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Rozeslána dne 21. května 2010

Cena Kč 46,–

O B S A H:
155. Zák o n , kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů
156. Zák o n , kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
157. Zák o n , kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
158. Zák o n , kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů
159. Zák o n , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
160. Zák o n , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových
agenturách
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Částka 55

155
ZÁKON
ze dne 21. dubna 2010,
kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace
a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

7. V § 24 odst. 9 písm. a) se písmena „q), s), u),
w)“ nahrazují písmeny „o), q), s), u)“.

ČÁST PRVNÍ

8. V § 24 odst. 9 písm. b) se písmena „r), t), v)“
nahrazují písmeny „p), r), t)“.

Změna zákona o ochraně spotřebitele
Čl. I
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve
znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb.,
zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona
č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/
/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 102/2001
Sb., zákona č. 452/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb.,
zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 227/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 439/
/2003 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 186/2004
Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,
zákona č. 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. 298/2009 Sb. a zákona č. 301/2009
Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci
své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,“.
2. V § 8a se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1
až 3.
3. V § 10 odst. 1 písm. a) se slova „názvem výrobku“ zrušují a za slovo „dodavatele“ se vkládají slova
„a pokud to povaha výrobku nebo forma prodeje vyžaduje, názvem výrobku,“.
4. § 14 včetně poznámek pod čarou č. 11b a 11c se
zrušuje.
5. V § 23 odst. 5 se slova „§ 14 odst. 2“ zrušují.
6. V § 24 odst. 7 se písmena j) a k) zrušují.
Dosavadní písmena l) až x) se označují jako písmena j)
až v).

9. V § 24 odst. 9 písm. d) se písmeno „x)“ nahrazuje písmenem „v).“.

ČÁST DRUHÁ
Změna občanského zákoníku
Čl. II
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 146/1971 Sb., zákona
č. 131/1982 Sb., zákona č. 94/1988 Sb., zákona č. 188/
/1988 Sb., zákona č. 87/1990 Sb., zákona č. 105/1990
Sb., zákona č. 116/1990 Sb., zákona č. 87/1991 Sb., zákona č. 509/1991 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona
č. 267/1994 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 118/
/1995 Sb., zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 94/1996 Sb.,
zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona
č. 165/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 363/
/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 103/2000
Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb.,
zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona
č. 501/2001 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 135/
/2002 Sb., zákona č. 136/2002 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/
/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 37/2004 Sb.,
zákona č. 47/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 278/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb.,
zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 107/
/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 160/2006
Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb.,
zákona č. 443/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 230/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 384/
/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 215/2009
Sb., zákona č. 227/2009 a zákona č. 285/2009 Sb., se
mění takto:
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1. V § 40a se slova „ § 55,“ zrušují.
2. V § 52 odst. 3 se za slova „Spotřebitelem je“
vkládá slovo „fyzická“ a za slovo „činnosti“ se doplňují
slova „nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání“.
3. V § 55 odstavec 2 zní:
„(2) Ujednání ve spotřebitelských smlouvách podle § 56 jsou neplatná.“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o České obchodní inspekci
Čl. III
Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci,
ve znění zákona č. 189/1990 Sb., zákona č. 240/1992
Sb., zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona
č. 102/2001 Sb., zákona č. 321/2001 Sb., zákona
č. 205/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona
č. 226/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona
č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 281/
/2009 Sb. a zákona č. 490/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 2 písm. a) se slova „a požadavků na
osobní hygienu a hygienickou nezávadnost provozu“
zrušují.
2. V § 2 odst. 2 se písmena c) a f) včetně poznámky pod čarou č. 1c zrušují.
Dosavadní písmena d), e), g) a h) se označují jako písmena c), d), e) a f).
3. V § 3 písm. e) se slova „klamání spotřebitele“
nahrazují slovy „klamavé obchodní praktice1h)“ a slova
„bylo prokázáno klamání spotřebitele“ nahrazují slovy
„byla prokázána klamavá obchodní praktika“.
Poznámka pod čarou č. 1h zní:
„1h) § 5 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
zákona č. 36/2008 Sb.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1h se označuje jako
poznámka pod čarou č. 1i, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
4. V § 4 písm. d) se slova „klamání spotřebitele“
nahrazují slovy „klamavé obchodní praktice1h)“.
5. V § 4 odst. 1 písm. e) se slova „a podaly o nich
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a o jejich výsledcích ve stanovené lhůtě zprávu České
obchodní inspekci“ zrušují.
6. § 5a se včetně poznámky pod čarou č. 3 zrušuje.
7. V § 6 odst. 3 se slova „a podat o nich a o jejich
výsledcích ve stanovené lhůtě zprávu České obchodní
inspekci“ zrušují.
8. V § 9 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena a)
až d).
9. V § 9 odst. 1 písm. b) se slova „stanovené požadavky na osobní hygienu nebo hygienickou nezávadnost provozu, popřípadě jiné“ zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o technických požadavcích
na výrobky
Čl. IV
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve
znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb.,
zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona
č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 229/
/2006 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 281/2009
Sb. a zákona č. 490/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 11 odst. 1 větě druhé se slova „ , a to po
dohodě s ministerstvy a jinými ústředními správními
úřady, jejichž působnosti se týká posuzování stanovených výrobků prováděné autorizovanými osobami“
zrušují.
2. V § 11 odst. 1 se věta třetí zrušuje.
3. V § 11 odst. 1 větě čtvrté se slova „stanoví podmínky pro dodržování jednotného postupu autorizovaných osob při jejich činnosti a vymezí jeho rozsah“
nahrazují slovy „vymezí jeho rozsah a stanoví podmínky pro dodržování jednotného postupu autorizovaných osob při jejich činnosti.“.
4. V § 11 odst. 2 větě první se slova „může vydat“
nahrazují slovem „vydá“ a ve větě druhé se slova „může
Úřad vydat“ nahrazují slovy „Úřad vydá“.
5. V § 11 odst. 2 se věta poslední zrušuje.
6. V § 11 odst. 3 se věta druhá zrušuje.
7. V § 11 odst. 4 se věta třetí nahrazuje větou „Při
vyžadování informací a dokumentace k provedení kontroly Úřad nebo jím přizvané osoby nemohou požado-
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vat poskytnutí informací a dokumentů, které již Úřad
nebo přizvané osoby obdržely při provádění předchozích kontrol v souvislosti s provedením autorizace, nedošlo-li ke změně jejich obsahu.“.
8. V § 11 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Nejde-li o výjimku podle věty třetí, jsou zaměstnanci
autorizované osoby povinni na žádost dokumentaci
předložit.“.
9. V § 11 odst. 5 se slova „po projednání se zúčastněnými ministerstvy a jinými ústředními správními
úřady“ zrušují.
10. V § 16 odst. 4 se slova „posuzováním jeho žádosti; o výši nákladů vydá rozhodnutí“ nahrazují slovy
„akreditací, a to i zálohově. Pokud subjekt posuzování
shody neuhradí zálohu v termínu stanoveném akreditačním orgánem, akreditační orgán řízení zastaví.“.
11. V § 16 odst. 6 věta první zní: „Akreditační
orgán prověřuje následně u subjektu posuzování shody,
na jeho náklady, plnění požadavků.“.
12. V § 16 odst. 7 se za větu první vkládá věta „O
odvolání proti ostatním rozhodnutím a usnesením
akreditačního orgánu rozhoduje statutární orgán akreditačního orgánu.“.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o metrologii
Čl. V
Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona
č. 137/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 481/2008 Sb. a zákona
č. 223/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 1 se věta poslední zrušuje.
2. V § 5 odst. 5 se slova „střediska kalibrační
služby“ nahrazují slovy „akreditované kalibrační laboratoře a zahraniční subjekty, které zaručují srovnatelnou metrologickou úroveň“.
3. V § 5 odstavec 6 zní:
„(6) Způsob návaznosti pracovních měřidel stanoví uživatel měřidla. Kalibraci pracovních měřidel si
mohou jejich uživatelé zajistit sami pomocí svých hlavních etalonů nebo u jiných tuzemských nebo zahraničních subjektů, které mají hlavní etalony příslušné veličiny navázány v souladu s odstavcem 5.“.
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4. V § 6 se doplňuje odstavec 10, který zní:
„(10) Schvalování typu nepodléhají měřidla, která
jsou již v používání a jsou nově zařazena do kategorie
stanovených měřidel.“.
5. V § 9 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3,
který včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:
„(3) Za úřední značku prvotního ověření podle
tohoto zákona se považuje také označení shody a zajišťovací značky výrobce, umístěné na stanoveném měřidle, které bylo uvedeno na trh podle zvláštního právního předpisu5).
5

