opatření k zamezení takovému zacházení a oznámit je bezodkladně
svému nadřízenému.
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(2) Policie na žádost osoby omezené na svobodě vyrozumí o této skutečnosti osobu jí
blízkou nebo jinou osobu, kterou osoba omezená na svobodě určí. Jedná-li se o osobu
nezletilou, osobu zbavenou způsobilosti k právním úkonům nebo osobu, jejíž způsobilost k
právním úkonům, jejíž svéprávnost byla omezena, vyrozumí také zákonného zástupce nebo
opatrovníka této osoby. Jedná-li se o osobu mladší 15 let, vyrozumí také orgán sociálně
právní ochrany dětí. Jde-li o vojáka v činné službě, vyrozumí také Vojenskou policii. Policie
provede vyrozumění neprodleně.
(3) Vyrozumění podle odstavce 2 policie neprovede, pokud by tím došlo k ohrožení
splnění účelu závažného úkonu nebo pokud by bylo takové vyrozumění spojeno s
nepřiměřenými obtížemi. O této skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně informuje
místně příslušného státního zástupce. Osobu podle odstavce 2 vyrozumí ihned, jakmile
překážka podle věty první pomine.
(4) Osoba omezená na svobodě má právo zajistit si na vlastní náklady právní pomoc a
mluvit s právním zástupcem bez přítomnosti třetí osoby. Za tímto účelem poskytne policista
neprodleně nezbytnou součinnost, požádá-li o ni tato osoba.
(5) Osoba omezená na svobodě má právo nechat se vyšetřit nebo ošetřit lékařem podle
svého výběru; to neplatí pro vyšetření lékařem ke zjištění, zda ji lze umístit do policejní cely
nebo je nutno ji z ní propustit. Policie za účelem ošetření nebo vyšetření umožní přístup
lékaře k této osobě.
§ 26
Zajištění osoby
(1) Policista je oprávněn zajistit osobu, která
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

svým jednáním bezprostředně ohrožuje svůj život, život nebo zdraví jiných osob
anebo majetek,
v budově útvaru policie úmyslně znečišťuje nebo poškozuje majetek anebo slovně
uráží policistu nebo jinou osobu,
má být předvedena podle jiného právního předpisu6),
utekla z výkonu trestu odnětí svobody, z výkonu ochranného léčení, ústavní výchovy,
předběžného opatření nebo ochranné výchovy anebo ze zabezpečovací detence,
při předvedení kladla odpor nebo se pokusila o útěk,
byla přistižena při jednání, které má znaky správního deliktu, je-li důvodná obava, že
bude v protiprávním jednání pokračovat anebo mařit řádné objasnění věci,
není trestně odpovědná a byla přistižena při jednání, které má znaky trestného činu, jeli důvodná obava, že bude v protiprávním jednání pokračovat anebo mařit řádné
objasnění věci, nebo
je nezletilá, je-li to nezbytné pro její navrácení do rodičovské nebo jiné obdobné péče
jejímu zákonnému zástupci.

(2) Policista po pominutí důvodu zajištění osobu neprodleně propustí, nestanoví-li
tento zákon jinak. Je-li pro to právní důvod, předá osobu příslušnému orgánu nebo zařízení
pro výkon ochranného opatření.
(3) Zajištění může trvat nejdéle 24 hodin od okamžiku omezení osobní svobody.
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(4) Zajistí-li policista osobu nezletilou nebo osobu, která není trestně odpovědná, je
povinen informovat o této skutečnosti neprodleně jejího zákonného zástupce nebo školské
anebo výchovné zařízení, ze kterého osoba utekla, nebo jiné obdobné zařízení, ve kterém je
tato osoba umístěna na základě rozhodnutí soudu anebo na základě souhlasu zákonných
zástupců7). Zákonný zástupce nebo uvedené zařízení jsou povinni bez zbytečného odkladu
zajistit odvoz této osoby z útvaru, v němž je osoba zajištěna. Zajistí-li policie výjimečně
převezení osoby sama, má tato osoba nebo její zákonný zástupce povinnost uhradit náklady
převozu. Policie zajištěnou osobu, která utekla z výkonu ústavní výchovy, ochranné výchovy
nebo předběžného opatření, převeze na nejbližší záchytné pracoviště diagnostického ústavu,
pokud není školské zařízení, z něhož osoba utekla, blíže než toto záchytné pracoviště.
(4) Zajistí-li policista osobu nezletilou nebo osobu, která není trestně odpovědná,
je povinen informovat o této skutečnosti neprodleně jejího zákonného zástupce,
opatrovníka nebo školské anebo výchovné zařízení, ze kterého osoba utekla, nebo jiné
obdobné zařízení, ve kterém je tato osoba umístěna na základě rozhodnutí soudu anebo
na základě souhlasu zákonných zástupců anebo opatrovníka. Zákonný zástupce,
opatrovník nebo uvedené zařízení jsou povinni bez zbytečného odkladu zajistit odvoz
této osoby z útvaru, v němž je osoba zajištěna. Zajistí-li policie výjimečně převezení
osoby sama, má tato osoba, její zákonný zástupce nebo opatrovník povinnost uhradit
náklady převozu. Policie zajištěnou osobu, která utekla z výkonu ústavní výchovy,
ochranné výchovy nebo předběžného opatření, převeze na nejbližší záchytné pracoviště
diagnostického ústavu, pokud není školské zařízení, z něhož osoba utekla, blíže než toto
záchytné pracoviště.
(5) O zajištění sepíše policista úřední záznam.
____________________
6) Například zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.
zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

§ 44
(1) Lze-li na základě zjištěných skutečností, zejména s ohledem na předcházející
útoky, důvodně předpokládat, že se osoba dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví
anebo svobodě nebo zvlášť závažného útoku proti lidské důstojnosti, je policista oprávněn
vykázat tuto osobu z bytu nebo domu společně obývaného s útokem ohroženou osobou (dále
jen „společné obydlí“), jakož i z bezprostředního okolí společného obydlí. Policista je
oprávněn tuto osobu vykázat i v její nepřítomnosti.
(2) Vykázání trvá po dobu 10 dnů ode dne jeho provedení. Tuto dobu nelze zkrátit ani
se souhlasem ohrožené osoby. Podáním návrhu na vydání předběžného opatření podle
občanského soudního řádu12) zákona o zvláštních řízeních soudních v průběhu vykázání se
doba vykázání prodlužuje do dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tomto návrhu.
(3) Vykázání oznámí policista ústně vykázané i ohrožené osobě a vyhotoví potvrzení o
vykázání, které jim předá proti podpisu. Součástí potvrzení o vykázání je vymezení prostoru,
na který se vykázaní vztahuje, uvedení totožnosti ohrožené a vykázané osoby, poučení o
právech a povinnostech vykázané osoby a adresa útvaru policie, u kterého si může
vyzvednout kopii úředního záznamu o vykázání. Odmítne-li ohrožená nebo vykázaná osoba
potvrzení o vykázání převzít nebo odmítne-li písemně potvrdit jeho převzetí, policista tuto
skutečnost uvede v úředním záznamu.
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(4) Není-li vykázaná osoba vykázání přítomna, poučení o jejích právech a
povinnostech v souvislosti s vykázáním jí policista poskytne při prvním kontaktu. Je-li to
možné, policista této osobě předá potvrzení o vykázání, v opačném případě ji poučí o
možnosti převzít potvrzení o vykázání a kopii úředního záznamu o vykázání u příslušného
útvaru policie; součástí poučení je i údaj o adrese tohoto útvaru.
(5) Nesouhlasí-li vykázaná osoba s vykázáním, může proti němu na místě podat
námitky, které policista uvede v potvrzení o vykázání. Policista námitky předá bez zbytečného
odkladu krajskému ředitelství příslušnému podle místa vykázání (dále jen „příslušné krajské
ředitelství“). Vykázaná osoba může dále do 3 dnů ode dne převzetí potvrzení o vykázání podat
příslušnému krajskému ředitelství námitky písemně. Lhůta pro podání námitek počíná běžet
dnem následujícím po dni, kdy došlo k převzetí potvrzení o vykázání a je považována za
dodrženou, jsou-li námitky nejpozději v její poslední den předány k poštovní přepravě nebo
podány u příslušného krajského ředitelství. O tomto právu policista vykázanou osobu poučí
před předáním potvrzení o vykázání.
(6) Shledá-li příslušné krajské ředitelství, že podmínky pro vykázání nebyly splněny,
vykázání ukončí a o této skutečnosti vyrozumí ohroženou a vykázanou osobu bez zbytečného
odkladu.
____________________
12) § 76b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 59/2005 Sb. a zákona č. 135/2006 Sb.

§ 46
Policista poučí ohroženou osobu o
a)
b)
c)

možnosti podání návrhu na vydání předběžného opatření podle občanského soudního
řádu12) zákona o zvláštních řízeních soudních,
možnosti využití psychologických, sociálních nebo jiných služeb v oblasti pomoci
obětem násilí a
následcích vyplývajících z uvedení vědomě nepravdivých údajů, k nimž policista při
vykázání přihlíží.
§ 47

(1) Územní rozsah prostoru, na který se vykázání vztahuje, určí policista podle míry
požadavku účinné preventivní ochrany osoby ohrožené útokem. Je-li v důsledku vykázání
ohrožen provoz objektu nebo znemožněn výkon zaměstnání vykázané osoby, policista o této
skutečnosti bezodkladně vyrozumí provozovatele objektu nebo zaměstnavatele vykázané
osoby za účelem přijetí potřebných opatření.
(2) Při provádění úkonů souvisejících s vykázáním policista zajistí přítomnost
nezúčastněné osoby; to neplatí, hrozí-li nebezpečí z prodlení.
(3) Do 24 hodin od vstupu policisty do společného obydlí zašle policista kopii
úředního záznamu o vykázání příslušnému intervenčnímu centru14) a soudu, který je
příslušný k rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření podle občanského soudního
řádu12) zákona o zvláštních řízeních soudních. Pokud ve společném obydlí žije nezletilá
osoba, zašle kopii úředního záznamu o vykázání v této lhůtě i příslušnému orgánu sociálněprávní ochrany dětí.
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(4) Policista ve lhůtě 3 dnů od vykázání provede kontrolu, zda vykázaná osoba
dodržuje povinnosti vyplývající z vykázání.
(5) O provedených úkonech a opatřeních sepíše policista úřední záznam.
____________________
12) § 76b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 59/2005 Sb. a
zákona č. 135/2006 Sb.
13) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
14) § 60a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb.
§ 63
Prokázání totožnosti
(1) Prokázáním totožnosti se rozumí prokázání jména, popřípadě jmen, příjmení, data
narození a v případě potřeby také adresy místa trvalého pobytu, adresy místa pobytu nebo
adresy bydliště v zahraničí, rodného čísla a státní příslušnosti. Rozsah a způsob zjišťování
osobních údajů musí být přiměřené účelu zjišťování totožnosti.
(2) Policista je oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

podezřelou ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu,
zdržující se v prostoru, o kterém lze důvodně předpokládat, že se v něm zdržují cizinci
bez povolení opravňujícího k pobytu na území České republiky,
bezdůvodně se zdržující v bezprostřední blízkosti policií chráněného prostoru nebo v
místě, z něhož lze tento prostor účinně ohrozit,
od níž je požadováno vysvětlení,
odpovídající popisu hledané nebo pohřešované osoby,
vstupující do policií chráněného objektu nebo prostoru anebo do místa, kam je
policistou zakázán vstup, nebo z tohoto objektu, prostoru anebo místa vycházející,
která má na místě veřejně přístupném zbraň a je důvodné podezření, že zbraně může
být užito k násilí nebo pohrůžce násilím,
zdržující se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu nebo správního
deliktu, k požáru anebo jiné mimořádné události,
která má být předvedena na žádost příslušného orgánu podle jiného právního
předpisu6),
která je oznamovatelem podezření ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu,
na žádost jiné osoby, která má na zjištění totožnosti právní zájem, jakož i osobu, která
o prokázání totožnosti policistu žádá, a zjištěné osobní údaje předat osobě, která o
prokázání totožnosti požádala, nebo
při plnění jiného úkolu, je-li to nezbytné k ochraně bezpečnosti osob a majetku,
veřejného pořádku nebo pro předcházení trestné činnosti.

(3) Odmítne-li osoba uvedená v odstavci 2 prokázat svoji totožnost nebo nemůže-li ji
prokázat ani po poskytnutí potřebné přiměřené součinnosti a policista nemůže její totožnost
zjistit provedením úkonu na místě, je oprávněn osobu předvést k provedení úkonů směřujících
ke zjištění její totožnosti. Potřebnou součinnost k prokázání totožnosti policista poskytne
způsobem a v rozsahu, který nezmaří účel úkonu.
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(4) Nelze-li totožnost předvedené osoby zjistit na základě sdělených údajů ani v
dostupných evidencích, je policista oprávněn získat informace potřebné k jejímu ztotožnění
snímáním daktyloskopických otisků, zjišťováním tělesných znaků, měřením těla, pořizováním
obrazových, zvukových a jiných záznamů a odebíráním biologických vzorků umožňujících
získání informací o genetickém vybavení.
(5) Nelze-li úkon podle odstavce 4 pro odpor osoby provést, je policista oprávněn
tento odpor překonat. Způsob překonání odporu musí být přiměřený intenzitě odporu.
Překonat odpor osoby nelze, jde-li o odběr krve nebo jiný obdobný úkon spojený se zásahem
do tělesné integrity.
(6) Byla-li prokázáním totožnosti zjištěna osoba pohřešovaná, vyrozumí policista se
souhlasem této osoby toho, kdo pohřešování osoby oznámil. Bez souhlasu pohřešované osoby
policie oznamovateli sdělí, že pátrání po pohřešované osobě bylo ukončeno. Je-li pohřešovaná
osoba zbavena způsobilosti k právním úkonům Je-li svéprávnost pohřešované osoby
omezena, vyrozumí policista o ztotožnění pohřešované osoby toho, kdo pohřešování osoby
oznámil, a jejího zákonného zástupce opatrovníka.
____________________
6) Například zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

§ 65
Získávání osobních údajů pro účely budoucí identifikace
(1) Policie může při plnění svých úkolů pro účely budoucí identifikace u
a)

osoby obviněné ze spáchání úmyslného trestného činu nebo osoby, které bylo sděleno
podezření18) pro spáchání takového trestného činu,
b)
osoby ve výkonu trestu odnětí svobody za spáchání úmyslného trestného činu,
c)
osoby, jíž bylo uloženo ochranné léčení nebo zabezpečovací detence, nebo
d)
osoby nalezené, po níž bylo vyhlášeno pátrání a která nemá způsobilost k právním
úkonům v plném rozsahu jejíž svéprávnost je omezena,
snímat daktyloskopické otisky, zjišťovat tělesné znaky, provádět měření těla,
pořizovat obrazové, zvukové a obdobné záznamy a odebírat biologické vzorky umožňující
získání informací o genetickém vybavení.
(2) Nelze-li úkon podle odstavce 1 pro odpor osoby provést, je policista po předchozí
marné výzvě oprávněn tento odpor překonat. Způsob překonání odporu musí být přiměřený
intenzitě odporu. Překonat odpor osoby nelze, jde-li o odběr krve nebo jiný obdobný úkon
spojený se zásahem do tělesné integrity.
(3) Nelze-li úkon podle odstavce 1 provést na místě, je policista oprávněn osobu
předvést k jeho provedení. Po provedení úkonu policista osobu propustí.
(4) O provedených úkonech sepíše policista úřední záznam.
(5) Policie osobní údaje získané podle odstavce 1 zlikviduje, jakmile jejich
zpracovávání není nezbytné pro účely předcházení, vyhledávání nebo odhalování trestné
činnosti anebo stíhání trestných činů nebo zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného
pořádku nebo vnitřní bezpečnosti.
____________________
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18) § 179b odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb., ve znění zákona č. 265/2001 Sb.