) Například nařízení vlády č. 326/2002 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na váhy s neautomatickou činností,
a nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na měřidla.“.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4
až 7.
6. V § 9 odst. 7 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.
7. § 9a včetně nadpisu zní:
„§ 9a
Hotově balené zboží a lahve používané
jako odměrné obaly pro hotově balené zboží
(1) Hotově baleným zbožím se pro účely tohoto
zákona rozumí kombinace výrobku a obalu, do kterého
je výrobek hotově zabalen. Výrobek je hotově zabalen
tehdy, pokud je bez přítomnosti kupujícího umístěn do
jakéhokoli druhu obalu, přičemž množství výrobku
obsažené v obalu, vyjádřené jako objem nebo hmotnost, má předem stanovenou hodnotu, kterou nelze
změnit bez otevření nebo zjevného porušení obalu.
(2) Ministerstvo může vyhláškou stanovit jmenovité objemy nebo hmotnosti hotově baleného zboží,
které může být uváděno na trh pouze v těchto jmenovitých objemech nebo hmotnostech.
(3) Balírny hotově baleného zboží jsou oprávněny
uvést na trh zboží s označením „e“, pokud
a) mají zaveden systém kontroly správnosti množství, zajišťující splnění požadavků stanovených vyhláškou, včetně průkazné evidence četnosti a výsledků měření, písemně oznámily Českému metrologickému institutu uvedení hotově baleného
zboží označeného symbolem „e“ na trh a současně
předaly Českému metrologickému institutu dokumentaci obsahující postupy výrobní kontroly
množství zboží v balení,
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b) jsou dodrženy dovolené odchylky obsahu hotově
baleného zboží stanovené vyhláškou,
c) jsou uvedeny na obalech hotově baleného zboží
údaje stanovené vyhláškou.
(4) Dovozci jsou oprávněni uvést hotově balené
zboží označené symbolem „e“ na trh za předpokladu,
že Českému metrologickému institutu doložili, že zahraniční balírna splňuje požadavky stanovené v odstavci 3.
(5) Metrologickou kontrolu hotově baleného
zboží označeného symbolem „e“ ke zjištění, zda jsou
splněny podmínky stanovené v odstavci 3, provádí
Český metrologický institut; v případě splnění podmínek vydává osvědčení, jehož náležitosti stanoví ministerstvo vyhláškou, při opakovaných kontrolách vystavuje protokol potvrzující platnost osvědčení.
(6) Výrobci a dovozci lahví používaných jako odměrné obaly pro hotově balené zboží (dále jen „lahve“)
jsou oprávněni uvést na trh lahve označené symbolem
„3“, pokud
a) mají osvědčení o metrologické kontrole lahví vydané Českým metrologickým institutem, kromě
případů stanovených v § 12 odst. 1; způsob a metody metrologické kontroly lahví a náležitosti
osvědčení o metrologické kontrole lahví stanoví
ministerstvo vyhláškou,
b) jsou dodrženy dovolené odchylky objemu lahví,
c) uvádí na lahve identifikační označení stanovené
vyhláškou.
(7) Metrologickou kontrolu lahví označených
symbolem „3“ ke zjištění, zda jsou plněny podmínky
stanovené v odstavci 6, provádí Český metrologický
institut.
(8) Český metrologický institut je oprávněn odebírat za náhradu od balíren nebo dovozců hotově baleného zboží označeného symbolem „e“ a od výrobců
nebo dovozců lahví označených symbolem „3“ vzorky
potřebné k provedení metrologické kontroly. Za odebrané vzorky poskytne Český metrologický institut
náhradu ve výši prodejní ceny. Náhrada se neposkytne,
jestliže se jí balírna, výrobce nebo dovozce vzdá. Nárok
na náhradu nevzniká, pokud hotově balené zboží označené symbolem „e“ nebo lahve označené symbolem
„3“ nesplňují požadavky stanovené vyhláškou.
(9) Distributor je povinen jednat tak, aby zabránil
distribuci hotově baleného zboží nebo lahví označených symbolem „3“, které nesplňují požadavky stano-
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vené tímto zákonem a prováděcími právními předpisy,
týkající se jmenovitých objemů a hmotností, a povinných údajů uvedených na obalech hotově baleného
zboží označeného symbolem „e“ a na lahvích označených symbolem „3“.
8. V § 13 odst. 1 písm. c) se slova „ , pověřuje
střediska kalibrační služby“ zrušují.
9. V § 13 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena d)
až h).
10. V § 13 odst. 1 písm. f) se slova „ , středisek
kalibrační služby“ zrušují.
11. V § 13 odst. 1 písm. g) se slova „střediska kalibrační služby“ zrušují.
12. V § 14 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou
č. 2b a 2c zní:
„(1) Český metrologický institut
a) provádí metrologický výzkum a uchovávání státních etalonů včetně přenosu hodnot měřicích jednotek na měřidla nižších přesností,
b) provádí certifikaci referenčních materiálů,
c) vykonává státní metrologickou kontrolu měřidel,
d) registruje subjekty, které opravují stanovená
měřidla, popřípadě provádějí jejich montáž,
e) vykonává státní metrologický dozor u autorizovaných metrologických středisek, u subjektů autorizovaných pro výkon úředního měření, u subjektů,
které vyrábějí nebo opravují stanovená měřidla,
popřípadě provádějí jejich montáž, u uživatelů měřidel,
f) provádí výzkum a vývoj v oblasti elektronické komunikace a podílí se na mezinárodní spolupráci
v této oblasti,
g) provádí metrologickou kontrolu hotově baleného
zboží a lahví,
h) posuzuje shodu a provádí zkoušení výrobků v rozsahu udělených autorizací či akreditace podle
právního předpisu upravujícího oblast technických
požadavků na výrobky2b),
i) posuzuje technickou způsobilost měřicích zařízení
a technických zařízení pro využití v elektronických
komunikacích,
j) vydává opatření obecné povahy2c) podle § 24c
a 24d,
k) poskytuje odborné služby v oblasti metrologie.
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2b

) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

2c

) Část šestá zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.“.

13. V § 19 odst. 1 se věta první nahrazuje větou
„Subjekty, které hodlají opravovat stanovená měřidla
nebo provádět jejich montáž, jsou povinny podat žádost o registraci Českému metrologickému institutu.“.
14. § 20 se zrušuje.
15. V § 23 odst. 1 písmeno d) zní:
„d) ověřil stanovené měřidlo bez oprávnění podle § 14
nebo 16, nebo provedl úřední měření bez oprávnění podle § 21, nebo opravil, popřípadě provedl
montáž stanoveného měřidla bez registrace podle
§ 19 tohoto zákona;“.
16. V § 23 odst. 1 písmeno h) zní:
„h) uvedl na trh nebo distribuoval hotově balené zboží
označené symbolem „e“, nebo lahve označené
symbolem „3“ v rozporu s § 9a odst. 3, 4, 6
nebo 9, nebo uvedl na trh nebo distribuoval hotově
balené zboží v rozporu s § 9a odst. 2.“.
Čl. VI
Přechodná ustanovení
1. Správní řízení ve věci pověření subjektu jako
střediska kalibrační služby, zahájená přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, se zastavují.
2. Dosavadní pověření subjektů jako střediska kalibrační služby se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
zrušují.
3. Kalibrace měřidel, provedené středisky kalibrační služby přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou nadále platné.

ČÁST ŠESTÁ
Změna živnostenského zákona
Čl. VII
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb.,
zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona
č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/
/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994
Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb.,
zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona
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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., 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.
a zákona č. 292/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 3 písm. d) se za slova „uskladňování
plynu,“ vkládají slova „obchod s elektřinou, obchod
s plynem,“.
2. V § 5 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Fyzická osoba, která nemá bydliště na území České repu-
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bliky, 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.“.
3. V § 6 odstavec 2 zní:
„(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).“.
4. V § 6 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(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.“.
5. § 6a se zrušuje.
6. V § 10 odst. 1 písm. a) se slova „nebo, pokud je
v ohlášení uveden pozdější den vzniku živnostenského
oprávnění, tímto dnem“ zrušují.
7. V § 14 se věta první nahrazuje větou „Při fúzi
nebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva
nebo při převodu jmění na společníka postupem podle
zvláštního právního předpisu29a) může nástupnická obchodní společnost nebo družstvo, která dosud nemá
příslušné živnostenské oprávnění, pokračovat v provozování živnosti na základě živnostenského oprávnění
zaniklé nebo rozdělované obchodní společnosti nebo
družstva za předpokladu, že do 15 dnů ode dne právních účinků fúze, rozdělení nebo převodu jmění na
společníka písemně oznámí pokračování v živnosti živnostenskému úřadu a současně ohlásí ohlašovací živnost nebo podá žádost o koncesi podle tohoto zákona.“.
Poznámka pod čarou č. 29a zní:
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„30a) Vyhláška č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců,
ve znění vyhlášky č. 324/1992 Sb.
Vyhláška č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění
rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání.
Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.“.

11. V § 31 odstavec 3 zní:
„(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.“.
12. V § 31 odstavec 11 zní:
„(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. V době přerušení provozování živnosti se na podnikatele vztahují
povinnosti uložené tímto zákonem kromě povinností
stanovených v odstavcích 2, 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.“.
13. V § 31 se za odstavec 15 vkládá nový odstavec 16, který zní:
„(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.“.
Dosavadní odstavce 16 až 18 se označují jako odstavce 17 až 19.
14. § 31a se zrušuje.
15. V § 45 odst. 2 písm. a) a c), § 45 odst. 3
písm. a), § 47 odst. 2 písm. a), § 47 odst. 3 písm. a)
a v § 60 odst. 2 písm. a) se slovo „jinak“ zrušuje.
16. V § 45 odst. 2 písmeno h) zní:

„29a) Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.“.

8. V § 21 odst. 1 písm. d) se slovo „nebo“ zrušuje.
9. V § 21 odst. 1 se na konci písmene e) doplňuje
slovo „nebo“.
10. Poznámka pod čarou č. 30a zní:

„h) dobu povoleného pobytu, jedná-li se o osobu, na
kterou se vztahuje povinnost mít povolený pobyt
podle § 5 odst. 5.“.
17. V § 45 odst. 2 se písmena i) a j) zrušují.
18. V § 45 odst. 3 písm. a) se slova „státní občanství,“ zrušují.
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19. V § 45 odst. 3 se na konci písmene f) čárka
nahrazuje tečkou a písmena g) až i) se zrušují.
20. V § 46 odst. 2 písmeno c) zní:
„c) 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 v zahraničí; doklad o provozování podniku 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,“.
21. Poznámka pod čarou č. 31d zní:
„31d) § 108 zákona č. 561/2004 Sb.
Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními
školami.“.

22. V § 47 odst. 2 písmeno e) zní:
„e) 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,“.
23. V § 47 odst. 3 písmeno c) zní:
„c) doba platnosti živnostenského oprávnění,“.
24. V § 47 odstavec 8 zní:
„(8) Doloží-li osoba uvedená v odstavci 7 doklad
o povolení k pobytu podle zvláštního právního předpisu24b) do 6 měsíců ode dne vydání potvrzení podle
odstavce 7, živnostenský úřad do 5 dnů vydá výpis
podle § 10 odst. 4. Nedoloží-li tato osoba doklad o povolení k pobytu ve stanovené lhůtě, nesplnila podmínky pro vznik živnostenského oprávnění; živnostenský úřad ohlášení odloží.“.
25. V § 48 odst. 1 se slova „a orgánu nebo organizaci, která podle zvláštního zákona vede registr všech
pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění“ nahrazují slovy „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“.
26. V § 48 odst. 2 se slova „že ohlašovatel“ na-
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hrazují slovy „že ohlášení živnosti bylo odloženo, přerušení provozování živnosti, skutečnost, že ohlašovatel
nebo žadatel o koncesi“.
27. V § 49 odst. 1 se slova „do obchodního rejstříku“ nahrazují slovy „v základních registrech28d),
v obchodním rejstříku31f) nebo v informačním systému
evidence obyvatel38e), pokud je podnikatel státním občanem České republiky, anebo v informačním systému
cizinců31g), pokud je podnikatel cizincem“.
Poznámky pod čarou č. 31f a 31g znějí:
„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.“.

28. V § 56 odst. 1 se slova „v obchodním rejstříku“ nahrazují slovy „v základních registrech28d),
v obchodním rejstříku31f) nebo v informačním systému
evidence obyvatel38e), pokud je podnikatel státním občanem České republiky, anebo v informačním systému
cizinců31g), pokud je podnikatel cizincem“.
29. V § 57 odst. 1 písm. d) se za slova „zahraniční
osoby“ vkládají slova „povinně zapsané v obchodním
rejstříku“.
30. V § 57 odst. 2 ve větě první se slova „změnu
data ukončení provozování živnosti“ nahrazují slovy
„ , že hodlá v provozování živnosti pokračovat,“ a věta
třetí a poslední se nahrazují větami „Nedoloží-li toto
povolení, živnostenský úřad ji vyzve, aby tak učinila,
a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu, a to minimálně na
dobu povoleného pobytu. Není-li povolení doloženo
ve stanovené lhůtě, živnostenské oprávnění zaniká posledním dnem této lhůty, pokud již uplynula doba, na
kterou bylo živnostenské oprávnění omezeno. Pokud
tato doba ještě neuplynula, živnostenské oprávnění zaniká uplynutím doby podle odstavce 1 písm. c).“.
31. V § 58 odst. 1 písm. a) se slova „nebo § 6a
odst. 3“ zrušují.
32. V § 58 odst. 1 písm. b) se slova „podle § 8
odst. 6“ nahrazují slovy „podle § 8 odst. 5“.
33. V § 58 odst. 3 se slova „podle § 31 odst. 12“
nahrazují slovy „podle § 31 odst. 11“.
34. V § 60 odst. 2 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „ ; státní občanství se nezapisuje u fyzických osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho
členy“.
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35. V § 60 odst. 2 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmena h) až o) se označují jako písmena g)
až n).
36. V § 60 odst. 2 písmeno j) zní:
„j) rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku, rozhodnutí o způsobu řešení
úpadku a rozhodnutí o zrušení konkursu,“.
37. V § 60 odst. 2 písmeno m) zní:
„m) pokuty uložené živnostenskými úřady a sankční
opatření uložená jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním, s výjimkou blokových pokut,“.
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a) v rozporu s § 7 odst. 6 nezajistí výkon činností,
které jsou obsahem živností uvedených v příloze
č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti nebo nevede a neuchovává po zákonem stanovenou dobu o těchto
osobách evidenci a nebo neuchovává po zákonem
stanovenou dobu kopie dokladů o jejich odborné
způsobilosti,
b) neoznámí živnostenskému úřadu ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací nebo
ukončení výkonu jeho funkce podle § 11 odst. 5,

38. V § 60 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní:

c) v rozporu s § 11 odst. 7 nepředloží živnostenskému úřadu ke schválení ustanovení odpovědného
zástupce pro živnost koncesovanou nebo neoznámí živnostenskému úřadu ukončení výkonu
jeho funkce,

„o) adresa místa, kde lze vypořádat případné závazky
po ukončení činnosti v provozovně.“.

d) neustanoví nového odpovědného zástupce podle
§ 11 odst. 8,

39. V § 60 odst. 3 a 6 se slova „v odstavci 2
písm. n)“ nahrazují slovy „v odstavci 2 písm. m)“.

e) v rozporu s § 17 odst. 3

40. V § 61 odst. 1 písm. b) se za slova „správce
dědictví“ vkládají slova „nebo insolvenční správce“.
41. V § 61 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) jako osoba uvedená v § 13 odst. 1 písm. b), c) nebo
e), která nabyla majetkového práva vztahujícího se
k provozování živnosti, pokračuje v provozování
živnosti po skončení řízení o dědictví bez oznámení živnostenskému úřadu podle § 13 odst. 4.“.
42. V § 61 odstavec 2 zní:
„(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
předloží nepravdivé čestné prohlášení o bezúhonnosti
podle
a) § 46 odst. 1 písm. a), je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, nebo
b) § 46 odst. 1 písm. b), je-li občanem jiného státu
než členského státu Evropské unie.“.