§ 95
(1) Stát odpovídá za je povinen nahradit škodu způsobenou policií v souvislosti s
plněním úkolů; to neplatí, pokud se jedná o škodu způsobenou osobě, která svým
protiprávním jednáním oprávněný a přiměřený zákrok vyvolala.
(2) Je-li zaručena vzájemnost, stát uhradí škodu jinému státu způsobenou na jeho
území policistou vyslaným k plnění úkolů do zahraničí. Stát uhradí členskému státu,
přidruženému státu nebo evropskému orgánu škodu také v případě, že takový stát nebo orgán
poskytl náhradu škody způsobené tím, že policie předala nepřesné osobní údaje nebo předala
osobní údaje v rozporu se zákonem, přičemž se zohlední možná chyba příjemce osobních
údajů při jejich použití. Jinému než členskému státu nebo přidruženému státu uhradí stát
škodu podle věty druhé, jen je-li zaručena vzájemnost.
(3) Stát odpovídá za je povinen nahradit škodu
a)
b)

osobě, která poskytla pomoc policii nebo policistovi na jeho žádost anebo s jeho
vědomím; stát se této odpovědnosti povinnosti k náhradě škody může zprostit jen
tehdy, způsobila- li si tuto škodu osoba úmyslně,
kterou osoba způsobila v souvislosti s pomocí poskytnutou policii nebo policistovi.

(4) Došlo-li u osoby podle odstavce 3 písm. a) k újmě na zdraví nebo smrti, určí se
rozsah a výše náhrady škody podle ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu
na zdraví v některých zvláštních případech. V případech hodných zvláštního zřetele lze kromě
náhrady podle občanského zákoníku poskytnout jednorázové mimořádné odškodnění.
(5) Stát odpovídá za je povinen nahradit škodu na věcech, která osobě podle
odstavce 3 písm. a) vznikla v souvislosti s poskytnutím této pomoci. Přitom se hradí skutečná
škoda, a to uvedením v předešlý stav; není-li to možné nebo účelné, hradí se v penězích. Této
osobě může být přiznána i úhrada nákladů spojených s pořízením nové věci náhradou za věc
poškozenou.
(6) Náhradu škody poskytuje ministerstvo.
***
Změna zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb., zákona
č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb.,
zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. …/2013 Sb., zákona č. …/2013 Sb.,
zákona č. …/2013 Sb. a zákona č. … /2013 Sb.:
§2
(1) Nestanoví-li jiný právní předpis jinak, nevztahuje se tento zákon na provádění
nemocenského pojištění, důchodového pojištění, penzijního připojištění se státním
příspěvkem, zaměstnaneckého penzijního pojištění, úrazového pojištění zaměstnanců a
veřejného zdravotního pojištění2).
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(2) Tento zákon se dále nevztahuje na činnost
a)
b)

c)
d)

e)
f)

g)

h)
i)
j)

pojišťoven vykonávajících svoji činnost na principu vzájemnosti (dále jen „vzájemná
pojišťovna“), u kterých se plnění mění podle dostupných zdrojů a které vyžadují, aby
každý z jejich členů platil stejný příspěvek,
institucí jiných než pojišťoven spočívající v poskytování plnění zaměstnancům a
osobám samostatně výdělečně činným patřícím do jednoho podniku závodu nebo
podnikatelského seskupení nebo do jednoho ekonomického oboru nebo skupiny oborů,
a to pro případ smrti nebo dožití se stanoveného věku anebo pro případ přerušení nebo
omezení činnosti, bez ohledu na to, jsou-li k závazkům vyplývajícím z této činnosti
vytvářeny technické rezervy,
institucí jiných než pojišťoven spočívající v uzavírání závazků poskytnout plnění
pouze v případě smrti, jestliže toto plnění nepřesáhne průměrné náklady na pohřeb
nebo jestliže je poskytováno nepeněžní plnění,
vzájemných pojišťoven, jejichž stanovy umožňují stanovení mimořádných příspěvků,
snížení plnění nebo finanční záruky třetích osob a jejichž roční příjem z příspěvků
hrazených v souvislosti s jejich činností v oblasti životního pojištění nepřevyšuje ve 3
po sobě jdoucích letech hodnotu odpovídající částce 140 000 000 Kč; pokud dojde k
překročení této částky v uvedeném období, řídí se činnost vzájemné pojišťovny tímto
zákonem, a to od počátku roku následujícího po uplynutí tříleté lhůty,
institucí uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady upravující životní
pojištění a směrnici Rady upravující jiné než životní pojištění3),
institucí jiných než pojišťoven spočívající v poskytnutí pomoci v případě poruchy
nebo nehody silničního vozidla, ke které dojde na území České republiky, a jedná-li se
o
1. opravu na místě, pokud poskytovatel služby využívá k této činnosti převážně
vlastních zaměstnanců a vlastního vybavení,
2. převoz vozidla do nejbližšího nebo nejvhodnějšího místa opravy a přeprava
řidiče a spolucestujících do nejbližšího místa, ze kterého mohou pokračovat ve
své cestě jinými prostředky,
3. převoz vozidla, popřípadě řidiče a spolucestujících do místa jejich bydliště,
do místa jejich odjezdu, je-li odlišné od místa jejich bydliště, nebo do cílového
místa ve stejném státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský
hospodářský prostor (dále jen „členský stát“),
institucí jiných než pojišťoven,
1. které provozují pouze činnost, která svým charakterem odpovídá pojišťovací
činnosti podle odvětví pojištění uvedeného v části B bodě 18 přílohy č. 1 k
tomuto zákonu,
2. je-li tato činnost provozována výhradně na území České republiky s plněním
pouze věcnou formou a
3. nepřesahuje-li celkový roční příjem z této činnosti 5 600 000 Kč,
spočívající v pojištění exportních úvěrů na účet státu nebo se zárukou státu nebo, je-li
stát pojistitelem, nestanoví-li jiný právní předpis jinak,
Fondu pojištění vkladů podle zákona upravujícího činnost bank4),
Garančního fondu obchodníků s cennými papíry5).

(3) Podmínka, že k poruše nebo nehodě silničního vozidla dojde na území České
republiky, neplatí v případě podle odstavce 2 písm. f) bodů 1 a 2, jestliže oprava vozidla na
místě nebo jeho převoz jsou poskytovány institucí na území jiného státu bez povinnosti
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zaplatit jakoukoliv dodatečnou platbu recipročně proti předložení členské karty instituce, jíž
je oprávněná osoba členem, a to na základě dohod mezi takovými institucemi.
§3
Vymezení pojmů
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)
i)
j)
k)

l)

pojišťovnou tuzemská pojišťovna, pojišťovna z jiného členského státu nebo
pojišťovna z třetího státu,
tuzemskou pojišťovnou právnická osoba se sídlem na území České republiky, které
bylo Českou národní bankou uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti
podle tohoto zákona,
pojišťovnou z jiného členského státu právnická osoba se sídlem na území jiného
členského státu, které bylo v tomto jiném členském státě uděleno povolení k
provozování pojišťovací činnosti,
pojišťovnou z třetího státu právnická osoba se sídlem na území třetího státu, která je v
souladu s právem země svého sídla oprávněna provozovat pojišťovací činnost,
kaptivní pojišťovnou pojišťovna, kterou ovládá osoba z finančního sektoru6) jiná než
pojišťovna nebo zajišťovna nebo jiná osoba než pojišťovací holdingová osoba nebo
pojišťovací holdingová osoba se smíšenou činností anebo, kterou ovládá jiná osoba,
která není osobou z finančního sektoru, pokud se činnost této pojišťovny výhradně
omezuje na poskytování pojištění pojistných rizik osoby nebo osob společně tvořících
podnikatelské seskupení ve smyslu obchodního zákoníku,
pojišťovací činností přebírání pojistných rizik na základě uzavřených pojistných smluv
a plnění z nich, přičemž součástí pojišťovací činnosti je správa pojištění, likvidace
pojistných událostí, poskytování asistenčních služeb, nakládání s aktivy, jejichž
zdrojem jsou technické rezervy pojišťovny, uzavírání smluv pojišťovnou se
zajišťovnami o zajištění závazků pojišťovny vyplývajících z jí uzavřených pojistných
smluv a činnost směřující k předcházení vzniku škod a zmírňování jejich následků,
zajišťovnou tuzemská zajišťovna, zajišťovna z jiného členského státu nebo zajišťovna
z třetího státu,
tuzemskou zajišťovnou právnická osoba se sídlem na území České republiky, které
bylo Českou národní bankou uděleno povolení k provozování zajišťovací činnosti
podle tohoto zákona,
zajišťovnou z jiného členského státu právnická osoba se sídlem na území jiného
členského státu, které bylo v tomto členském státě uděleno povolení k provozování
zajišťovací činnosti,
zajišťovnou z třetího státu právnická osoba se sídlem na území třetího státu, která je v
souladu s právem země svého sídla oprávněna provozovat zajišťovací činnost,
kaptivní zajišťovnou zajišťovna, kterou ovládá osoba z finančního sektoru6) jiná než
pojišťovna nebo zajišťovna nebo jiná osoba než pojišťovací holdingová osoba nebo
pojišťovací holdingová osoba se smíšenou činností anebo, kterou ovládá jiná osoba,
která není osobou z finančního sektoru, pokud se činnost této zajišťovny výhradně
omezuje na poskytování zajištění pojistných rizik osoby nebo osob s ní vzájemně
propojených,
zajišťovací činností přebírání pojistných rizik na základě uzavřených smluv, kterými
se zajišťovna zavazuje poskytnout pojišťovně ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li
nahodilá událost ve smlouvě blíže označená, a pojistitel se zavazuje platit zajistiteli ve
smlouvě určenou část pojistného (dále jen „zajistné“) z pojistných smluv uzavřených
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m)
n)

o)

p)
r)
s)

t)

u)
v)

pojistitelem, které jsou předmětem této smlouvy (dále jen „zajišťovací smlouva“),
plnění z těchto smluv a uzavírání zajišťovacích smluv mezi zajistiteli, přičemž
součástí zajišťovací činnosti je správa zajištění, nakládání s aktivy, jejichž zdrojem
jsou technické rezervy zajišťovny,
finančním umístěním aktiva, jejichž zdrojem jsou technické rezervy pojišťovny nebo
zajišťovny,
činností související s pojišťovací činností zprostředkovatelská činnost prováděná v
souvislosti s pojišťovací nebo zajišťovací činností, poradenská činnost související s
pojištěním fyzických a právnických osob, šetření pojistných událostí, vzdělávací
činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb, zprostředkování jiných
finančních služeb a další činnosti související s výkonem povolené pojišťovací činnosti,
činností související se zajišťovací činností zprostředkovatelská činnost prováděná v
souvislosti se zajišťovací činností, poradenská činnost související se zajišťovací
činností a jinými finančními službami, vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a
jiných finančních služeb a další činnosti související s výkonem povolené zajišťovací
činnosti,
domovským členským státem členský stát, ve kterém se nachází sídlo pojišťovny nebo
zajišťovny,
hostitelským členským státem členský stát, ve kterém má pojišťovna nebo zajišťovna
pobočku nebo, ve kterém dočasně poskytuje služby,
pobočkou každá trvalá přítomnost pojišťovny nebo zajišťovny na území jiného než
domovského členského státu, bez ohledu na to, zda má tato přítomnost formu
organizační složky pojišťovny nebo zajišťovny, nebo se jedná o zastoupení této
pojišťovny nebo zajišťovny třetí osobou, která má trvalé pověření jednat za pojišťovnu
nebo zajišťovnu, jaké by měla její organizační složka,
svobodou dočasně poskytovat služby právo provozovat pojišťovací nebo zajišťovací
činnost na území hostitelského členského státu, a to v rozsahu povolení uděleného
příslušným orgánem dohledu domovského členského státu, jestliže tato činnost nemá
charakter trvalé přítomnosti na území hostitelského členského státu,
příslušným orgánem dohledu orgán vykonávající dohled nad pojišťovací nebo
zajišťovací činností pojišťovny nebo nad zajišťovací činností zajišťovny,
údajem o osobě jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa bydliště
fyzické osoby, v případě fyzické osoby podnikající též místo jejího podnikání, nebo
obchodní firma nebo název a sídlo právnické osoby.
(2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí

a)
b)
c)
d)
e)
f)

životním pojištěním pojistná odvětví uvedená v části A přílohy č. 1 k tomuto zákonu,
neživotním pojištěním pojistná odvětví uvedená v části B přílohy č. 1 k tomuto
zákonu,
životním zajištěním přebírání rizik vyplývajících z pojistných smluv životního
pojištění,
neživotním zajištěním přebírání rizik vyplývajících z pojistných smluv neživotního
pojištění,
zaslouženým pojistným nebo zajistným část předepsaného pojistného nebo zajistného
podle uzavřené pojistné nebo zajišťovací smlouvy, která časově souvisí s probíhajícím
účetním obdobím, bez ohledu na to, zda pojistné nebo zajistné bylo zaplaceno,
nezaslouženým pojistným nebo zajistným část předepsaného pojistného nebo
zajistného podle uzavřené pojistné nebo zajišťovací smlouvy, která časově souvisí s
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g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

p)

q)

r)

následujícím účetním obdobím, bez ohledu na to, zda pojistné nebo zajistné bylo
zaplaceno,
technickou úrokovou mírou zaručený podíl na výnosech z finančního umístění v
životním pojištění,
solventností schopnost pojišťovny nebo zajišťovny zabezpečit vlastními zdroji trvalou
splnitelnost závazků z pojišťovací nebo zajišťovací činnosti,
splnitelností závazků prokazatelná schopnost pojišťovny nebo zajišťovny splnit
závazky vzniklé z provozované pojišťovací nebo zajišťovací činnosti včetně závazků
splatných v následujících účetních obdobích,
správou pojištění nebo zajištění činnosti směřující k zabezpečení trvání a aktualizaci
stavu pojistných nebo zajišťovacích smluv,
pojistným kmenem soubor uzavřených pojistných smluv,
příslušenstvím pojistného kmene práva a povinnosti, které vyplývají z uzavřených
pojistných smluv, a finanční umístění odpovídající tomuto kmeni,
kmenem zajišťovacích smluv soubor uzavřených zajišťovacích smluv,
příslušenstvím kmene zajišťovacích smluv práva a povinnosti, které vyplývají z
uzavřených zajišťovacích smluv, a finanční umístění odpovídající tomuto kmeni,
pojistnými podmínkami smluvní podmínky zpracované pojišťovnou pro uzavírání
pojistných smluv pro jednotlivá pojistná odvětví, pro skupiny těchto odvětví nebo pro
jednotlivé typy pojištění sjednávaných v rámci pojistného odvětví, zejména všeobecné
pojistné podmínky, zvláštní nebo doplňkové pojistné podmínky,
asistenčními službami pomoc poskytovaná osobám, které se dostanou do nesnází
během cestování nebo při pobytu mimo místo svého bydliště, která spočívá v závazku
pojišťovny, která provozuje pojišťovací činnost podle pojistného odvětví uvedeného v
části B bodě 18 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, poskytnout na základě předchozí úhrady
pojistného okamžitě dostupnou pomoc osobě oprávněné podle pojistné smlouvy,
pokud se tato osoba dostane do nesnází v důsledku pojistné události, přičemž pomoc
může mít formu peněžitého nebo věcného plnění a věcné plnění může být
poskytováno na základě smluvního vztahu osobou odlišnou od pojišťovny; za
asistenční činnost se nepovažuje servis nebo údržba vozidla ani informace o
poskytování této činnosti nebo její zprostředkování,
členským státem, ve kterém se nachází pojistné riziko pojištěné pojistnou
smlouvou týkající se neživotního pojištění, členský stát,
1. na jehož území se nacházejí pojištěné budovy, jejich součásti,
příslušenství a věci, které se v nich nacházejí, jsou-li pojištěny stejnou
pojistnou smlouvou,
2. kde je registrován pojištěný dopravní prostředek bez ohledu na jeho
typ,
3. kde pojistník uzavřel pojistnou smlouvu na dobu 4 a méně měsíců,
která se týká pojistných rizik spojených s cestováním bez ohledu na
pojistné odvětví, nebo
4. ve kterém má pojistník jako fyzická osoba bydliště nebo sídlo, nebo jako
právnická osoba své sídlo nebo svoji pobočku, jedná-li se o případy, které
nejsou uvedeny v bodech 1 až 3,
členským státem závazku členský stát, ve kterém má pojistník, který uzavřel
pojistnou smlouvu týkající se životního pojištění, bydliště, nebo je-li pojistník
právnickou osobou, členský stát, ve kterém se nachází sídlo nebo pobočka této
právnické osoby, ke kterým se smlouva vztahuje.
(3) Pro účely tohoto zákona se ovládající osobou rozumí osoba, která
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a)

b)

c)

d)

d)

e)

disponuje většinou hlasovacích práv společníků nebo členů v jiné obchodní
korporaci v jiné obchodní společnosti; není-li prokázáno, že jiná osoba disponuje
stejným nebo vyšším množstvím hlasovacích práv, má se za to, že osoba, která
disponuje alespoň 40 % hlasovacích práv v určité osobě, je ovládající osobou, a že
osoby jednající ve shodě, které disponují alespoň 40 % hlasovacích práv v určité
osobě, jsou ovládajícími osobami,
má právo jmenovat, volit či odvolat většinu členů statutárního nebo kontrolního
správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiné obchodní korporace a je zároveň
společníkem nebo členem takové korporace společnosti a je zároveň společníkem
takové společnosti,
má právo uplatňovat rozhodující vliv v jakékoliv jiné obchodní korporaci společnosti,
jejíž je společníkem nebo členem, na základě smlouvy, kterou s ní uzavřela uzavřel,
nebo podle jejích stanov, společenské nebo zakladatelské smlouvy, umožňuje-li právo,
jímž se taková společnost korporace řídí, aby se těmto smlouvám nebo stanovám,
společenským nebo zakladatelským smlouvám podřídila,
je společníkem nebo členem jakékoli jiné korporace a
1. většina členů statutárního nebo kontrolního orgánu této korporace byla
jmenována výhradně pomocí využití jejích hlasovacích práv, nemá-li však
jiná osoba vůči této ovládané osobě práva uvedená v písmenech a), b) nebo
c), nebo
2. vykonává na základě dohody uzavřené s ostatními společníky nebo
členy této korporace většinu hlasovacích práv společníků nebo členů v této
korporaci, nebo
je společníkem jakékoli jiné obchodní společnosti a
1. většina členů statutárního nebo dozorčího orgánu této společnosti byla jmenována
výhradně pomocí využití jejích hlasovacích práv, nemá-li však jiná osoba vůči této
ovládané osobě práva uvedená v písmenech a), b) nebo c), nebo
2. vykonává na základě dohody uzavřené s ostatními společníky této společnosti
většinu hlasovacích práv společníků v této společnosti, nebo
jinak než podle písmen a) až d) skutečně uplatňuje rozhodující vliv v jiné osobě.
(4) Pro účely odstavce 3

a)

b)

c)

písm. a), b) a d) musí být k hlasovacím, jmenovacím a odvolacím právům ovládající
osoby přičtena práva všech ostatních ovládaných osob a práva náležející kterékoli
osobě jednající vlastním jménem, ale na účet ovládající osoby nebo jiné ovládané
osoby,
písm. a), b) a d) se od práv uvedených v odstavci 3 musí odečíst práva
1. příslušející k akciím nebo podílům drženým na účet jakékoli osoby jiné než
ovládající osoby nebo některé ovládané osoby, nebo
2. příslušející k akciím nebo podílům drženým jako záruka, jsou-li tato práva
vykonávána v souladu s přijatými pokyny nebo je-li držení těchto akcií nebo
podílů pro držící podnik závod součástí běžné obchodní činnosti ve spojitosti s
poskytováním půjček, za podmínky, že hlasovací práva jsou vykonávána v
zájmu osoby poskytující záruku,
písm. a) a d) musí být od souhrnu hlasovacích práv společníků ovládané osoby
odečtena hlasovací práva příslušející k akciím nebo podílům, které jsou v držení této
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osoby, jí ovládané osoby nebo osoby jednající vlastním jménem, ale na účet těchto
osob.
(5) Při posuzování přímého nebo nepřímého podílu se nepřihlíží k hlasovacím právům
ani podílům drženým bankami, spořitelními a úvěrními družstvy nebo obchodníky s cennými
papíry v důsledku upsání nebo umístění finančních nástrojů na základě pevného závazku
převzetí7), pokud práva spojená s tímto podílem nejsou vykonávána ani jinak využívána k
zasahování do řízení emitenta a pokud do jednoho roku ode dne jejich nabytí dojde ke změně
jejich vlastníka.
(6) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí
a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)

ovládanou osobou osoba, vůči níž je jiná osoba v postavení ovládající osoby; všechny
ovládané osoby ovládaných osob jsou rovněž považovány za ovládané osoby
ovládající osoby, která je v čele těchto osob,
přidruženou osobou osoba, v níž jiná osoba vykonává podstatný vliv na řízení nebo
provozování podniku závodu této osoby, jenž není vztahem ovládající a ovládané
osoby a není pouze dočasný; přímý nebo nepřímý podíl posuzovaný samostatně nebo
jejich součet představující alespoň 20 % na základním kapitálu nebo hlasovacích
právech se vždy považuje za podstatný vliv, ledaže jde o vztah ovládající a ovládané
osoby,
účastí vztah mezi osobou a jinou osobou, která je vůči ní v postavení ovládané nebo
přidružené osoby,
kvalifikovanou účastí přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu nebo
hlasovacích právech právnické osoby nebo jejich součet, který představuje alespoň 10
% nebo umožňuje vykonávat významný vliv na řízení této právnické osoby,
nepřímým podílem podíl držený prostřednictvím jiné osoby nebo skupiny osob
jednajících ve shodě včetně podílu na hlasovacích právech z cenných papírů a
podmínky jejich sčítání podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu8),
pojišťovací holdingovou osobou ovládající osoba, která není smíšenou finanční
holdingovou osobou podle zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními
konglomeráty9) a jejíž hlavní činností je získávat a držet podíly v ovládaných
osobách, které jsou výlučně nebo převážně pojišťovnami nebo zajišťovnami, přičemž
alespoň jedna z těchto ovládaných osob je tuzemskou pojišťovnou nebo tuzemskou
zajišťovnou,
pojišťovací holdingovou osobou se smíšenou činností ovládající osoba jiná než
pojišťovna nebo zajišťovna, pojišťovací holdingová osoba nebo smíšená finanční
holdingová osoba, jejíž alespoň jedna ovládaná osoba je tuzemskou pojišťovnou nebo
tuzemskou zajišťovnou,
skupinou 2 nebo více osob, mezi kterými existuje úzké propojení,
úzkým propojením vztah, kdy jsou 2 nebo více osob propojeny takovým způsobem, že
1. jedna z osob je přidruženou osobou jiné osoby, a to přímo nebo prostřednictvím jiné
osoby nebo osob,
2. jedna z osob je ovládanou osobou jiné osoby, a to přímo nebo prostřednictvím jiné
osoby nebo osob,
3. 2 osoby jsou ovládanými osobami téže ovládající osoby, a to přímo nebo
prostřednictvím jiné osoby nebo osob, nebo
4. většinu členů statutárních, řídících nebo dozorčích orgánů jedné osoby tvoří po
většinu účetního období osoby, které jsou ve statutárních nebo kontrolních, řídících
nebo dozorčích orgánech jiné osoby nebo osob, které jsou s jinou osobou v úzkém
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j)

propojení podle bodů 1 až 3, ledaže jde o osoby, které vykonávají takovou funkci v
rámci svého podnikání na profesionálním základě a není-li účelem výkonu jejich
funkce vzájemné propojení aktivit osob, v nichž je funkce člena statutárního, řídícího
nebo dozorčího orgánu vykonávána,
osobou s účastí na řízení pojišťovny nebo zajišťovny osoba, která není statutárním
orgánem nebo jeho členem, členem dozorčího orgánu pojišťovny nebo zajišťovny,
jejím prokuristou nebo zástupcem její pobočky a která na základě dohody, účasti na
pojišťovně nebo zajišťovně nebo na základě jiné skutečnosti řídí její činnost nebo je
pověřena kontrolou této činnosti.
6
Další požadavky na provozování činností v pojišťovnictví

(1) Pojišťovna nebo zajišťovna je oprávněna provozovat pouze pojišťovací nebo
zajišťovací činnost a činnosti s ní související povolené jí příslušným orgánem dohledu, je
povinna jednat s odbornou péčí a postupovat obezřetně, zejména neprovádět tyto činnosti
způsobem, který poškozuje majetek jí svěřený třetími osobami nebo ohrožuje její bezpečnost
a stabilitu nebo bezpečnost a stabilitu osob s ní propojených. Za tímto účelem je tuzemská
pojišťovna, pojišťovna z třetího státu, tuzemská zajišťovna a zajišťovna z třetího státu
povinna vytvořit a po celou dobu své činnosti udržovat funkční a efektivní řídicí a kontrolní
systém, pravidelně z něj vyhodnocovat informace a včas přijímat odpovídající opatření.
(2) Tuzemská pojišťovna a tuzemská zajišťovna nesmí být neomezeně ručícím
společníkem obchodní společnosti korporace, včetně společnosti se sídlem na území jiného
státu, než je Česká republika.
(3) Pojišťovna nebo zajišťovna může na území České republiky při zprostředkování
pojištění nebo zajištění a při likvidaci pojistných událostí využívat služeb pouze pojišťovacího
zprostředkovatele nebo samostatného likvidátora pojistných událostí, který svoji činnost
vykonává v souladu s podmínkami zákona upravujícího činnost pojišťovacích
zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí10).
(4) Tuzemská pojišťovna, pojišťovna z třetího státu, tuzemská zajišťovna nebo
zajišťovna z třetího státu je oprávněna uzavírat smlouvy, jejichž účelem je trvalý nebo
dočasný převod nebo rozdělení některých činností, s výjimkou přebírání pojistných rizik do
pojištění nebo přebírání zajistných rizik do zajištění, a to buď v celém rozsahu nebo zčásti na
jinou osobu (dále jen „smlouva o vyčlenění činnosti“), pokud tím nedochází ke zkreslování
účetnictví nebo ohrožování stability jejího hospodaření. To platí i pro smlouvy uzavírané s
jinou osobou ve skupině, jejímž předmětem je vzájemné sdílení nákladů na činnosti společné
těmto osobám (dále jen „smlouva o sdílení nákladů“) a pro přemístění činnosti mimo území
České republiky (dále jen „přemístění činnosti“). Uzavřením smlouvy o vyčlenění činnosti,
smlouvy o sdílení nákladů nebo přemístěním činnosti není dotčena odpovědnost pojišťovny
nebo zajišťovny za její činnost ani její povinnosti stanovené tímto zákonem vůči České
národní bance.
(5) Tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna založená jako akciová společnost
vydává akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo, pouze v zaknihované podobě.
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(6) Pojišťovna a zajišťovna postupuje ve své činnosti tak, aby nedocházelo ke ztížení
nebo znemožnění výkonu dohledu podle tohoto zákona.
(7) Pojišťovna a zajišťovna při provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti
zpracovává osobní údaje včetně rodných čísel; takové zpracování osobních údajů se považuje
za zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce podle zákona upravujícího
ochranu osobních údajů11).
§8
Důvěryhodnost fyzických osob
(1) Pro účely tohoto zákona se za důvěryhodnou fyzickou osobu považuje fyzická
osoba, která splňuje
a)
b)

podmínky trestněprávní bezúhonnosti uvedené v odstavci 2 a
další podmínky stanovené pro výkon funkce člena představenstva akciové společnosti
podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev
obchodního zákoníku.