1. neprokáže na žádost živnostenského úřadu
vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo
místnostem provozovny, nebo oprávněnost
umístění mobilní provozovny, nebo
2. neoznámí předem zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně,
f) v rozporu s § 17 odst. 4 nezajistí, aby provozovna
byla způsobilá pro provozování živnosti, nebo neustanoví osobu odpovědnou za činnost provozovny,
g) neoznačí provozovnu podle § 17 odst. 7, 8 nebo 9,
h) v rozporu s § 17 odst. 10 umožní prodejem zboží
nebo poskytováním služeb pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem získat určité druhy
zboží osobám chráněným zvláštními právními
předpisy,
i) poruší některou z podmínek stanovených nebo
změněných živnostenským úřadem pro provozování koncesované živnosti podle § 27 odst. 3,

„§ 62

j) v rozporu s § 31 odst. 2 neoznačí místo podnikání,
sídlo nebo organizační složku podniku, 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,

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

k) neprokáže kontrolnímu orgánu způsob nabytí
prodávaného zboží nebo materiálu podle § 31
odst. 3,

43. V § 61 se na konci textu odstavce 5 doplňují
slova „ ; přestupky podle odstavců 2 a 3 nelze projednat
v blokovém řízení“.
44. § 62 zní:
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l) v rozporu s § 31 odst. 4 neidentifikuje účastníka
smluvního vztahu nebo předmět smluvního
vztahu, nebo nevede evidenci o účastnících nebo
předmětu smluvního vztahu, nebo nemá tuto evidenci přístupnou v provozovně, v níž dochází
k identifikaci a kde se toto zboží nachází,
m) neeviduje nebo neuchovává identifikační údaje podle § 31 odst. 6,
n) v rozporu s § 31 odst. 7 koupí zboží nebo ho přijme do zástavy nebo zprostředkuje jeho nákup,
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odst. 1 se při dočasném poskytování služeb dopustí
správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 69a odst. 4 písm. a) neprokáže při
kontrole oprávněnost poskytování služeb,
b) v rozporu s § 69a odst. 4 písm. b) a § 7 odst. 6
nezajistí výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5, pouze fyzickými
osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, nebo
c) v rozporu s § 69a odst. 5 uznávacímu orgánu neoznámí poskytování služeb v činnosti, která je živností a pro jejíž provozování se vyžaduje splnění
zvláštní podmínky odborné způsobilosti podle § 7.

o) nezajistí, aby v provozovně určené pro prodej
zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům byla
v prodejní nebo provozní době určené pro styk se
spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku
znalosti českého nebo slovenského jazyka podle
§ 31 odst. 8,

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

p) nezajistí, aby jeho zaměstnanci prokázali splnění
podmínky bezúhonnosti podle § 31 odst. 9,

a) v rozporu s § 69a odst. 4 písm. a) neprokáže při
kontrole oprávněnost poskytování služeb,

q) neoznámí živnostenskému úřadu pokračování
v provozování živnosti podle § 31 odst. 12,

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

r) nevydá na žádost zákazníka doklad o prodeji
zboží nebo poskytnutí služby, nebo na dokladu
neuvede zákonem stanovené údaje podle § 31
odst. 14,
s) v rozporu s § 31 odst. 15 nesdělí na žádost živnostenského úřadu, zda provozuje živnost, nebo nedoloží doklady prokazující provozování živnosti,
t) v rozporu s § 31 odst. 16 neoznámí při ukončení
činnosti v provozovně živnostenskému úřadu adresu místa, kde lze vypořádat případné závazky,
u) v rozporu s § 31 odst. 17 zaměstnává zaměstnance,
kteří nemají způsobilost pro výkon povolání stanovenou zvláštními právními předpisy nebo znalost bezpečnostních předpisů anebo předpisů
upravujících ochranu veřejného zdraví,
v) v rozporu s § 49 odst. 1 neoznámí živnostenskému
úřadu ve stanovené lhůtě změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro
ohlášení živnosti, nebo nepředloží doklady o nich,
s výjimkou neoznámení změny oboru činnosti
u živnosti volné, nebo
w) v rozporu s § 56 odst. 1 neoznámí živnostenskému
úřadu ve stanovené lhůtě změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako
náležitosti žádosti o koncesi, nebo nepředloží doklady o nich.
(2) Podnikající fyzická osoba uvedená v § 69a

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) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h), k), l), m), n), r), t), u),
b) 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,
c) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b),
d) do 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. v), w),
e) do 10 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. q).
(5) Za správní delikt podle odstavců 1 až 3 lze
uložit pokutu do výše 5 000 Kč v blokovém řízení.
Na blokové řízení podle tohoto zákona se použijí obdobně ustanovení o blokovém řízení podle zvláštního
zákona40).“.
45. V § 63 odst. 1 se slova „nebo podnikající fyzická osoba“ zrušují.
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46. Za § 63 se vkládá nový § 63a, který zní:

na konci textu písmene d) vkládají slova „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

„§ 63a

„e) doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné
způsobilosti podle zvláštního právního předpisu*)“;

Více správních deliktů spáchaných touž osobou,
které je příslušný projednat týž správní orgán, se projedná ve společném řízení a sankce se uloží podle ustanovení vztahujícího se na správní delikt nejpřísněji postižitelný.“.
47. V § 71 odst. 2 se za slova „správního řádu“
vkládají slova „ ; to neplatí, jedná-li se o zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele“.
48. V § 73a se odstavec 2 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.
49. V příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ u předmětu podnikání „Výroba nebezpečných chemických
látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej
chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické*) a toxické*)“ se ve druhém
sloupci písmeno e) s textem „doklad podle § 41 odst. 4
zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů,
nebo“ zrušuje. Dosavadní písmeno f) se označuje jako
písmeno e). Ve třetím sloupci se slova „§ 2 odst. 5“
nahrazují slovy „§ 2 odst. 2“.
50. V příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ u předmětu podnikání „Oceňování majetku pro*) – věci movité, – věci nemovité, – nehmotný majetek, – finanční
majetek, – podnik“ ve druhém sloupci „pro oceňování
věcí movitých a nemovitých“ písmena c) až e) znějí:
„c) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
v oboru, ve kterém má být oceňování vykonáváno,
a absolvování celoživotního vzdělávání podle
zvláštního právního předpisu**) v rozsahu 2 semestrů zaměřeného na oceňování majetku, nebo
d) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
v oboru, ve kterém má být oceňování vykonáváno,
a absolvování pomaturitního kvalifikačního studia
v rozsahu nejméně 2 školních roků zaměřeného na
oceňování majetku, nebo
e) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
v oboru, ve kterém má být oceňování vykonáváno,
a 2 roky praxe v oceňování majetku, nebo“
a v písmenu f) se slovo „oboru“ nahrazuje slovy „oceňování majetku“.
51. V příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ u předmětu podnikání „Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ ve druhém sloupci se

ve třetím sloupci se vkládá nový text, který zní:
„*) § 10 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci), ve znění zákona č. 189/2008 Sb., a § 8 odst. 1
a 2 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti“.
52. V příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ u předmětu podnikání „Činnosti, při kterých je porušována
integrita lidské kůže“ ve druhém sloupci písmena c) a d)
znějí:
„c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru
vzdělání kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci
nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro činnosti, při kterých je porušována integrita lidské
kůže, 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) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání
kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže, 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“
a za písmeno d) se doplňuje písmeno e), které zní:
„e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro kosmetičku a pro činnosti,
při kterých je porušována integrita lidské kůže, 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, a 4 roky
praxe v oboru kosmetické služby nebo v činnostech, při kterých je porušována integrita lidské
kůže“.
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53. V příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ u předmětu podnikání „Masérské, rekondiční a regenerační
služby“ ve druhém sloupci se na konci textu písmene d) vkládají slova „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) dílčí kvalifikace pro klasickou masáž nebo sportovní masáž podle zvláštního právního předpisu***);
ve třetím sloupci se doplňuje text, který zní:
„***) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.
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vozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do
3,5 tuny včetně, – nákladní mezinárodní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, –
vnitrostátní příležitostná osobní, mezinárodní příležitostná osobní, – vnitrostátní veřejná linková, – vnitrostátní zvláštní linková, – mezinárodní linková, – mezinárodní kyvadlová, – taxislužba“ ve druhém sloupci se
doplňují slova „a zákona č. 130/2008 Sb.“.
58. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
u předmětu podnikání „Ostraha majetku a osob“ ve
druhém sloupci text zní:
„a) vysokoškolské vzdělání, nebo

54. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
u předmětu podnikání „Výzkum, vývoj, výroba, ničení,
zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin“
ve čtvrtém sloupci se slova „Ministerstvo průmyslu
a obchodu“ nahrazují slovy „Český báňský úřad“.

b) vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo

55. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
u předmětu podnikání „Vývoj, výroba, opravy, úpravy,
přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva“ ve čtvrtém
sloupci se slova „zneškodňování střeliva Ministerstvo
průmyslu a obchodu“ nahrazují slovy „znehodnocování střeliva Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva“
a v pátém sloupci se slova „zneškodňování střeliva § 23
odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 542/
/1991 Sb.“ nahrazují slovy „znehodnocování střeliva
§ 17 odst. 3 písm. k) zákona 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 zákona č. 155/2010 Sb.“.

d) střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky
praxe v oboru a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, zařízením
akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

56. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
u předmětu podnikání „Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování,
přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu“ ve třetím sloupci se slova „č. 130/2008 Sb.“
nahrazují slovy „č. 155/2010 Sb.“ a ve čtvrtém sloupci
se slova „okresního (městského, obvodního)“ nahrazují
slovem „krajského“.
57. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
u předmětu podnikání „Silniční motorová doprava –
nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené
hmotnosti nad 3,5 tuny, – nákladní mezinárodní pro-

c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru
bezpečnostním nebo právním a 3 roky praxe
v oboru, nebo

e) střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky
praxe v oboru a dílčí kvalifikace pro činnost strážný podle zvláštního právního předpisu*)“;
ve třetím sloupci text zní:
„spolehlivost podnikatele, statutárního orgánu nebo
členů statutárního orgánu**) a bezúhonnost všech
osob, které pro podnikatele předmětnou činnost vykonávají (§ 6 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění
zákona č. 155/2010 Sb.)“;
v pátém sloupci text zní:
„*) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, **) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb.“.
59. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
u předmětu podnikání „Služby soukromých detektivů“
ve druhém sloupci text zní:
„a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru,
nebo
b) vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření a 1 rok praxe
v oboru, nebo
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c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru
bezpečnostním nebo právním a 3 roky praxe
v oboru, nebo
d) střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky
praxe v oboru a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, zařízením
akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
e) střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky
praxe v oboru a dílčí kvalifikace pro činnost detektiv koncipient podle zvláštního právního předpisu*)“;
ve třetím sloupci text zní:
„spolehlivost podnikatele, statutárního orgánu nebo
členů statutárního orgánu**) a bezúhonnost všech
osob, které pro podnikatele předmětnou činnost vykonávají (§ 6 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění
zákona č. 155/2010 Sb.)“;
v pátém sloupci text zní:
„*) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, **) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb.“.
60. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
u předmětu podnikání „Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“ ve třetím sloupci se
slova „zaměstnanců (§ 6a odst. 3 zákona č. 455/1991
Sb., ve znění zákona č. 130/2008 Sb.)“ nahrazují slovy
„osob, které pro podnikatele předmětnou činnost vykonávají (§ 6 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění
zákona č. 155/2010 Sb.)“.
61. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
u předmětu podnikání „Vedení spisovny“ ve třetím
sloupci se slova „č. 130/2008 Sb.“ nahrazují slovy
„č. 155/2010 Sb.“.
62. V příloze č. 5 Seznam živností, jejichž výkon
je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami
splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností u živnosti „Obchod se
zvířaty určenými pro zájmové chovy“ ve třetím sloupci
se text „*) vyhláška č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání
a zájemců o zaměstnání“ nahrazuje textem „*) vyhláška
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č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti
o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení“.
63. V příloze č. 5 Seznam živností, jejichž výkon
je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami
splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností u živností „Vodní záchranářská služba“, „Poskytování tělovýchovných
a sportovních služeb v oblasti…“, „Provozování solárií“, „Kosmetické služby“ a „Pedikúra, manikúra“ ve
třetím sloupci se text „*) vyhláška č. 524/2004 Sb.“ nahrazuje textem „*) vyhláška č. 176/2009 Sb.“.
64. V příloze č. 5 Seznam živností, jejichž výkon
je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami
splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností u živnosti „Průvodcovská činnost horská“ ve druhém sloupci se na konci
písmene a) doplňují slova „ , nebo“ a ve třetím sloupci
se text „**) vyhláška č. 524/2004 Sb.“ nahrazuje textem
„**) vyhláška č. 176/2009 Sb.“.
65. V příloze č. 5 Seznam živností, jejichž výkon
je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami
splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností u živnosti „Činnosti, při
kterých je porušována integrita lidské kůže“ ve druhém
sloupci písmena c) a d) znějí:
„c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru
vzdělání kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci***)
nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro činnosti, při kterých je porušována integrita lidské
kůže, 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) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání
kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci***) nebo
jiný doklad o odborné kvalifikaci pro činnosti,
při kterých je porušována integrita lidské kůže,
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“
a za písmeno d) se vkládá nové písmeno e), které zní:
„e) osvědčení o rekvalifikaci***) nebo jiný doklad
o odborné kvalifikaci pro kosmetičku a pro činnosti, při kterých je porušována integrita lidské
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kůže, 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“;
dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f);
ve třetím sloupci se text „***) vyhláška č. 524/2004 Sb.“
nahrazuje textem „***) vyhláška č. 176/2009 Sb.“.
66. V příloze č. 5 Seznam živností, jejichž výkon
je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami
splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností u živnosti „Masérské,
rekondiční a regenerační služby“ ve druhém sloupci se
na konci textu písmene d) vkládá nové písmeno e),
které zní:
„e) dílčí kvalifikace pro klasickou masáž nebo sportovní masáž podle zvláštního právního předpisu*****), nebo“;
dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f);
ve třetím sloupci se text „***) vyhláška č. 524/2004 Sb.“
nahrazuje textem „***) vyhláška č. 176/2009 Sb.“ a doplňuje text, který zní:
„*****) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů“.
67. V příloze č. 5 Seznam živností, jejichž výkon
je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami
splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností u živnosti „Ostraha
majetku a osob“ ve druhém sloupci text zní:
„a) vysokoškolské vzdělání, nebo
b) vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru
bezpečnostním nebo právním, nebo
d) střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení
o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních
předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, nebo
e) dílčí kvalifikace pro činnost strážný podle zvláštního právního předpisu*), nebo
f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu**)“;
ve třetím sloupci text zní:
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„*) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, **) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů“.
68. V příloze č. 5 Seznam živností, jejichž výkon
je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami
splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností u živnosti „Služby soukromých detektivů“ ve druhém sloupci text zní:
„a) vysokoškolské vzdělání, nebo
b) vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru
bezpečnostním nebo právním, nebo
d) střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení
o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních
předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, nebo
e) dílčí kvalifikace pro činnost detektiv koncipient
podle zvláštního právního předpisu*), nebo
f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu**)“;
ve třetím sloupci text zní:
„*) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, **) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů“.
Čl. VIII
Přechodná ustanovení
1. Živnostenská oprávnění vydaná podle zákona
č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována.
2. Podnikatel, kterému ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvalo živnostenské oprávnění pro živnosti
„Ostraha majetku a osob“ nebo „Služby soukromých
detektivů“, musí nejpozději ve lhůtě 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona splnit podmínky odborné
způsobilosti podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
a předložit o tom doklady živnostenskému úřadu nebo
ustanovit odpovědného zástupce; to neplatí, pokud splnění odborné způsobilosti již podnikatel živnostenskému úřadu prokázal. Pokud podnikatel v uvedené lhůtě
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splnění podmínek odborné způsobilosti neprokáže,
živnostenský úřad zahájí řízení o zrušení živnostenského oprávnění.

a střeliva“ v rozsahu předmětu podnikání „vývoj,
výroba, znehodnocování a ničení střeliva“. Při vydání stanoviska úřad posuzuje, zda žadatel o koncesi pro provozování požadované činnosti vlastní
nebo má zajištěn přístup ke schválenému zařízení
a vybavení potřebnému pro vykonávání této činnosti, a vlastní, nebo má zajištěn přístup k objektům, které byly pro provozování požadované činnosti povoleny podle zvláštního zákona19i). U žadatelů o koncesi je úřad oprávněn ověřit stav vybavenosti v rozsahu tohoto ustanovení; při tomto
ověřování se přiměřeně použije § 20 odst. 3
písm. a) až d).

3. Podnikatel, kterému ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvalo živnostenské oprávnění pro živnosti
„Ostraha majetku a osob“ nebo „Služby soukromých
detektivů“, musí nejpozději ve lhůtě 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zajistit a na žádost živnostenského úřadu doložit, že činnosti, které jsou obsahem uvedených živností, zajišťuje pouze fyzickými
osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti,
které jsou uvedeny v příloze č. 5 k zákonu č. 455/1991
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě
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19h

) § 52 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 315/2006
Sb.

19i

) Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.“.