(2) Za trestněprávně bezúhonnou (dále jen „bezúhonnost“) se pro účely tohoto zákona
nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro
a)
trestný čin spáchaný úmyslně, nebo
b)
trestný čin proti majetku nebo hospodářský trestný čin spáchaný z nedbalosti,
pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.
(3) Za důvěryhodnou se pro účely tohoto zákona považuje fyzická osoba, jejíž
dosavadní zkušenosti, výkon podnikatelské činnosti, činnosti v profesním či obdobném
sdružení nebo výkon funkce dávají předpoklad řádného řízení pojišťovny, zajišťovny nebo
jejich poboček.
§ 15
Žádost o udělení povolení
(1) Žádost o udělení povolení k provozování pojišťovací činnosti tuzemskou
pojišťovnou obsahuje, mimo náležitostí stanovených správním řádem, údaje týkající se
založené pojišťovny, a to
a)
b)
c)

výši základního kapitálu pojišťovny založené jako akciová společnost nebo výši
zapisovaného základního kapitálu pojišťovny založené jako družstvo (dále jen
„základní kapitál“),
jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, adresu bydliště fyzické osoby
nebo obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby jako zakladatele tuzemské
pojišťovny,
jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu bydliště fyzické nebo
obchodní firmu nebo název a sídlo osoby, jako člena představenstva statutárního
orgánu, dozorčí rady nebo kontrolní komise, popřípadě jiného orgánu s obdobnou
kontrolní působností nebo která má působit jako prokurista tuzemské pojišťovny,
nebo jako osoby s účastí na jejím řízení,
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d)
e)

jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu bydliště fyzické osoby,
která má v tuzemské pojišťovně vykonávat činnost odpovědného pojistného
matematika podle § 81,
jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu bydliště fyzických osob,
nebo obchodní firmu nebo název a sídlo právnických osob, navrhovaných do funkce
škodních zástupců jmenovaných v každém členském státě, má-li být tuzemskou
pojišťovnou provozováno pojištění podle pojistného odvětví uvedeného v části B bodě
10 písm. a) přílohy č. 1 k tomuto zákonu.
(2) K žádosti podle odstavce 1 se přiloží

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

stanovy u akciové společnosti také zakladatelská smlouva nebo listina,
obchodní plán,
doklady o bezúhonnosti fyzických osob nebo důvěryhodnosti právnické osoby, které
jsou zakladateli tuzemské pojišťovny,
doklady o důvěryhodnosti a o dosaženém vzdělání a praxi fyzických osob uvedených
v odstavci 1 písm. c),
doklady prokazující původ základního kapitálu a jeho splacení,
seznam osob, které mají mít kvalifikovanou účast v tuzemské pojišťovně, s údaji o
těchto osobách a o výši podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech nebo jiné
formě takové účasti; za každou takovou osobu žadatel přiloží doklady, které se
vyžadují při podání žádosti o souhlas k nabytí účasti podle § 24 odst. 3,
seznam osob, které mají být úzce propojeny s tuzemskou pojišťovnou, s uvedením
údajů o těchto osobách a s uvedením způsobu propojení,
popis postupů a metod pro zajištění funkčního a efektivního řídicího a kontrolního
systému včetně systému řízení rizik a zajištění personálních, technických a
organizačních předpokladů pro výkon navrhovaných činností,
čestné prohlášení žadatele o tom, že údaje uvedené v žádosti a v jejích přílohách jsou
pravdivé, aktuální a úplné.
(3) V obchodním plánu uvedeném v odstavci 2 písm. b) žadatel uvede

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

jedno nebo více pojistných odvětví, popřípadě skupiny odvětví, pro které má být
povolení uděleno, včetně činností souvisejících s pojišťovací činností, mají-li být tyto
činnosti provozovány,
metody výpočtu pojistného; u životních pojištění včetně statistických dat, na kterých je
tento výpočet založen,
metody výpočtu technických rezerv,
základní principy pasivního zajištění,
položky, z nichž se sestává garanční fond podle § 77,
předpokládané náklady na zřízení provozního systému a organizaci obchodní sítě a
způsob krytí těchto nákladů; v případě provozování pojištění podle odvětví
neživotních pojištění uvedeného v části B bodě 18 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo
činností souvisejících s pojišťovací činností, také finanční a technické zdroje určené na
zabezpečení asistenčních služeb,
pro první 3 účetní období
1. odhad výnosů a nákladů v členění na náklady spojené se zavedením činnosti
a na běžné náklady, zejména režijní náklady a náklady na odměny
pojišťovacím zprostředkovatelům,
2. podrobný odhad příjmů a výdajů z provozované pojišťovací činnosti,
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h)
i)

3. odhadovanou rozvahu a výkaz zisků a ztrát,
4. odhadovaný výpočet výše míry solventnosti,
5. aktiva určená ke krytí závazků z provozované pojišťovací činnosti a
požadované míry solventnosti,
návrhy nebo základní zásady smluv o vyčlenění činnosti nebo o sdílení nákladů, majíli být takové smlouvy po udělení povolení uzavřeny,
návrhy nebo základní zásady pro přemístění činnosti, má-li být některá z činností po
udělení povolení přemístěna.
(4) Vyhláška stanoví formu a obsah dokladů přikládaných k žádosti podle odstavce 2.
§ 18
Základní kapitál

(1) Výše základního kapitálu tuzemské pojišťovny činí při provozování pojišťovací
činnosti podle
a)
b)

jednoho nebo více pojistných odvětví životních pojištění uvedených v části A přílohy
č. 1 k tomuto zákonu nejméně 90 000 000 Kč,
pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 k tomuto
zákonu
1. pro odvětví uvedená pod body 1, 2, 8, 9 a 18 celkem nejméně 65 000 000
Kč,
2. pro odvětví uvedená pod body 3, 4, 13, 16 a 17 celkem nejméně 90 000 000
Kč,
3. pro odvětví uvedená pod body 7, 10, 14 a 15 celkem nejméně 160 000 000
Kč,
4. pro odvětví uvedená pod body 5, 6, 11 a 12 celkem nejméně 200 000 000
Kč.

(2) Je-li provozována pojišťovací činnost podle 2 nebo více pojistných odvětví
neživotních pojištění, pro která jsou podle odstavce 1 písm. b) stanoveny rozdílné výše
základního kapitálu, činí základní kapitál tuzemské pojišťovny nejméně částku, která je
stanovena pro pojistné odvětví, kterému odpovídá nejvyšší částka.
(3) Je-li souběžně provozována pojišťovací činnost podle pojistných odvětví životních
a neživotních pojištění, činí základní kapitál tuzemské pojišťovny nejméně částku, která
odpovídá součtu částek základního kapitálu tuzemské pojišťovny stanovených pro
provozování pojišťovací činnosti podle pojistných odvětví životních a neživotních pojištění.
(4) Je-li souběžně provozována pojišťovací činnost a zajišťovací činnost, činí základní
kapitál tuzemské pojišťovny nejméně částku
a)

b)

stanovenou podle odstavců 1 až 3, jestliže
1. přijaté zajistné je nižší nebo rovno 10 % přijatého pojistného,
2. přijaté zajistné je nižší než částka odpovídající 1 350 000 000 Kč a
3. výše technických rezerv vytvořených k jejím závazkům ze zajišťovací
činnosti je nižší nebo rovna 10 % jejích celkových technických rezerv,
500 000 000 Kč, je-li provozována zajišťovací činnost v životním nebo neživotním
zajištění a byla-li překročena alespoň jedna z hodnot podle písmene a),
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c)

1 000 000 000 Kč, je-li provozována zajišťovací činnost souběžně v životním i
neživotním zajištění a byla-li překročena alespoň jedna z hodnot podle písmene a).

(5) Základní kapitál tuzemské pojišťovny ve výši stanovené tímto zákonem může být
tvořen pouze peněžitým vkladem. Základní kapitál musí být splacen ve výši stanovené tímto
zákonem před podáním žádosti o udělení povolení k provozování pojišťovací, popřípadě
souběžnému provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti.
(6) Rozhodnutí valné hromady akciové společnosti nebo členské schůze družstva o
snížení základního kapitálu lze přijmout jen s předchozím souhlasem České národní banky,
jinak je neplatné. Česká národní banka udělí souhlas se snížením základního kapitálu, jestliže
tento kapitál neklesne pod hranici stanovenou v odstavcích 1 až 4 a zároveň disponibilní míra
solventnosti neklesne pod požadovanou míru solventnosti stanovenou v § 76 ani pod
požadovanou výši garančního fondu stanovenou v § 77; v takovém případě se má za to, že tím
není ohrožena dobytnost pohledávek věřitele. Pro toto snížení základního kapitálu se
nepoužije § 517 odst. 2 a 518 zákona upravujícího právní poměry obchodních
společností a družstev nepoužijí § 215 a § 216 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku.
§ 28
Činnost pojišťovny z jiného členského státu na území České republiky
(1) Pojišťovna z jiného členského státu je oprávněna provozovat na území České
republiky pojišťovací činnost na základě práva zřizovat své pobočky nebo na základě
svobody dočasně poskytovat služby, a to v rozsahu, v jakém jí bylo uděleno povolení k
provozování pojišťovací činnosti v zemi jejího sídla a po splnění informační povinnosti podle
tohoto zákona.
(2) Pojišťovna z jiného členského státu, která hodlá na území České republiky
provozovat pojištění odpovědnosti za škodu újmu způsobenou provozem vozidla podle
pojistného odvětví uvedeného v části B bodu 10 písm. a) přílohy č. 1 k tomuto zákonu, zašle
bez zbytečného odkladu České národní bance kopii sdělení České kanceláři pojistitelů (dále
jen „Kancelář“), kterým jí v souladu se zákonem upravujícím pojištění odpovědnosti za škodu
újmu způsobenou provozem vozidla16) oznamuje
a)

b)

c)
d)

den předpokládaného zahájení činnosti v pojištění odpovědnosti za škodu újmu
způsobenou provozem vozidla na území České republiky prostřednictvím pobočky
zřízené na území České republiky a jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a
adresu pro doručování osoby oprávněné jednat jménem pojistitele s Kanceláří, jde-li o
fyzickou osobu, a obchodní firmu nebo název a sídlo, jde-li o právnickou osobu,
den předpokládaného zahájení činnosti v pojištění odpovědnosti za škodu újmu
způsobenou provozem vozidla na území České republiky na základě svobody dočasně
poskytovat služby a jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu pro
doručování osoby oprávněné jednat jménem pojistitele s Kanceláří, jde-li o fyzickou
osobu, a obchodní firmu nebo název a sídlo, jde-li o právnickou osobu,
den skutečného zahájení, den ukončení činnosti v pojištění odpovědnosti za škodu újmu
způsobenou provozem vozidla na území České republiky, nebo
změnu v osobě s jednatelským oprávněním vůči Kanceláři.
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§ 37
Žádost o udělení povolení
(1) Žádost o udělení povolení k provozování zajišťovací činnosti tuzemskou
zajišťovnou obsahuje, mimo náležitostí stanovených správním řádem, typ zajišťovací činnosti
podle § 36 odst. 1, který má být provozován, a údaje týkající se založené zajišťovny, a to
a)
b)
c)

d)

výši základního kapitálu,
jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu bydliště fyzické osoby
nebo obchodní firmu nebo název a sídlo zakladatele tuzemské zajišťovny,
jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu bydliště fyzické nebo
obchodní firmu nebo název a sídlo osoby, jako člena představenstva statutárního
orgánu, dozorčí rady nebo kontrolní komise nebo která má působit jako prokurista
tuzemské zajišťovny, nebo jako osoby s účastí na jejím řízení, popřípadě jiného
orgánu s obdobnou kontrolní působností,
jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu bydliště fyzické osoby,
která má v tuzemské zajišťovně vykonávat činnost odpovědného pojistného
matematika podle § 81.
(2) K žádosti podle odstavce 1 se přiloží

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

stanovy, zakladatelská smlouva nebo listina,
obchodní plán,
doklady o bezúhonnosti fyzických osob nebo důvěryhodnosti právnické osoby, které
jsou zakladateli tuzemské zajišťovny,
doklady o důvěryhodnosti a o dosaženém vzdělání a praxi fyzických osob uvedených
v odstavci 1 písm. c),
doklady prokazující původ základního kapitálu a jeho splacení,
seznam osob, které mají mít kvalifikovanou účast v tuzemské pojišťovně, s údaji o
těchto osobách a o výši podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech nebo jiné
formě takové účasti; za každou takovou osobu žadatel předloží doklady, které se
vyžadují při podání žádosti o souhlas k nabytí účasti v tuzemské zajišťovně podle § 42
odst. 3,
seznam osob, které mají být úzce propojeny s tuzemskou pojišťovnou, s uvedením
údajů o těchto osobách a s uvedením způsobu propojení,
popis postupů a metod pro zajištění funkčního a efektivního řídicího a kontrolního
systému včetně systému řízení rizik a zajištění personálních, technických a
organizačních předpokladů pro výkon navrhovaných činností,
čestné prohlášení žadatele o tom, že údaje uvedené v žádosti a v jejích přílohách jsou
pravdivé, aktuální a úplné.
(3) V obchodním plánu uvedeném v odstavci 2 písm. b) žadatel uvede

a)
b)
c)
d)

popis povahy pojistných nebo zajistných rizik, pro která má být povolení uděleno,
druhy zajišťovacích smluv, které zajišťovna hodlá uzavírat v rámci přebírání
pojistných nebo zajistných rizik do své zajišťovací činnosti,
popis tvorby a užití technických rezerv, včetně metody výpočtu jejich výše, a popis
základních zásad zajištění vlastní zajišťovací činnosti,
položky, z nichž se sestává garanční fond podle § 77,
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e)
f)

g)
h)

předpokládané náklady na zřízení provozního systému a organizaci obchodní sítě a
způsob krytí těchto nákladů,
pro první 3 účetní období
1. odhad výnosů a nákladů v členění na náklady spojené se zavedením činnosti
a na běžné náklady, zejména režijní náklady a náklady na odměny
zajišťovacím zprostředkovatelům,
2. odhad výše předepsaného zajistného a nákladů na plnění ze zajištění,
3. odhadovanou rozvahu,
4. odhadovaný výpočet výše míry solventnosti,
5. aktiva určená ke krytí závazků z provozované zajišťovací činnosti a
požadované míry solventnosti,
návrhy nebo základní zásady smluv o vyčlenění činnosti nebo o sdílení nákladů, majíli být takové smlouvy po udělení povolení uzavřeny,
návrhy nebo základní zásady pro přemístění činnosti, má-li být některá z činností po
udělení povolení přemístěna.
(4) Vyhláška stanoví formu a obsah dokladů přikládaných k žádosti podle odstavce 2.
§ 70
Skladba finančního umístění
(1) Finanční umístění v rámci členských států zahrnuje

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
r)

dluhopisy vydané členským státem nebo jeho centrální bankou,
dluhopisy vydané bankami a obdobnými institucemi členských států,
dluhopisy vydané obchodními společnostmi přijaté k obchodování na evropském
regulovaném trhu38) nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu,
pokladniční poukázky,
komunální dluhopisy přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu38) nebo
zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu,
půjčky, úvěry a jiné pohledávky,
směnky,
nemovitosti nemovité věci na území členských států,
hypoteční zástavní listy,
akcie přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu38) nebo zahraničním trhu
obdobném regulovanému trhu,
vklady a vklady potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným
obdobným dokumentem u bank, které mají povolení působit na území členských států
jako banka,
předměty a díla umělecké kulturní hodnoty oceněná nejméně 2 znalci,
dluhopisy vydané Evropskou investiční bankou, Evropskou centrální bankou,
Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj nebo Mezinárodní bankou pro obnovu a
rozvoj,
cenné papíry vydané fondem kolektivního investování, který splňuje požadavky práva
Evropského společenství,
cenné papíry vydané fondem kolektivního investování, který nesplňuje požadavky
práva Evropského společenství,
akcie, dluhové cenné papíry a jiné cenné papíry obdobné akciím a dluhovým cenným
papírům, které nebyly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu38) nebo
zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu,
pohledávky za pojistníky a za pojišťovacími zprostředkovateli vyplývající z pojištění,
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s)
t)

nejvýše do 1 měsíce po jejich splatnosti,
vratky daní,
pohledávky vůči garančnímu fondu23).
(2) Finanční umístění dále zahrnuje

a)
b)
c)
d)

zahraniční cenné papíry, s nimiž se obchoduje na zahraničním trhu obdobném
regulovanému trhu v členských státech Organizace pro hospodářskou spolupráci a
rozvoj,
půjčky pojištěným, kteří uzavřeli s pojišťovnou smlouvu na životní pojištění,
zajišťovací deriváty,
pohledávky za zajišťovnami a osobami podle § 50 včetně podílu zajistitele na
technických rezervách po odečtení závazků vůči zajistiteli.

(3) Zajišťovacím derivátem se pro účely tohoto zákona rozumí opce, termínový
obchod nebo swap přispívající ke snižování investičních rizik nebo usnadňující efektivní
správu portfolia.
Společná ustanovení ke skladbě finančního umístění
§ 73
(1) Tuzemská pojišťovna a tuzemská zajišťovna je povinna mít své finanční umístění v
každém okamžiku v souladu s § 70 až 72 v závislosti na charakteru její činnosti, a to nejméně
ve výši technických rezerv vytvořených podle tohoto zákona. To platí obdobně v případě
pojišťovny z třetího státu ve vztahu k její činnosti na území České republiky a, je-li Česká
národní banka příslušným orgánem dohledu podle § 35, k její činnosti na území ostatních
členských států, a zajišťovny z třetího státu ve vztahu k její činnosti na území České
republiky.
(2) Je-li činnost tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny provozována na
území jiných členských států, musí se aktiva, jejichž zdrojem jsou technické rezervy
vytvořené k závazkům z této činnosti, nacházet na jejich území nebo na území některého z
nich. Jde-li o činnost této pojišťovny nebo zajišťovny na území třetího státu, musí se aktiva,
jejichž zdrojem jsou technické rezervy vytvořené k závazkům z této činnosti, nacházet na
území tohoto třetího státu nebo na území kteréhokoli členského státu nebo států. Jedná-li se o
činnost pojišťovny z třetího státu nebo zajišťovny z třetího státu na území České republiky,
musí se aktiva, jejichž zdrojem jsou technické rezervy vytvořené k závazkům z této činnosti,
nacházet na území České republiky nebo na území jednoho nebo více jiných členských států.
Aktiva se nacházejí na území státu, kde je veden registr, jedná-li se o zaknihované cenné
papíry, nebo kde se fyzicky nacházejí.
(3) Ve své skladbě finančního umístění pojišťovna nebo zajišťovna podle odstavců 1 a
2 postupuje v závislosti na charakteru provozované činnosti tak, aby
a)
b)

jednotlivé složky finančního umístění poskytovaly záruku návratnosti vložených
prostředků,
jednotlivé složky finančního umístění zabezpečovaly výnos z jejich držby nebo zisk z
jejich prodeje,
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c)
d)

v závislosti na charakteru provozované pojišťovací nebo zajišťovací činnosti byla část
finančního umístění pohotově k dispozici k výplatě pojistných plnění ve lhůtě
stanovené zákonem upravujícím pojistnou smlouvu 24),
jednotlivé složky finančního umístění byly rozloženy mezi větší počet právnických
osob, mezi nimiž neexistuje úzké propojení, ani osob, které jednají ve shodě podle
zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev
obchodního zákoníku.
(4) Tuzemská zajišťovna a zajišťovna z třetího státu ve svém finančním umístění

a)
b)

c)
d)

zohledňuje charakter jí provozované činnosti, zejména povahu, výši a trvání
předpokládaných zajistných plnění tak, aby zajistila dostatečnost, likviditu, kvalitu,
rentabilitu a ziskovost investic,
zajistí diverzifikací a rozložením aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy,
včasnou reakci zejména na rizika vývoje finančních trhů, trhů s nemovitými věcmi
nemovitostmi anebo na rizika katastrof značného rozsahu; za tímto účelem zajišťovna
průběžně vyhodnocuje dopad rizikových okolností na své finanční umístění,
udržuje obezřetnou úroveň investic do aktiv, která nejsou obchodována na evropském
regulovaném trhu38) nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu,
postupuje v případě provozování zajišťovací činnosti v životním pojištění v souladu s
§ 59.

(5) Část průměrného stavu finančního umístění musí být uložena tak, aby byla
zabezpečena splnitelnost závazků z provozované pojišťovací nebo zajišťovací činnosti ve
lhůtách stanovených zákonem upravujícím pojistnou smlouvu nebo zákonem upravujícím
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla25) nebo dohodnutých v pojistné smlouvě nebo
zajišťovací smlouvě. Výše této části a způsob finančního umístění se určí v závislosti na
charakteru provozované pojišťovací nebo zajišťovací činnosti a musí být potvrzeny
odpovědným pojistným matematikem podle § 81 odst. 3.
(6) Průměrným stavem podle odstavce 5 se rozumí veličina vypočtená vždy k
poslednímu dni kalendářního měsíce jako součet stavu finančního umístění k prvnímu dni
kalendářního měsíce, za který se průměrný stav zjišťuje, a stavu finančního umístění k
poslednímu dni tohoto měsíce, dělený dvěma.
(7) Pro skladbu finančního umístění v případě rezervy životního pojištění, je-li
nositelem investičního rizika pojistník, platí odstavce 1 a 2 přiměřeně, přičemž se tuzemská
pojišťovna nebo pojišťovna z třetího státu řídí ustanoveními pojistné smlouvy, nestanoví-li
tento zákon jinak.
§ 74
(1) Pojišťovna a zajišťovna podle § 73 odst. 1 je povinna při udržování výše
finančního umístění dodržovat limity pro jednotlivé položky skladby finančního umístění a
podmínky, za kterých lze tyto položky zařadit do skladby finančního umístění, stanovené
vyhláškou.
(2) Aktiva, která svojí povahou naplňují podmínky 2 nebo více položek finanční
skladby podle § 70 odst. 1 a 2, lze zahrnout pouze do jedné její položky, a to nejvýše v částce
nepřekračující výši limitu stanoveného pro tuto položku vyhláškou podle odstavce 1.
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(3) Pro účely umístění movitého nebo nemovitého majetku na území členského státu
není rozhodující, jaké požadavky stanoví pro vznik vlastnických nebo jiných práv k tomuto
majetku právní úprava členského státu, kde jsou aktiva umístěna. Pohledávky se považují za
umístěné v tom členském státě, ve kterém mohou být plněny nebo jejich plnění vymáháno.
(4) Na základě písemné žádosti může Česká národní banka udělit pojišťovně nebo
zajišťovně podle § 73 odst. 1 časově omezený souhlas se zvýšením limitů pro jednotlivé
položky finanční skladby stanovených vyhláškou podle odstavce 1, je-li skladba finančního
umístění v souladu s § 70 a § 73 odst. 5 a jestliže tím nedochází k porušení zásad stanovených
v § 73 odst. 3 a 4. Splnění těchto podmínek tato pojišťovna nebo zajišťovna doloží v žádosti.
(5) Pojišťovna a zajišťovna podle § 73 odst. 1 předkládá České národní bance výkaz o
skladbě finančního umístění. Způsob předkládání, formu a náležitosti tohoto výkazu včetně
období, za které má být tento výkaz zpracován, a lhůt, do kterých má být České národní bance
předložen, stanoví vyhláška.
§ 95
Základní ustanovení
(1) Zjistí-li Česká národní banka při výkonu dohledu nad činností tuzemské
pojišťovny nebo nad činností tuzemské zajišťovny porušení povinnosti, která se vztahuje k
provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti anebo činností s nimi souvisejících,
a)
b)

stanovené tímto zákonem nebo jiným právním předpisem, nebo
právní úpravou státu, na jehož území je činnost vykonávána,

uloží této pojišťovně nebo zajišťovně odstranit nedostatky a určí k tomu přiměřenou lhůtu.
(2) Česká národní banka nařídí tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, v
závislosti na povaze a závažnosti zjištěných nedostatků, ve stanovené lhůtě provedení změny
a)
b)
c)
d)
e)
f)

osoby, která má účast na jejím řízení,
v osobě jejího prokuristy,
člena jejího statutárního nebo dozorčího orgánu představenstva, dozorčí rady nebo
kontrolní komise,
v osobě vedoucího její pobočky v zahraničí,
odpovědného pojistného matematika, nebo
škodního zástupce jmenovaného pro vyřizování škod v nároků z pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla,

jestliže jí zjištěné nedostatky v činnosti této pojišťovny nebo zajišťovny souvisí s výkonem
činnosti osoby uvedené v písmenech a) až f).
(3) Česká národní banka může rozhodnout, aby tuzemská pojišťovna nebo tuzemská
zajišťovna za předpokladu, že neuhrazená ztráta přesahuje 20 % jejího základního kapitálu,
a)

přednostně použila zisk po zdanění k úhradě neuhrazené ztráty nebo doplnění
rezervního fondu nebo ke zvýšení základního kapitálu, nebo
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b)

snížila svůj základní kapitál o částku odpovídající ztrátě po jejím zúčtování s
rezervním a dalšími fondy.

(4) Pokud Česká národní banka zjistí v hospodaření tuzemské pojišťovny nebo
tuzemské zajišťovny nedostatky, které by mohly ohrozit nebo ohrožují splnitelnost jejích
závazků, v závislosti na charakteru zjištěných nedostatků
a)
b)
c)
d)
e)

nařídí předložení ozdravného plánu,
omezí nebo zakáže volné nakládání s aktivy,
zavede nucenou správu,
pozastaví oprávnění k uzavírání pojistných smluv nebo oprávnění k uzavírání
zajišťovacích smluv a k rozšiřování závazků již převzatých, nebo
nařídí převedení pojistného kmene nebo převedení kmene zajišťovacích smluv.

(5) Účastníkem řízení podle odstavců 1 až 4 je pouze dotčená tuzemská pojišťovna
nebo tuzemská zajišťovna. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může být vydání rozhodnutí prvním
úkonem v řízení. Podání rozkladu proti rozhodnutí České národní banky podle odstavců 1 až
4 nemá odkladný účinek.
(6) Česká národní banka informuje příslušný orgán dohledu státu, na jehož území
provozuje tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna svoji činnost, o všech rozhodnutích
podle odstavce 4.
(7) Zjistí-li Česká národní banka nedostatky v činnosti tuzemské pojišťovny, které by
mohly ohrozit nebo ohrožují splnitelnost jejích závazků, nevydá potvrzení o splnění
požadavku její solventnosti podle § 20 odst. 2.
§ 97
Předběžné opatření
(1) Česká národní banka může v rámci předběžného opatření zakázat tuzemské
pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně
a)
b)
c)

uzavírat další pojistné nebo zajišťovací smlouvy a nerozšiřovat již převzaté závazky z
pojištění nebo zajištění,
nakládat bez souhlasu České národní banky se svými aktivy,
postupovat bez souhlasu České národní banky podle rozhodnutí statutárního orgánu
představenstva, valné hromady nebo členské schůze.

(2) Pojišťovně z třetího státu nebo zajišťovně z třetího státu lze uložit předběžné
opatření podle odstavce 1 písm. a) nebo b).
§ 99
Zavedení nucené správy a její ukončení
(1) Nucenou správu v tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Česká národní
banka zavede, jestliže má tato pojišťovna nebo zajišťovna disponibilní míru solventnosti
nižší, než je výše garančního fondu. Nucenou správu v tuzemské pojišťovně nebo tuzemské
zajišťovně Česká národní banka zavede také, jestliže došlo k ohrožení splnitelnosti závazků
tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny vyplývajících z jí uzavřených pojistných nebo
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zajišťovacích smluv, nebo jí Českou národní bankou uložená opatření nebo sankce nevedly k
nápravě.
(2) Rozhodnutí České národní banky, kterým se zavádí nucená správa v tuzemské
pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, obsahuje, kromě obecných náležitostí stanovených
správní řádem, důvod zavedení nucené správy, jmenování nuceného správce, jeho jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum jeho narození (dále jen „správce“), povinnosti správce
včetně lhůt pro jejich splnění a další náležitosti stanovené tímto zákonem.
(3) Rozhodnutí o zavedení nucené správy se doručuje tuzemské pojišťovně nebo
tuzemské zajišťovně, u které se nucená správa zavádí, a správci. Rozhodnutí o zavedení
nucené správy Česká národní banka uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup a
prostřednictvím sdělovacích prostředků.
(4) Doručením rozhodnutí České národní banky o zavedení nucené správy v tuzemské
pojišťovně nebo v tuzemské zajišťovně
a)

b)
c)

přechází působnost statutárního orgánu představenstva a valné hromady nebo
členské schůze družstva na správce, s výjimkou oprávnění podat rozklad proti
rozhodnutí České národní banky, kterým se zavádí nucená správa v tuzemské
pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, anebo rozhodnutí o zvýšení nebo snížení
základního kapitálu a rozhodnutí o zrušení společnosti nebo družstva a oprávnění
podat žalobu proti takovýmto rozhodnutím České národní banky,
se pozastavuje výkon funkcí jejích orgánů a ruší prokura,
nemůže pojišťovna nebo zajišťovna bez souhlasu správce uzavírat nové pojistné nebo
zajišťovací smlouvy, rozšiřovat závazky již převzaté a nakládat s aktivy.