Čl. IX
V § 23 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění
zákona č. 376/2007 Sb., se slova „Ministerstvo průmyslu a obchodu“ nahrazují slovy „Český báňský
úřad“.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a výkonu státní správy
v energetických odvětvích (energetický zákon)
Čl. XI

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva
a pyrotechnických předmětů
Čl. X
V § 17 zákona 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 zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona
č. 227/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 36/
/2008 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které včetně poznámek pod čarou č. 19h a 19i
zní:
„k) vydává stanovisko k žádosti o koncesi podle jiného
právního předpisu19h) pro živnost „Vývoj, výroba,
opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní

V § 11 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických
odvětvích (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/
/2004 Sb., zákona č. 158/2009 Sb. a zákona č. 281/2009
Sb., se v písmenu f) část věty za středníkem zrušuje.
ČÁST DESÁTÁ
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. XII
Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 16/2009 Sb., o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva.
2. Vyhláška č. 69/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na napínací soupravy na předpjatý beton.
3. Vyhláška č. 380/2006 Sb., kterou se stanoví požadavky na bubnové vodoměry.
4. Vyhláška č. 381/2006 Sb., kterou se stanoví poža-

Strana 2024

Sbírka zákonů č. 155 / 2010

ČÁST JEDENÁCTÁ

davky na snímače teploty používané jako součást
stanoveného měřidla.

ÚČINNOST

5. Vyhláška č. 382/2006 Sb., kterou se stanoví požadavky na stacionární nádrže.
6. Vyhláška č. 383/2006 Sb., kterou se stanoví požadavky na teploměry pro kontrolu teploty prostředí
a teplé vody s dělením 0,1 °C a lepším, používané
státními kontrolními orgány.
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Čl. XIII
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.
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156
ZÁKON
ze dne 22. dubna 2010,
kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o bankách
Čl. I
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona
č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/
/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb.,
zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona
č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/
/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001
Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb.,
zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona
č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/
/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,
zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona
č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 120/
/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008
Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb.,
zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona
č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/
/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009
Sb. a zákona č. 287/2009 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES ze dne
30. května 1994 o systémech pojištění vkladů ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/1/ES a směrnice
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, směrnic Evropského parlamentu
a Rady 2007/44/ES, 2007/64/ES a 2008/24/ES a směrnice
Komise 2009/83/ES.
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 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/23/
/ES a směrnice Komise 2009/27/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze
dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné
papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu,
a o změně směrnice 2001/34/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/22/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.“.

2. V § 39 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost ve služebních věcech není poskytnutí údajů v případech a pro
účely uvedené v § 41d odst. 2 a § 41n.“.
3. V § 41a odst. 4 se čárka za slovem „bank“ zrušuje a vkládají se slova „a další příjmy, kterými jsou
zejména“.
4. V § 41a odst. 5 se slova „(dále jen „vkladatel“)“
zrušují.
5. V § 41a se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:
„(6) Účetní závěrka Fondu musí být ověřena auditorem.
(7) Fond při své činnosti spolupracuje s Českou
národní bankou a Ministerstvem financí. Česká národní
banka je povinna Fond s předstihem upozornit na možnost postupu podle § 41d odst. 1.“.
6. V § 41b se na konci odstavce 7 doplňuje věta
„Souhlas Ministerstva financí se vyžaduje též ke změně
statutu Fondu.“.
7. V § 41b se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(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
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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.“.
8. V § 41c odst. 3 větě první se za slovo „vkladateli“ vkládají slova „a údaje o výši a důvodu pojištěné
pohledávky z vkladu“.
9. V § 41c odst. 6 se věta první nahrazuje větou
„Příspěvek banky do Fondu činí 0,04 % z průměru
objemu pojištěných pohledávek z vkladů za příslušné
kalendářní čtvrtletí.“. V § 41c odst. 6 větě druhé se
slova „předchozím roce“ nahrazují slovy „příslušném
kalendářním čtvrtletí“.
10. V § 41c odstavce 7 a 8 znějí:
„(7) Příspěvek stavební spořitelny do Fondu činí
0,02 % z průměru objemu pojištěných pohledávek
z vkladů za příslušné kalendářní čtvrtletí. Průměrný
objem pojištěných pohledávek z vkladů stavební spořitelna propočítává podle stavu pojištěných pohledávek
z vkladů k poslednímu dni každého kalendářního měsíce v příslušném kalendářním čtvrtletí, a to včetně
úroků, na jejichž připsání vznikl vkladateli nárok k témuž dni, bez započítání zálohy na státní podporu.
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kalendářního měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí. Příspěvek se platí v českých korunách.
O jeho nezaplacení informuje Fond neprodleně Českou
národní banku. Je-li banka s placením příspěvků v prodlení, je povinna z dlužné částky platit Fondu úroky
z prodlení určené předpisy práva občanského.
(11) Banka je povinna vést evidenci údajů podle
odstavce 3 a v případech stanovených tímto zákonem
(§ 41d odst. 2 a § 41n) poskytovat tyto údaje Fondu.
Ministerstvo financí stanoví vyhláškou formu, strukturu a způsob vedení a poskytování údajů.“.
12. V § 41d odst. 1 větě druhé se slova „21 dní“
nahrazují slovy „5 pracovních dnů“.
13. V § 41d se na konci odstavce 1 doplňují věty
„Den, kdy Fond toto oznámení obdrží, se považuje za
rozhodný den. Česká národní banka uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informaci o tom,
kdy rozhodný den nastal.“.
14. V § 41d odstavce 2 až 5 znějí:
„(2) Banka nebo bývalá banka, likvidátor, správce
nebo insolvenční správce jsou povinni do 8 pracovních
dnů od rozhodného dne poskytnout Fondu údaje vedené podle § 41c odst. 3.

(8) Dosáhne-li objem prostředků Fondu 1,5 %
celkového objemu pohledávek z vkladů pojištěných
u Fondu, vydá o tom Fond oznámení, které uveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup. V takovém
případě činí od kalendářního čtvrtletí následujícího po
dni uveřejnění tohoto oznámení příspěvek bank 0,01 %
z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů
vypočtených podle odstavce 6 a příspěvek stavebních
spořitelen 0,005 % z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů vypočtených podle odstavce 7.“.

(3) Fond nejpozději do 12 pracovních dnů od rozhodného dne stanoví den zahájení, místo a způsob vyplácení náhrad, vhodným způsobem je uveřejní a vyrozumí o tom Ministerstvo financí a Českou národní
banku. Fond musí být schopen vyplatit náhradu oprávněným osobám do 20 pracovních dnů od rozhodného
dne. Po souhlasném vyjádření České národní banky
a Ministerstva financí může Fond ve zcela mimořádných případech tuto lhůtu prodloužit o nejvýše 10 pracovních dnů.

11. V § 41c se doplňují odstavce 9 až 11, které
znějí:

(4) Nesplnění povinnosti stanovené v odstavci 2
oznámí Fond neprodleně České národní bance.

„(9) Poklesne-li objem prostředků Fondu pod
1,5 % celkového objemu pohledávek z vkladů pojištěných u Fondu a nejde-li o případy uvedené v § 41k,
vydá o tom Fond oznámení, které uveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup. V takovém případě se od
kalendářního čtvrtletí následujícího po dni uveřejnění
tohoto oznámení pro účely výpočtu výše příspěvku
a) bank použije sazba uvedená v odstavci 6,
b) stavebních spořitelen použije sazba uvedená v odstavci 7.
(10) Příspěvek do Fondu za příslušné kalendářní
čtvrtletí je banka povinna zaplatit nejpozději do konce

(5) Likvidátor, správce nebo insolvenční správce
se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost stanovenou v odstavci 2. Za tento přestupek může Česká
národní banka uložit pokutu do 500 000 Kč. Bance
nebo bývalé bance, která poruší povinnost stanovenou v odstavci 2, uloží Česká národní banka pokutu
do 500 000 Kč.“.
15. V § 41e odstavec 1 zní:
„(1) Pro výpočet náhrady se sečtou všechny pojištěné pohledávky z vkladů oprávněné osoby u banky,
včetně jejích podílů na účtech vedených pro 2 a více
spolumajitelů podle stavu k rozhodnému dni. Podíl
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spolumajitele účtu je roven zlomku, v jehož čitateli je
celková částka na účtu a ve jmenovateli počet spolumajitelů, pokud oprávněné osoby při založení či dispozici s účtem nedoloží jinou výši podílu. Banka vyznačí
jinou výši podílu ve své evidenci. K doložení jiné výše
podílu po rozhodném dni se nepřihlíží. Výpočet se provádí v české měně, u pohledávek z vkladů vedených
v cizí měně se přepočet na českou měnu provádí podle
kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní
bankou k rozhodnému dni. Součástí pojištěné pohledávky z vkladu jsou i úroky vypočtené k rozhodnému
dni. Náhrada se vyplácí v české měně. Právo oprávněné
osoby na plnění z Fondu je právem spojeným s pohledávkou z vkladu.“.
16. V § 41e odst. 2 větě první se částka „50 000 EUR“
nahrazuje částkou „100 000 eur“ a na konci textu věty
se doplňují slova „ , pokud přímo použitelný předpis
Evropských společenství nestanoví jinak“.
17. V § 41e odst. 2 větě druhé se slova „ke dni,
kdy byla Fondu písemně sdělena skutečnost podle
§ 41d odst. 1“ nahrazují slovy „k rozhodnému dni“.
18. V § 41e odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 12a zní:
„(3) Vláda může nařízením v návaznosti na příslušné předpisy Evropských společenství12a) zvýšit
částku uvedenou v odstavci 2.
12a

) Čl. 7 odst. 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/
/19/ES ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady
2009/14/ES.“.