(5) Ustanovení tohoto zákona upravující zavedení nucené správy pojišťovny nemají
vliv na výkon práv a splnění povinností vyplývajících z ujednání o finančním zajištění za
podmínek stanovených zákonem upravujícím finanční zajištění38) nebo srovnatelných
podmínek zahraničního právního předpisu, jestliže finanční zajištění bylo sjednáno a vzniklo
před zavedením nucené správy. To platí i v případě, že finanční zajištění bylo sjednáno nebo
vzniklo v den zavedení nucené správy, avšak až poté, co tato skutečnost nastala, ledaže
příjemce finančního kolaterálu o takové skutečnosti věděl nebo vědět měl a mohl. Ustanovení
tohoto zákona upravující zavedení nucené správy pojišťovny nemají vliv také na splnění
závěrečného vyrovnání podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu8), jestliže
závěrečné vyrovnání bylo uzavřeno před zavedením nucené správy.
(6) Nucená správa, správce, jeho změna a ukončení nucené správy se zapisuje do
obchodního rejstříku na návrh České národní banky. Na návrh správce se do obchodního
rejstříku zapisuje výmaz prokury.
(7) Nucená správa končí
a)
b)
c)

nabytím právní moci rozhodnutí České národní banky o ukončení nucené správy v
tuzemské pojišťovně nebo v tuzemské zajišťovně,
uplynutím 24 měsíců od jejího zavedení,
vstupem tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny do likvidace nebo
prohlášením úpadku této pojišťovny nebo této zajišťovny, nebo
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d)

rozhodnutím soudu o zrušení rozhodnutí České národní banky o zavedení nucené
správy.
___________________
8) § 193 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 409/2010 Sb.
38) § 55 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.

§ 100
Správce a jeho zástupce
(1) Česká národní banka vede seznam správců, ze kterého jmenuje správce a na návrh
správce jeho zástupce. Do tohoto seznamu Česká národní banka zapíše osobu, která o to
požádá, je-li plně způsobilá k právním úkonům svéprávná, splňuje-li podmínky
důvěryhodnosti a má-li vysokoškolské ekonomické nebo právnické vzdělání a odpovídající
praxi, nebo občana jiného členského státu, který se prokáže oprávněním vydaným příslušným
orgánem jiného členského státu tuto činnost vykonávat. Seznam správců Česká národní banka
uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup a tento seznam aktualizuje v závislosti na
provedených změnách.
(2) Rozsah údajů a dokladů, které je zájemce o zápis do tohoto seznamu povinen České
národní bance předložit v žádosti o zápis, a rozsah údajů zapisovaných do seznamu správců
stanoví vyhláška.
(3) Osoba zapsaná do seznamu správců bez zbytečného odkladu oznámí České národní
bance každou změnu údajů a podmínek, na jejichž základě byla zapsána do seznamu správců.
Česká národní banka osobu zapsanou do seznamu správců z tohoto seznamu vyškrtne, jestliže
tato osoba přestane splňovat některou z podmínek podle odstavce 1 nebo o to požádá.
(4) Správcem nebo jeho zástupcem nesmí být jmenována fyzická osoba, která byla nebo
je auditorem tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny uvedené v § 99 odst. 1 nebo se
jakýmkoliv způsobem na auditu podílela, nebo osoba, která v této pojišťovně nebo zajišťovně
vykonávala činnost odpovědného pojistného matematika nebo má anebo měla k této
pojišťovně nebo k této zajišťovně vztah, který by mohl být překážkou řádného výkonu funkce
správce nebo jeho zástupce.
(5) Náklady spojené s výkonem nucené správy jsou hrazeny z majetku tuzemské
pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny, ve které byla zavedena nucená správa.
(6) Zástupce správce jedná jménem správce v případě jeho nepřítomnosti v plném
rozsahu jeho pravomoci a odpovědnosti. Ustanovení tohoto zákona týkající se správce se
použijí obdobně i pro zástupce správce.
(7) Rozhodnutí o věcech v působnosti valné hromady činí správce nebo jeho zástupce s
předchozím souhlasem České národní banky. Rozhodnutí o zavedení nucené správy stanoví,
kdy je správce oprávněn pověřit plněním úkolů spojených s výkonem nucené správy další
osobu bez souhlasu České národní banky.
§ 113
Rozsah a obsah opatření k nápravě
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(1) Česká národní banka uloží opatření k nápravě zjištěných nedostatků včetně určení
přiměřené lhůty k odstranění těchto nedostatků, zjistí-li, že pojišťovna z třetího státu nebo
zajišťovna z třetího státu porušila povinnosti stanovené tímto zákonem nebo jiným právním
předpisem. To platí i v případě porušení povinnosti stanovené právním předpisem jiného
členského státu, pokud je Česká národní banka příslušným orgánem dohledu podle § 35.
(2) Česká národní banka nařídí pojišťovně z třetího státu nebo zajišťovně z třetího
státu ve stanovené lhůtě provedení změny
a)
v osobě vedoucího její pobočky,
b)
odpovědného pojistného matematika, nebo
c)
škodního zástupce jmenovaného pro vyřizování škod v nároků z pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla,
jestliže jí zjištěné nedostatky v činnosti této pojišťovny nebo zajišťovny souvisí s výkonem
činnosti osoby podle písmen a), b) nebo c).
(3) Pokud Česká národní banka zjistí v hospodaření pojišťovny z třetího státu nebo
zajišťovny z třetího státu nedostatky, které by mohly ohrozit nebo ohrožují splnitelnost jejích
závazků, svým rozhodnutím v závislosti na charakteru zjištěných nedostatků
a)
nařídí předložení ozdravného plánu,
b)
omezí nebo zakáže volné nakládání s jejím majetkem umístěným na území České
republiky nebo na území jiných členských států,
c)
pozastaví oprávnění k uzavírání pojistných smluv nebo oprávnění k uzavírání
zajišťovacích smluv a k rozšiřování závazků již převzatých,
d)
nařídí převedení jejího pojistného kmene nebo jeho části na jinou pojišťovnu, nebo
e)
nařídí převedení jejího kmene zajišťovacích smluv nebo jeho části na jinou pojišťovnu
nebo zajišťovnu.
(4) Je-li ohrožena splnitelnost závazků pojišťovny z třetího státu, odejme Česká
národní banka této pojišťovně zvýhodnění, která jí podle § 35 udělila.
(5) Pro rozhodnutí podle odstavců 2 a 3 se § 97, 98, 102 až 104, 106 a 107 použijí
obdobně, a to pouze pro tu část činnosti pojišťovny z třetího státu nebo zajišťovny z třetího
státu, která podle tohoto zákona podléhá dohledu České národní banky.
(6) Účastníkem řízení podle odstavců 1 až 4 je pouze dotčená pojišťovna z třetího
státu nebo zajišťovna z třetího státu. Řízení podle odstavce 1 může být zahájeno též
doručením rozhodnutí o uložení opatření k nápravě zjištěných nedostatků, hrozí-li nebezpečí z
prodlení.
§ 116
Odnětí povolení tuzemské pojišťovně a tuzemské zajišťovně
(1) Česká národní banka odejme tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně
povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti, které jí udělila, jestliže
a)
b)
c)

je tato pojišťovna nebo zajišťovna předlužena; pojišťovna nebo zajišťovna je
předlužena, má-li více věřitelů a souhrn všech jejích závazků převyšuje hodnotu jejího
majetku,
uložená opatření k nápravě nevedla k obnovení její platební schopnosti,
získala povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti na základě
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d)
e)
f)
g)

nesprávně uvedených údajů rozhodných pro udělení tohoto povolení,
do 1 roku od nabytí právní moci rozhodnutí, kterým jí bylo uděleno povolení k
provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti, nezahájila svoji činnost,
neprovozuje pojišťovací nebo zajišťovací činnost déle než 6 měsíců,
přemístila svoje sídlo mimo území České republiky nebo přestala na tomto území
provozovat svoji činnost nebo ji provozuje v rozsahu, který jí neumožňuje řádné
rozložení
převzatých
pojistných
nebo
zajistných
rizik,
nebo
o to tato pojišťovna nebo zajišťovna požádá.

(2) Česká národní banka odejme tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně
povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti, které jí udělila, jestliže
a)
b)
c)

již nesplňuje některou z podmínek pro provozování pojišťovací nebo zajišťovací
činnosti,
porušuje závažným způsobem povinnosti stanovené tímto zákonem a uložená opatření
nebo uložení pokuty Českou národní bankou nevedly k nápravě, nebo
její finanční situace nezaručuje trvalou splnitelnost jejích závazků z pojišťovací nebo
zajišťovací činnosti.

(3) Okamžikem nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky o odnětí povolení
vstupuje tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna do likvidace, s výjimkou případů
uvedených v § 118 odst. 1. To neplatí v případě odnětí povolení podle odstavce 1 písm. g),
jestliže se jedná o přeměnu tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny podle zákona
upravujícího přeměny obchodních společností a družstev.
(4) Tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna, které bylo odňato povolení k
provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti, se i nadále řídí tímto zákonem. Tato
pojišťovna však nemůže uzavírat pojistné smlouvy, smlouvy o zprostředkování pojištění,
prodlužovat pojistné smlouvy již uzavřené nebo zvyšovat pojistné částky nebo limity
pojistného plnění. Tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna, které bylo odňato
povolení k provozování zajišťovací činnosti, nemůže přebírat do zajištění nová pojistná nebo
zajistná rizika ani prodlužovat již uzavřené zajišťovací smlouvy, kterými převzala do zajištění
tato rizika, nebo zvyšovat u těchto smluv svůj podíl na krytí takových rizik. Tuzemská
pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna může uzavírat zajišťovací smlouvy pouze pro krytí
pojistných nebo zajistných rizik, která na sebe převzala z provozovaného pojištění nebo
zajištění přede dnem, ke kterému jí bylo odňato povolení k provozování této činnosti.
§ 124
Likvidátor
(1) Do seznamu likvidátorů Česká národní banka zapíše pouze fyzickou osobu
způsobilou k právním úkonům svéprávnou, splňující podmínky důvěryhodnosti a která má
vysokoškolské ekonomické nebo právnické vzdělání a praxi, nebo právnickou osobu splňující
podmínky důvěryhodnosti, kvalifikovanou v oblasti ekonomiky pojišťoven nebo zajišťoven,
anebo osobu s bydlištěm, místem podnikání nebo sídlem v jiném členském státu, která se
prokáže oprávněním vydaným příslušným orgánem jiného členského státu tuto činnost
vykonávat, a to na její návrh. Seznam likvidátorů uveřejní Česká národní banka způsobem
umožňujícím dálkový přístup a tento seznam aktualizuje v závislosti na provedených
změnách.
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(2) Rozsah údajů a dokladů, které je zájemce o zápis do tohoto seznamu povinen
České národní bance přiložit k žádosti o zápis, a rozsah údajů zapisovaných do seznamu
likvidátorů stanoví vyhláška.
(3) Osoba zapsaná do seznamu likvidátorů bezodkladně oznámí České národní bance
ztrátu své důvěryhodnosti a každou změnu údajů zapisovaných do tohoto seznamu. Česká
národní banka osobu zapsanou do seznamu likvidátorů z tohoto seznamu vyškrtne, jestliže
tato osoba přestane splňovat některou z podmínek podle odstavce 1 nebo o to požádá.
(4) Likvidátorem nemůže být jmenována osoba, která byla nebo je auditorem
zrušované pojišťovny nebo zajišťovny nebo se jakýmkoliv způsobem na auditu podílela, nebo
osoba, která je nebo byla v této pojišťovně nebo zajišťovně odpovědným pojistným
matematikem nebo správcem, nebo k ní má nebo měla vztah, který by mohl být překážkou
řádného výkonu funkce likvidátora.
(5) Likvidátor předkládá České národní bance bez zbytečného odkladu účetní závěrku
a jiné výkazy a doklady zpracované v průběhu likvidace v souladu se zákonem upravujícím
právní poměry obchodních společností a družstev s obchodním zákoníkem, a na písemné
vyžádání České národní banky další podklady nezbytné k posouzení činnosti likvidátora a
průběhu likvidace.
§ 129
(1) Při provozování neživotních pojištění, u kterých je povinnost uzavřít pojistnou
smlouvu stanovena zákonem, má v řízení správním i soudním pojišťovna při šetření pojistné
události postavení účastníka řízení.
(2) Ministerstvo vnitra poskytuje České národní bance pro výkon její působnosti podle
tohoto zákona na její žádost veškeré údaje týkající se fyzické osoby
a)
b)

z informačního systému evidence obyvatel o státních občanech České republiky, o
cizincích s povolením k pobytu na území České republiky a o cizincích, kterým byl
udělen azyl na území České republiky,
z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak
nejsou uvedeny v písmenu a).