19. V § 41f odst. 6 se slovo „vkladatele“ nahrazuje
slovem „majitele účtu“ a slova „dni, kdy byla Fondu
písemně oznámena skutečnost podle § 41d odst. 1,“ se
nahrazují slovy „rozhodném dni“.
20. V § 41f odst. 7 se na konci textu věty druhé
doplňují slova „k rozhodnému dni“.
21. V § 41f se na konci odstavce 7 doplňuje věta
„Platební instituce nebo poskytovatel platebních služeb
malého rozsahu jsou povinni vést evidenci údajů podle
§ 41c odst. 3 a předat ji bance na její požádání bez
zbytečného odkladu v případech stanovených v § 41d
nebo § 41n.“.
22. V § 41f se doplňuje odstavec 9, který zní:
„(9) Údaje, které banka získá od osoby uvedené
v odstavci 7 nebo 8, je banka oprávněna použít pouze
ke splnění svých povinností vůči Fondu podle této části
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zákona a v případech uvedených v § 38 odst. 2 až 4
a 6.“.
23. V § 41g odstavec 1 zní:
„(1) Fond v rozsahu potřebném pro zabezpečení
výplaty náhrad spolupracuje a vyměňuje si informace
s osobami, prostřednictvím kterých zajišťuje výplatu
náhrad.“.
24. V § 41g se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2
až 5.
25. V § 41g odstavec 2 zní:
„(2) Na poskytnutí náhrady z Fondu nemají nárok
a) osoby, které mají k dotčené bance zvláštní vztah,
s výjimkou osob uvedených v § 19 písm. e),
b) osoby jinak oprávněné, jestliže byl pravomocným
rozsudkem prokázán původ vkladu v trestné činnosti.“.
26. V § 41g odst. 3 a 4 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.
27. V § 41g odst. 5 písm. a) a b) se slova „dni, kdy
byla Fondu písemně oznámena skutečnost podle § 41d
odst. 1“ nahrazují slovy „rozhodném dni“.
28. V § 41h odst. 1 se slovo „jeho“ nahrazuje slovem „jejímu“.
29. V § 41h odst. 3 se slovo „pěti“ nahrazuje číslem „3“.
30. Na konci § 41i se doplňuje věta „Pokud není
Fond schopen obstarat si peněžní prostředky na finančním trhu do dne zahájení vyplácení náhrad podle § 41d,
může mu být na jeho žádost poskytnuta dotace nebo
návratná finanční výpomoc v potřebné výši ze státního
rozpočtu.“.
31. V § 41k větě první se slovo „roku“ nahrazuje
slovy „kalendářního čtvrtletí“ a slovo „formě“ nahrazuje slovem „formy“.
32. V § 41k větě druhé se slovo „roce“ nahrazuje
slovy „kalendářním čtvrtletí“ a slovo „formě“ nahrazuje slovem „formy“.
33. V § 41l odst. 2 se slovo „roku“ nahrazuje slovem „čtvrtletí“.
34. V § 41m odst. 1 větě druhé se částka
„50 000 EUR“ nahrazuje částkou „100 000 eur“.
35. V § 41m odst. 2 větě první se za slovo „za-
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niká“ vkládají slova „dohodou nebo“, slovo „roční“ se
nahrazuje slovem „tříměsíční“ a slovo „roku“ se nahrazuje slovy „kalendářního čtvrtletí“.

telny a spořitelní a úvěrní družstva povinny zaplatit do
1 měsíce po skončení kalendářního čtvrtletí, v němž
tento zákon nabyde účinnosti.

36. Za § 41m se vkládají nové § 41n a 41o, které
znějí:

2. Banky, stavební spořitelny, spořitelní a úvěrní
družstva, platební instituce, poskytovatelé platebních
služeb malého rozsahu a obchodníci s cennými papíry
jsou povinni vést evidenci a poskytovat údaje podle
ustanovení § 41c odst. 3 a 11 a § 41f odst. 7 a 8 zákona
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, ode dne následujícího
po uplynutí 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona. Pro povinnosti stanovené platebním institucím,
poskytovatelům platebních služeb malého rozsahu
a obchodníkům s cennými papíry v ustanovení § 41f
odst. 7 větě poslední zákona č. 21/1992 Sb., o bankách,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí předchozí věta obdobně.

„§ 41n
Fond ověřuje pravidelně nejméně jedenkrát ročně
funkčnost systému vyplácení náhrad. Při tom spolupracuje s Českou národní bankou, Ministerstvem financí
a bankami, které jsou povinny Fondu na jeho požádání
a ve lhůtě jím stanovené poskytnout údaje vedené podle
§ 41c odst. 3. Zprávu o výsledcích ověření je Fond
povinen předložit bez zbytečného odkladu České národní bance a Ministerstvu financí.
§ 41o
(1) Fond při své činnosti spolupracuje s provozovateli zahraničních systémů pojištění pohledávek
z vkladů.
(2) Stanoví-li tak dohoda uzavřená mezi Fondem
a provozovatelem zahraničního systému pojištění pohledávek z vkladů, může být v případě úpadku
a) zahraniční banky podnikající na území České republiky prostřednictvím pobočky Fond zapojen
do výplaty náhrad ze zahraničního systému pojištění pohledávek z vkladů, jehož se zahraniční
banka účastní,
b) banky se sídlem v České republice podnikající v zahraničí prostřednictvím pobočky zapojen do výplaty náhrad z Fondu zahraniční systém pojištění
pohledávek z vkladů.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Pro výpočet výše příspěvku bank, stavebních
spořitelen a spořitelních a úvěrních družstev do Fondu
pojištění vkladů za část kalendářního roku, která končí
posledním dnem kalendářního čtvrtletí, v němž tento
zákon nabude účinnosti, se použije § 41c zákona č. 21/
/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona. Takto vypočtený průměrný
objem pojištěných pohledávek z vkladů se násobí
zlomkem, v jehož čitateli je číslo vyjadřující počet měsíců od začátku kalendářního roku do konce kalendářního čtvrtletí, v němž tento zákon nabude účinnosti,
a ve jmenovateli je číslo 12. Takto stanovený příspěvek
do Fondu pojištění vkladů jsou banky, stavební spoři-

3. Pokud běh promlčecí lhůty pro uplatnění práva
oprávněné osoby na plnění z Fondu pojištění vkladů
započne přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
postupuje se podle § 41h odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb.,
o bankách, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Čl. III
Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících
a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb.,
zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona
č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/
/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,
zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/
/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009
Sb. a zákona č. 285/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 2a odst. 4 písm. d) se slovo „odborná“ zrušuje.
2. V § 2a odst. 9 písm. b) se slovo „odborné“ zrušuje a číslo „6“ se nahrazuje číslem „4“.
3. V § 4 odst. 5 se slova „§ 2a“ nahrazují slovy
„§ 2b“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Udělení
předchozího souhlasu Českou národní bankou nahrazuje udělení souhlasu podle § 2b odst. 3.“.
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4. § 14 včetně poznámek pod čarou č. 17 a 17a zní:
„§ 14
(1) Družstevní záložny jsou povinny účastnit se
systému pojištění pohledávek z vkladů podle části třinácté zákona o bankách17). Ustanovení zákona o bankách, která upravují práva a povinnosti bank vyplývající z účasti v systému pojištění pohledávek z vkladů,
jakož i ustanovení upravující povinnosti likvidátorů,
správců, insolvenčních správců a Fondu pojištění
vkladů při uplatňování tohoto systému se vztahují na
družstevní záložny, likvidátory a insolvenční správce
obdobně, a to včetně ustanovení o odpovědnosti za
jejich porušení a uplatňování příslušných sankcí.
Osoba, které svědčí pojištěná pohledávka z vkladu vedeného u družstevní záložny, je oprávněnou osobou ve
smyslu části třinácté zákona o bankách.
(2) Osobami, které ve smyslu zákona upravujícího
činnost bank nemají nárok na poskytnutí náhrady za
pohledávku z vkladů z Fondu pojištění vkladů z důvodu jejich zvláštního vztahu k bance17a), jsou

Strana 2029

1. Poznámka pod čarou č. 2 zní:
„2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009
ze dne 16. září 2009 o přeshraničních platbách ve Společenství a zrušení nařízení (ES) č. 2560/2001.“.