(3) Údaje uvedené v odstavci 2 se České národní bance poskytují, je-li to nezbytné pro
ověření správnosti nebo získání údajů o fyzické osobě, která má podle tohoto zákona prokázat
České národní bance svoji bezúhonnost nebo se kterou bylo zahájeno nebo má být zahájeno
správní řízení ve věci podezření ze spáchání přestupku podle tohoto zákona nebo jedná-li se o
správní řízení vedené Českou národní bankou, jehož je tato fyzická osoba účastníkem, nebo
pro splnění jiné povinnosti při výkonu dohledu podle tohoto zákona.
(4) Ministerstvo vnitra poskytne na žádost pojišťovny údaje týkající se fyzické osoby z
informačního systému evidence obyvatel, a to
a)
b)
c)

jméno, popřípadě jména, a příjmení,
datum narození nebo úmrtí,
adresu místa trvalého pobytu,
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pokud takový požadavek souvisí s jí provozovanou pojišťovací nebo zajišťovací
činností.
(5) Ministerstvo vnitra poskytuje údaje uvedené v odstavcích 2 a 4 způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Z takto poskytnutých údajů lze v konkrétním případě použít
vždy jen takové údaje, které jsou v daném případě nezbytné.
(6) Za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního
jednání se pojišťovny vzájemně informují a sdílejí informace o skutečnostech týkajících se
pojištění fyzických a právnických osob a jeho zprostředkování, včetně informací o
zmocněncích účastníků pojištění a dalších osobách zúčastněných na škodné nebo pojistné
události, a to i prostřednictvím právnické osoby, která není pojišťovnou, zajišťovnou ani
pojišťovacím zprostředkovatelem.
(7) Ten, o kom se informace podle odstavce 6 vedou, má právo na požádání seznámit
se bezplatně s údaji, které jsou o něm vedeny.
(8) Pojišťovna přistupuje k získaným údajům jiné pojišťovny tak, jako by šlo o údaje z
její vlastní činnosti.
§ 129a
(1) Pojišťovna umožní na základě písemné žádosti oprávněné osoby, po ukončení
šetření pojistné události, nahlížet této osobě do spisu vedeného pojišťovnou v souvislosti
s touto událostí nebo obdobného záznamu o průběhu šetření škodné události a pořizovat
z něho za úplatu výpisy nebo kopie, a to z těch záznamů, které se týkají důvodu
zamítnutí poskytnutí pojistného plnění nebo jeho výpočtu. Tím není dotčena povinnost
pojišťovny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech podle § 127.
(2) Pojišťovna žádosti podle odstavce 1 nevyhoví, pokud na základě jejího
písemného dotazu jí příslušný orgán z důvodu ohrožení řízení o trestném činu nebo
projednávání správního deliktu s nahlížením do spisu pojišťovny sdělí písemně svůj
nesouhlas. Pojišťovna je povinna odeslat tento písemný dotaz příslušnému orgánu do 30
dnů ode dne podání žádosti podle odstavce 1, pokud bylo v souvislosti s pojistnou
událostí zahájeno trestní nebo správní řízení.
§ 132
Informační povinnost pojišťovny v případě pohromy
(1) Pojišťovna, která provozuje pojišťovací činnost podle pojistných odvětví
neživotních pojištění, vztahující se k pojištění majetku sloužícímu k zabezpečení základních
funkcí v území, poskytne, došlo-li k živelní nebo jiné pohromě, která je mimořádnou událostí,
na jejímž základě byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, České národní bance na
základě její písemné žádosti souhrnné informace o počtu a výši nahlášených škod a o výši
vyplacených pojistných plnění za škody způsobené na pojištěném majetku, vymezeném
zákonem upravujícím státní pomoc při obnově území postiženého živelní nebo jinou
pohromou37). Tím není dotčena povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících
se pojištění fyzických a právnických osob podle tohoto zákona.
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(2) V žádosti podle odstavce 1 Česká národní banka stanoví lhůtu k poskytnutí
informací a vymezí část území České republiky, které se požadované informace týkají.
(3) Náklady spojené s plněním povinnosti podle odstavce 1 nese pojišťovna, které
vznikla povinnost poskytnout České národní bance informace.
(4) Rozsah souhrnných informací uvedených v odstavci 1 v členění podle příslušných
odvětví pojištění vyhlásí Česká národní banka ve formě úředního sdělení České národní
banky ve Věstníku České národní banky.
(5) Česká národní banka předává průběžně informace podle odstavce 1 v souhrnné
podobě Ministerstvu financí, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
§ 132a
Povinné pojištění
(1) Stanoví-li právní předpis členského státu povinnost sjednat určité pojištění, je
tato povinnost splněna pouze tehdy, je-li pojistná smlouva uzavřena v souladu s
právními předpisy členského státu, které se týkají tohoto soukromého pojištění.
Nachází-li se pojistné riziko na území více členských států, platí pro pojistnou smlouvu
právo členského státu, který povinnost sjednat určité pojištění ukládá.
(2) Je-li v členském státě, který ukládá povinnost sjednat určité pojištění, uložena
pojišťovně povinnost oznámit oprávněným orgánům jakýkoli zánik soukromého
pojištění, pak tento zánik může být vůči poškozeným třetím osobám pojišťovnou
namítán pouze za podmínek stanovených právními předpisy tohoto státu.
§ 138
(1) Pojišťovna nebo zajišťovna, které bylo doručeno osvědčení České národní banky
vydané podle § 137, uvede do 2 měsíců ode dne doručení tohoto osvědčení veškerá označení
jí provozovaných činností do souladu s tímto osvědčením. Toto osvědčení se považuje za
listinu o skutečnostech, které mají být zapsány do obchodního rejstříku podle zákona
upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev obchodního zákoníku.
(2) Tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna, která je oprávněna provozovat
zajišťovací činnost na základě povolení k provozování zajišťovací činnosti vydaného podle
dosavadního zákona, upraví do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona svoji zajišťovací
činnost do souladu s tímto zákonem. V této lhůtě předloží České národní bance údaje podle §
37 odst. 3 písm. a) a údaje podle § 37 odst. 3 písm. f) bodů 4 a 5.
(3) Tuzemská pojišťovna nebo pojišťovna z třetího státu, která byla ke dni nabytí
účinnosti tohoto zákona oprávněna provozovat zajišťovací činnost pouze formou
fakultativního zajištění podle dosavadního zákona, je povinna nejpozději do 6 měsíců ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona předložit České národní bance žádost o udělení povolení k
provozování zajišťovací činnosti podle tohoto zákona, nebo tuto činnost ukončit. Česká
národní banka rozhodne o udělení povolení k provozování zajišťovací činnosti po prokázaní
splnění podmínek stanovených tímto zákonem.
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ČÁST B Přílohy č. 1

1. Úrazové pojištění
a) s jednorázovým plněním,
b) s plněním povahy náhrady škody újmy,
c) s kombinovaným plněním,
d) cestujících.
2. Pojištění nemoci
a) s jednorázovým plněním,
b) s plněním povahy náhrady škody újmy,
c) s kombinovaným plněním,
d) soukromé zdravotní pojištění.
10. Pojištění odpovědnosti za škodu újmu vyplývající
a) z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla,
b) z provozu drážního vozidla,
c) z činnosti dopravce.
11. Pojištění odpovědnosti za škodu újmu vyplývající z vlastnictví nebo užití leteckého
dopravního prostředku, včetně odpovědnosti dopravce.
12. Pojištění odpovědnosti za škodu újmu vyplývající z vlastnictví nebo užití vnitrozemského
nebo námořního plavidla, včetně odpovědnosti dopravce.
13. Všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu újmu jinou než uvedenou v odvětvích č. 10
až 12,
a) odpovědnost za škodu újmu na životním prostředí,
b) odpovědnost za škodu újmu způsobenou jaderným zařízením,
c) odpovědnost za škodu újmu způsobenou vadou výrobku,
d) ostatní.
ČÁST C Přílohy č. 1
a) "Pojištění úrazu a nemoci" pro odvětví uvedená v části B bodech 1 a 2,
b) "Pojištění motorových vozidel" pro odvětví uvedená v části B bodu 1 písm. d), bodech 3, 7
a 10,
c) "Námořní a dopravní pojištění" pro odvětví uvedená v části B bodu 1 písm. d), bodech 4, 6,
7 a 12,
d) "Letecké pojištění" pro odvětví uvedená v části B bodu 1 písm. d), bodech 5, 7 a 11,
e) "Pojištění proti požáru a jiným majetkovým škodám" pro odvětví uvedená v části B bodech
8 a 9,
f) "Pojištění odpovědnosti za škody újmy" pro odvětví uvedená v části B bodech 10, 11, 12 a
13,
g) "Pojištění úvěru a záruky" pro odvětví uvedená v části B bodech 14 a 15,
h) "Souhrnné neživotní pojištění" pro všechna odvětví uvedená v části B bodech 1 až 18.
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***

Změna zákona č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění:
§2
Vymezení některých pojmů
V tomto zákoně se rozumí
a)

pohledávkou finančního charakteru pohledávka z obchodů ze smluv, jejichž
předmětem jsou peněžní prostředky, investiční nástroje, povolenky na emise
skleníkových plynů2) nebo komodity3), jakož i práva a pohledávky s těmito obchody
smlouvami související,
b)
repo obchodem prodej finančních nástrojů se současně sjednanou zpětnou koupí a
koupě finančních nástrojů se současně sjednaným zpětným prodejem,
c)
finančním nástrojem investiční cenný papír, cenný papír kolektivního investování
nebo nástroj peněžního trhu,
d)
pohledávkou na výplatu peněz pohledávka na výplatu peněžních prostředků z účtu v
české nebo cizí měně nebo obdobná pohledávka na výplatu peněžních prostředků,
e)
úvěrovou pohledávkou pohledávka z úvěru, půjčky zápůjčky nebo srovnatelného
závazkového vztahu závazku na vrácení přenechaných nebo poskytnutých peněžních
prostředků v české nebo cizí měně.
____________________
2) § 2 odst. 1 písm. f) a l) zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise
skleníkových plynů a o změně některých zákonů.
3) Čl. 2 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení
obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely
zmíněné směrnice, ve znění opravy tohoto nařízení ze dne 19. listopadu 2009.

§3
Účel finančního zajištění
Finanční zajištění slouží za podmínek stanovených tímto zákonem k zajištění
pohledávky finančního charakteru pro případ, že dojde k prodlení s jejím plněním, nebo
nastane jiná skutečnost určená ve smlouvě, kterou se sjednává finanční zajištění, nebo
dohodnutá v rámci závěrečného vyrovnání4) s tím, že právo příjemce uspokojit se z
finančního kolaterálu nepodléhá omezením jinak plynoucím z obecné úpravy zástavního
práva a převodu věcí, práv a jiných majetkových hodnot ve prospěch věřitele5).
____________________
4) § 193 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 409/2010 Sb.
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5) Například § 165a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 317/2001 Sb., § 553
zákona č. 40/1964 Sb., ve znění zákona č. 509/1991 Sb., § 44 odst. 1 a 2 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných
papírech, ve znění zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb.

§7
Osoby oprávněné sjednat finanční zajištění
(1) Poskytovatelem a příjemcem může být pouze
a)
b)
c)

d)

e)
f)
g)

banka,
spořitelní a úvěrní družstvo,
osoba, mezi jejíž rozhodující činnosti patří
1. poskytování hypotečních, spotřebitelských nebo jiných úvěrů,
2. finanční pronájem (finanční leasing),
3. poskytování platebních služeb,
4. vydávání elektronických peněz,
5. provádění sekuritizace,
6. vydávání záruk či sjednávání závazků spočívajících v tom, že uspokojí
věřitele do výše určité peněžní částky, jestliže určitá třetí osoba nesplní určitý
závazek nebo budou splněny jiné podmínky,
7. směnárenská činnost,
8. poskytování poradenské činnosti týkající se struktury kapitálu, průmyslové
strategie a s tím souvisejících otázek, přeměn společností nebo převodů
podniků obchodních závodů,
9. obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na
základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání, nebo
10. úschova nebo správa cenných papírů,
osoba, mezi jejíž rozhodující činnosti patří obchodování na vlastní nebo cizí účet s
1. platebními nástroji,
2. nástroji peněžního trhu,
3. devizovými hodnotami,
4. investičními cennými papíry,
5. opcemi,
6. futures, jejichž hodnota se vztahuje ke kurzu nebo hodnotě cenných papírů,
měnovým kurzům, úrokové míře nebo úrokovému výnosu, finančním indexům
či finančním kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, a ze kterých vyplývá právo
na vypořádání v penězích nebo právo na dodání majetkové hodnoty, k níž se
jejich hodnota vztahuje, nebo
7. finančními rozdílovými smlouvami,
ústřední protistrana, zúčtovatel nebo clearingová instituce podle zákona upravujícího
platební styk,
obchodník s cennými papíry,
organizátor regulovaného trhu,
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h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

p)

q)
r)
s)
t)

ústřední protistrana, zúčtovatel nebo clearingová instituce podle zákona upravujícího
podnikání na kapitálovém trhu,
právnická osoba oprávněná vést evidenci investičních nástrojů,
pojišťovna,
zajišťovna,
investiční společnost,
investiční fond s právní osobností,
penzijní fond,
právnická osoba, která obchoduje na vlastní účet s investičními nástroji za účelem
snížení rizika (hedging) z obchodů s investičními nástroji, které nejsou finančními
nástroji, a tato činnost patří mezi její rozhodující činnosti,
právnická osoba, která obchoduje na vlastní účet s komoditami3) nebo investičními
nástroji, které nejsou finančními nástroji, a tato činnost patří mezi její rozhodující
činnosti,
právnická osoba, která je tvůrcem trhu podle zákona upravujícího podnikání na
kapitálovém trhu,
ratingová agentura,
zahraniční osoba s obdobnou činností jako některá z osob uvedených v písmenech a)
až r) a
právnická osoba se zvláštním statutem vyňatá z působnosti směrnice Evropského
parlamentu a Rady upravující činnost úvěrových institucí6).
(2) Poskytovatelem a příjemcem může být dále

a)
b)
c)

d)
e)
f)

stát nebo členský stát federace,
územní samosprávný celek státu,
veřejnoprávní korporace nebo jiná právnická osoba zřízená zákonem, která
zabezpečuje správu a splácení státního či veřejného dluhu nebo vykonává činnost s
takovou správou a splácením spojenou,
centrální banka členského státu Evropské unie nebo dalšího státu tvořícího Evropský
hospodářský prostor,
centrální banka státu neuvedeného v písmeni d) nebo Evropská centrální banka a
Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Evropská investiční banka nebo jiná
mezinárodní finanční instituce.

(3) Za podmínky, že příjemcem nebo poskytovatelem je některá z osob uvedených v
odstavci 1 nebo 2, může být poskytovatelem nebo příjemcem také
a)
b)
c)

jiná právnická osoba,
jiná zahraniční osoba než osoba fyzická a
podnikající fyzická osoba, jestliže je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že se
finanční zajištění sjednává v souvislosti s její podnikatelskou činností.
(4) Poskytovatelem může být též jiná fyzická osoba, jestliže
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a)

je příjemcem banka, která má povolení poskytovat investiční služby, obchodník s
cennými papíry nebo zahraniční osoba s obdobnou činností jako banka nebo
obchodník s cennými papíry a povolením k poskytování investičních služeb,
b)
je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že se finanční zajištění sjednává v
souvislosti s poskytnutím úvěru nebo půjčky zápůjčky poskytovateli jako zákazníkovi
za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se příjemce jako
úvěrující nebo půjčovatel podílí,
c)
bylo výslovně sjednáno, že jde o finanční zajištění,
d)
smlouva, jíž se finanční zajištění sjednalo, má písemnou formu a
e)
příjemce před jejím uzavřením informoval poskytovatele o hlavních charakteristikách
právní úpravy finančního zajištění a o tom, jak se právní úprava finančního zajištění
liší od obecné úpravy zástavního práva a převodu věcí, práv nebo jiných majetkových
hodnot ve prospěch věřitele.
____________________
3) Čl. 2 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení
obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely
zmíněné směrnice, ve znění opravy tohoto nařízení ze dne 19. listopadu 2009.
6) Čl. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti
úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění), ve znění směrnic Komise 2007/18/ES a 2010/16/EU.

§8
Sjednání finančního zajištění
(1) Smlouva mezi poskytovatelem a příjemcem, kterou se sjednává finanční zajištění,
nevyžaduje písemnou ani jinou zvláštní formu; tím není dotčen § 7 odst. 4 písm. d).
(2) Má-li právní úkon jednání znaky finančního zajištění podle tohoto zákona, jedná
se o finanční zajištění, nebylo-li sjednáno, že o finanční zajištění nejde; tím není dotčen § 7
odst. 4 písm. c).
§ 11
Základní ustanovení
Nakládat se zastaveným finančním kolaterálem, zejména jej převést, zastavit, užívat
nebo umožnit jeho užití jiným, přisvojovat si jeho přírůstky plody nebo užitky, může příjemce
jen, určuje-li tak smlouva. Nakládání se zastaveným finančním kolaterálem nelze sjednat,
pokud se jedná o úvěrovou pohledávku; § 16 tím není dotčen.
§ 17
Způsob výkonu práva na uspokojení z finančního kolaterálu
(1) Dojde-li k prodlení s plněním zajištěné pohledávky finančního charakteru, nebo
nastane-li jiná skutečnost určená ve smlouvě, kterou se sjednává finanční zajištění, nebo
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dohodnutá v rámci závěrečného vyrovnání4), může se příjemce uspokojit způsobem, o němž
se dohodl s poskytovatelem; v ostatních případech se uspokojí, s ohledem na právní povahu
finančního zajištění,
a)
b)

z výtěžku zpeněžení finančního kolaterálu; neurčuje-li způsob zpeněžení smlouva,
zpeněží se způsobem, který odpovídá zvyklostem na příslušném finančním trhu, nebo
započtením hodnoty finančního kolaterálu proti své pohledávce, kterou má vůči
poskytovateli, a to i v rámci zahrnutí takové hodnoty do závěrečného vyrovnání4).

(2) Ponecháním či propadnutím zastaveného finančního kolaterálu se může příjemce
uspokojit pouze, pokud byl tento způsob ujednán a pokud byla zároveň dohodnuta cena za
ponechání nebo propadnutí anebo nebo dohodnut způsob jejího určení, přičemž způsob určení
ceny musí odpovídat zvyklostem na příslušném finančním trhu.
(3) Pokud příjemce vybral k uspokojení zajištěné pohledávky finančního charakteru
pouze některé úvěrové pohledávky zapsané na seznam a zbývající úvěrové pohledávky již
nezajišťují žádnou další pohledávku finančního charakteru, seznam se ruší; § 15 tím není
dotčen.
(4) Pokud v důsledku výkonu práva na uspokojení z finančního kolaterálu příjemce
nabude pohledávku na výplatu peněz nebo úvěrovou pohledávku, je poskytovatel povinen o
této skutečnosti podat zprávu dlužníkovi, jehož závazek takové pohledávce odpovídá.
Oznamuje-li dlužníkovi tuto skutečnost příjemce, který pohledávku nabyl, je dlužník
oprávněn požadovat, aby mu nabytí pohledávky prokázal.
§ 22
Vztah k některým ustanovením předpisů občanského a obchodního práva
Právní účinky převodu finančního kolaterálu se řídí ustanoveními tohoto zákona a v
jeho mezích ujednáními o finančním zajištění bez ohledu na obecnou úpravu zástavního práva
a převodu věcí, práv nebo jiných majetkových hodnot ve prospěch věřitele. Ustanoveními
tohoto zákona se také bez ohledu na obecnou právní úpravu řídí právní vztahy související s
použitím seznamu a s právem vzdání se práva na započtení. Nedotčena zůstávají ostatní
ustanovení občanského zákoníku upravující podmínky účinnosti postoupení nebo zastavení
pohledávky vůči dlužníkovi a zachování námitek proti pohledávce, které dlužník mohl
uplatnit v době jejího postoupení.
***
Změna zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
(zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 167/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu,
vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb. a zákona č. …/2013 Sb.:
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Hospitalizace pacienta a poskytování zdravotních služeb bez souhlasu a použití omezovacích
prostředků
§ 38
(1) Pacienta lze bez jeho souhlasu nebo v případě nezletilého pacienta nebo pacienta
zbaveného způsobilosti k právním úkonům bez souhlasu zákonného zástupce hospitalizovat,
jestliže
a)

b)
c)

mu
1. bylo pravomocným rozhodnutím soudu uloženo ochranné léčení formou
lůžkové péče,
2. je nařízena izolace, karanténa nebo léčení podle zákona o ochraně veřejného
zdraví,
3. je podle trestního řádu nebo občanského soudního řádu zákona o zvláštních
řízeních soudních nařízeno vyšetření zdravotního stavu,
ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky
duševní poruchy nebo touto poruchou trpí nebo je pod vlivem návykové látky, pokud
hrozbu pro pacienta nebo jeho okolí nelze odvrátit jinak, nebo
jeho zdravotní stav vyžaduje poskytnutí neodkladné péče a zároveň neumožňuje, aby
vyslovil souhlas.

(2) Nezletilého pacienta nebo pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům lze
bez souhlasu zákonného zástupce hospitalizovat též v případě, jde-li o podezření na týrání,
zneužívání nebo zanedbávání.
(3) Pacientovi lze bez jeho souhlasu poskytnout pouze neodkladnou péči, a to v
případě
a)
b)

kdy zdravotní stav neumožňuje pacientovi tento souhlas vyslovit; tím není dotčeno
dříve vyslovené přání podle § 36, nebo
léčby vážné duševní poruchy, pokud by v důsledku jejího neléčení došlo se vší
pravděpodobností k vážnému poškození zdraví pacienta.

(4) Nezletilému pacientovi nebo pacientovi zbavenému způsobilosti k právním
úkonům lze poskytnout neodkladnou péči bez souhlasu zákonného zástupce,
a)
b)
c)

jde-li o případy podle odstavce 3 písm. b),
jde-li o zdravotní služby nezbytné k záchraně života nebo zamezení vážného
poškození zdraví, nebo
pokud je u něj podezření na týrání, zneužívání nebo zanedbávání.

(5) Pacientovi, který je hospitalizován podle odstavce 1 nebo 2, lze poskytnout bez
jeho souhlasu nebo souhlasu zákonného zástupce pouze neodkladnou péči, která je v přímé
souvislosti s důvodem hospitalizace. Tím není dotčeno ustanovení § 31.
(6) Poskytovatel je povinen o hospitalizaci podle odstavce 1 písm. b) nebo c)
informovat osobu určenou podle § 33, není-li taková osoba, některou z osob blízkých,
popřípadě osobu ze společné domácnosti, nebo zákonného zástupce pacienta, pokud jsou mu
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známy. Není-li mu žádná osoba podle věty první známa nebo ji nelze zastihnout, informuje
Policii České republiky.
(7) Bez souhlasu pacienta nebo zákonného zástupce nezletilého pacienta nebo pacienta
zbaveného způsobilosti k právním úkonům (dále jen „zákonný zástupce pacienta“) lze
poskytnout též jiné zdravotní služby, stanoví-li tak zákon o ochraně veřejného zdraví.
§ 71
Součinnost Ministerstva vnitra, Policie České republiky, Českého statistického úřadu a
ministerstva při poskytování údajů ze základních registrů a dalších informačních systémů
veřejné správy
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu pro účely
plnění jeho úkolů podle tohoto zákona a pro výkon státní správy v oblasti zajištění Národního
zdravotnického informačního systému
a)
b)
c)
d)

referenční údaje ze základního registru obyvatel,
údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
údaje z agendového informačního systému cizinců,
údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo,
avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenu b) nebo c).
(2) Údaji poskytovanými podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)
b)
c)
d)
e)

f)

příjmení,
jméno, popřípadě jména,
adresa místa pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti
podle jiného právního předpisu,
datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum,
místo a stát, kde se narodil,
datum, místo a okres 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 den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí,
státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Údaji poskytovanými podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
datum narození,
pohlaví,
místo a okres narození; u státního občana České republiky, který se narodil v cizině,
místo a stát, kde se narodil,
rodné číslo,
státní občanství, popřípadě více státních občanství,
adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního
předpisu,
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h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)
o)

p)
q)

počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného
zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá
rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,
datum a místo vzniku registrovaného partnerství,
jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo registrovaného partnera;
je-li manželem nebo registrovaným partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno
rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a
datum jeho narození,
jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození dítěte,
údaje o osvojeném dítěti osvojenci v rozsahu,
1. stupeň osvojení,
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte osvojence,
3. původní a nové rodné číslo dítěte osvojence,
4. datum, místo a okres narození a u dítěte, které se narodilo v cizině, místo a
stát, kde se narodilo osvojence, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se
narodil,
5. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodná čísla osvojitelů, v případě, že
osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech,
příjmení a datu narození osvojitele,
6. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodná čísla otce a matky; pokud jim
nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení
osvojení dítěte,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí státního občana České republiky mimo
území České republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
nebo den, který prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého.
(4) Údaji poskytovanými podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)
b)
c)
d)
e)
f)
h)
i)
j)
k)
l)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
datum narození,
pohlaví,
místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě že se narodil na území České republiky,
místo a okres narození,
rodné číslo,
státní občanství, popřípadě státní příslušnost, g) druh a adresa místa pobytu, popřípadě
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
číslo a platnost oprávnění k pobytu,
počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není cizinci umožněn vstup na území
České republiky,
rodinný stav, datum a místo uzavření manželství,
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m)
n)

o)
p)

q)
r)

datum a místo vzniku registrovaného partnerství,
jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, popřípadě státní příslušnost
manžela nebo registrovaného partnera a jeho rodné číslo; je-li manželem nebo
registrovaným partnerem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno,
popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, popřípadě státní příslušnost dítěte,
pokud je cizincem, a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno,
jméno, popřípadě jména, příjmení a datum jeho narození,
údaje o osvojeném dítěti osvojenci v rozsahu
1. stupeň osvojení,
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte osvojence,
3. původní a nové rodné číslo dítěte osvojence,
4. datum a místo narození, státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo,
údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich jménu,
popřípadě jménech, příjmení a datu narození,
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení
osvojení dítěte,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí cizince mimo území České republiky,
datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo
den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou

a)
b)
c)
d)
e)

jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,
rodné číslo,
v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,
den, měsíc a rok narození,
místo a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se
narodila.

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo z agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(7) Ministerstvo předává poskytovateli zdravotních služeb, který provedl porod nebo
poskytl poporodní ošetření novorozence, rodné číslo narozeného dítěte za účelem založení
zdravotnické dokumentace a předání údajů do Národního zdravotnického informačního
systému.
(8) Policie České republiky poskytne poskytovateli na základě jeho žádosti následující
údaje
a)
b)

adresu místa pobytu zemřelého pacienta,
adresu místa pobytu pacienta, u něhož sdělení tohoto údaje neumožňuje jeho zdravotní
stav,

845

c)

adresu místa pobytu pacienta, kterému je nutné poskytnout informaci týkající se jeho
zdravotního stavu, jejímž včasným neposkytnutím může dojít k ohrožení nebo
poškození zdraví pacienta nebo ohrožení zdraví jiných osob,
d)
adresu místa pobytu žijícího manžela nebo žijícího dítěte pacienta uvedeného v
písmenu b),
e)
adresu místa pobytu zákonného zástupce pacienta, který je nezletilou osobou nebo
osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům a který s ohledem na svůj zdravotní
stav nebo věk není schopen sdělit údaje potřebné k vyhledání zákonného zástupce,
anebo zemřelého pacienta, který byl nezletilou osobou nebo osobou zbavenou
způsobilosti k právním úkonům,
pokud tyto údaje poskytovatel nemůže jiným způsobem zjistit a pokud jsou nezbytné k
zajištění podmínek pro poskytování zdravotních služeb.
(9) Žádost podle odstavce 8 obsahuje
a)
b)
c)
d)
e)

identifikační údaje poskytovatele,
identifikační údaje zdravotnického pracovníka, a to jméno, popřípadě jména, příjmení
a jeho pracovní zařazení u poskytovatele,
účel, ke kterému jsou údaje požadovány,
rodné číslo pacienta nebo zemřelého pacienta, a není-li poskytovateli známo, jiné
identifikační údaje, zejména jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
rodné číslo manžela, dětí nebo zákonných zástupců pacienta nebo zemřelého pacienta,
a není-li poskytovateli zdravotních služeb známo, jiné identifikační údaje těchto osob,
zejména jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození.

(10) Český statistický úřad poskytuje ministerstvu nebo jím pověřenému správci
Národního registru poskytovatelů pro účely zabezpečení poskytování zdravotních služeb a pro
výkon státní správy v oblasti zajištění Národního zdravotnického informačního systému ze
základního registru osob o subjektu vedeném v registru osob údaje v rozsahu
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, pokud není
podnikající fyzická osoba zapsána do obchodního rejstříku,
jméno, popřípadě jména, a příjmení podnikající fyzické osoby nebo zahraniční osoby,
datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle jiných právních předpisů,
datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle jiných právních předpisů,
právní forma,
záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová
schránka zpřístupněna,
statutární orgán, jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště u fyzické osoby nebo
název a sídlo právnické osoby,
právní stav,
adresa sídla subjektu vedeného v registru osob nebo adresa místa podnikání fyzické
osoby,
datum zahájení provozování činnosti v provozovně,
datum ukončení provozování činnosti v provozovně,
adresa místa provozovny,
kód agendy,
datum prvotního zápisu do registru osob,
datum poslední změny údaje vedeného v registru osob,
identifikační číslo osoby,
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q)

identifikační číslo provozovny.

(11) V konkrétním případě lze z poskytovaných údajů podle odstavců 2 až 5 a 10 nebo
zjišťovaných údajů podle odstavce 8 použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke
splnění daného úkolu.
(12) Ministerstvo předává údaje jemu poskytnuté podle odstavců 2 až 5 a 10
poskytovatelům zdravotních služeb k plnění jejich úkolů na základě žádosti. Žádost
poskytovatele i údaje předávané ministerstvem na základě této žádosti jsou předávány
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(13) Žádost podle odstavce 12 obsahuje
a)
b)
c)
d)
e)

identifikační údaje poskytovatele,
základní identifikaci subjektu údajů, o kterém mají být údaje předány,
požadovaný rozsah údajů o subjektu údajů podle písmene b),
účel, ke kterému jsou údaje požadovány,
další informace potřebné k vyhledání požadovaných údajů, pokud nebyl subjekt údajů
označen jednoznačným způsobem;
žádost se opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném
certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb osoby oprávněné
jednat za poskytovatele, pokud není žádost doručena prostřednictvím datové schránky.
(14) Ministerstvo ověří žadatele v jím vedeném registru poskytovatelů, posoudí podle
sděleného účelu oprávněnost žádosti a odůvodněnost požadovaného rozsahu údajů a v případě
kladného vyhodnocení předá požadované údaje; pokud ministerstvo žádost vyhodnotí jako
nedůvodnou nebo omezí rozsah požadovaných údajů, sdělí tuto skutečnost poskytovateli.
***
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