2. V § 84 se na konci písmene e) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) tam, kde to připadá v úvahu, informace o tom,
u které banky, spořitelního a úvěrního družstva
nebo zahraniční banky je veden samostatný účet,
na který poskytovatel podle § 20 odst. 1 písm. b)
převádí nebo vkládá peněžní prostředky, které mu
byly svěřeny k provedení platební transakce, a o systému pojištění pohledávek z vkladů, jehož se
banka, spořitelní a úvěrní družstvo nebo zahraniční
banka vedoucí tento účet účastní.“.
3. V § 115 odst. 1 písm. b) se za slovo „transakce“
vkládají slova „ , včetně zaplacené úplaty a ušlých
úroků,“.

a) členové voleného orgánu družstevní záložny a řídící osoby,

4. V § 116 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova
„neautorizované platební transakce“ nahrazují slovy
„neautorizovaných platebních transakcí“.

b) osoby ovládající družstevní záložnu, osoby s kvalifikovanou účastí na těchto osobách a členové vedení těchto osob,

5. V § 117 odst. 2 písm. a) se slova „nesprávnému
provedení platební transakce“ nahrazují slovy „tomuto
odepsání“.

c) osoby blízké ve smyslu občanského zákoníku členům volených orgánů družstevní záložny, řídícím
osobám a osobám ovládajícím družstevní záložnu,
d) osoby s kvalifikovanou účastí na družstevní záložně a osoby jimi ovládané,
e) členové bankovní rady České národní banky,
f) osoby ovládané družstevní záložnou.
17

17a

) § 41a až 41o zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění
zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona
č. 165/1998 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 120/
/2002 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 433/2008 Sb.,
zákona č. 285/2008 Sb. a zákona č. 156/2010 Sb.
) § 41g odst. 2 písm. a) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve
znění zákona č. 156/2010 Sb.“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o platebním styku
Čl. IV
Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, se mění
takto:

6. V § 117 odst. 2 písm. b) se slova „dá částku
nesprávně provedené platební transakce k dispozici“
nahrazují slovy „vrátí částku platební transakce, včetně
zaplacené úplaty a ušlých úroků,“.
7. V § 117 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje
slovem „a“ a doplňují se písmena a) a b), která znějí:
„a) uvede platební účet plátce do stavu, v němž by byl,
kdyby k nesprávnému provedení platební transakce nedošlo, nebo
b) vrátí nesprávně zaplacenou úplatu a ušlé úroky
plátci, jestliže postup podle písmene a) nepřipadá
v úvahu.“.
8. V § 117 odst. 5 písm. b) se za slovo „transakce“
vkládají slova „ , včetně nesprávně zaplacené úplaty
a ušlých úroků,“.
9. V § 125 odst. 3 písm. c) se slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene d) se tečka nahrazuje čárkou
a doplňují se písmena e) a f), která znějí:
„e) nevede evidenci údajů týkajících se pojištěných pohledávek z vkladů uživatelů podle zákona upravujícího činnost bank, nebo
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f) nepředá údaje bance, spořitelnímu a úvěrnímu
družstvu nebo zahraniční bance podle zákona
upravujícího činnost bank.“.
10. V § 125 odst. 4 písm. a) se slova „nebo c)“
nahrazují slovy „ , c), e) nebo f),“.
11. V § 133 odstavec 1 zní:
„(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo
použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím přeshraniční platby ve Společenství2)
a) neúčtuje uživateli za přeshraniční platbu stejný poplatek jako za odpovídající vnitrostátní platbu
stejné hodnoty ve stejné měně,
b) nesdělí uživateli jeho mezinárodní číslo bankovního účtu (IBAN) a svůj identifikační kód banky (BIC),
c) neuvede mezinárodní číslo účtu (IBAN) uživatele
a svůj identifikační kód banky (BIC) na výpisu
z účtu uživatele nebo v příloze k němu, nebo
d) neumožňuje provádět z platebního účtu plátce inkasní transakce z podnětu příjemce prostřednictvím poskytovatele nacházejícího se v kterémkoli
členském státě.“.
12. Za § 136 se vkládá nový § 136a, který zní:
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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. a zákona č. 420/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 15d odst. 1 písm. f) se doplňuje bod 3,
který zní:
„3. tom, u které úvěrové instituce jsou nebo budou
na účtu vedeny peněžní prostředky zákazníka,“.
2. V § 15g větě první se slova „bodech 1 a 2,“
zrušují.
3. V § 157 odst. 7 písm. c) se slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene d) se tečka nahrazuje čárkou
a doplňují se písmena e) a f), která znějí:
„e) poruší povinnost vést evidenci údajů týkajících se
pojištěných pohledávek z vkladů zákazníků podle
zákona upravujícího činnost bank, nebo
f) poruší povinnost předat údaje týkající se pojištěných pohledávek z vkladů bance, spořitelnímu
a úvěrnímu družstvu nebo zahraniční bance podle
zákona upravujícího činnost bank.“.
4. V § 157 odst. 14 písm. b) se za slova „odstavce 7 písm. d)“ doplňují slova „ , e) nebo f)“.

„§ 136a
Dohled
Dohled nad dodržováním povinností poskytovatele a vydavatele elektronických peněz stanovených
tímto zákonem a přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím přeshraniční platby ve
Společenství2) vykonává Česká národní banka.“.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o České národní bance
Čl. VI

13. V § 137 větě první se slova „podle tohoto zákona“ nahrazují slovy „stanovené tímto zákonem nebo
přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím přeshraniční platby ve Společenství2),“.

V § 44 odst. 2 písm. c) zákona č. 6/1993 Sb., ve
znění zákona č. 442/2000 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.
a zákona č. 285/2009 Sb., se za slovo „zákonů“ vkládají
slova „a přímo použitelných předpisů Evropských společenství“.

ČÁST ČTVRTÁ

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

ÚČINNOST

Čl. V

Čl. VII

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona
č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/
/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb.,

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po
dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 12,
14, 16 a 34, která nabývají účinnosti dnem 31. prosince
2010.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.

Sbírka zákonů č. 157 / 2010
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157
ZÁKON
ze dne 22. dubna 2010,
kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

plňují slova „ ; uzavírá dohodu podle § 167b a zajišťuje
vydávání obálek uvedených v § 84 odst. 2 písm. n)“.

Čl. I

3. Za § 167a se vkládá nový § 167b, který včetně
nadpisu zní:

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb.,
zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/
/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009
Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb.
a zákona č. 362/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 84 odst. 2 se na konci textu písmene n)
doplňují slova „a ošetřujícím lékařům bezplatně obálky
určené pro zasílání stanovených hlášení a oznámení podle § 61 okresním správám sociálního zabezpečení v případech, kdy cenu dodání těchto zásilek uhrazuje Česká
správa sociálního zabezpečení podle § 167b“.
2. V § 85 odst. 1 se na konci textu písmene f) do-

„§ 167b
Úhrada poštovného
Česká správa sociálního zabezpečení uhrazuje
držiteli poštovní licence na základě uzavřené dohody
cenu dodání zásilky zasílané ošetřujícími lékaři okresním správám sociálního zabezpečení v případech uvedených v § 61 písm. e), g), i), n), o) a q) s využitím
obálek uvedených v § 84 odst. 2 písm. n).“.
Čl. II
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.

Sbírka zákonů č. 158 / 2010
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158
ZÁKON
ze dne 22. dubna 2010,
kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech),
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

nadace a nadačního fondu o vnitrostátní fúzi sloučením
musí být pořízen notářský zápis, jehož součástí je projekt vnitrostátní fúze sloučením.“.

Čl. I

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních
fondech a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů (zákon a nadacích a nadačních fondech), ve
znění zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb.,
zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb. a zákona
č. 227/2009 Sb., se mění takto:

6. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který zní:

1. V § 7 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3,
který zní:
„(3) Nadační fond se zrušuje také rozhodnutím
správní rady o zrušení nadačního fondu pro vyčerpání
majetku, a to dnem uvedeným v rozhodnutí správní
rady.“.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4
až 6.
2. V § 7 odstavec 5 zní:
„(5) Nadační fond se zrušuje rozhodnutím
správní rady po předchozím souhlasu jeho zřizovatele,
jestliže se majetek nadačního fondu vyčerpal a nadační
fond tak nemůže plnit účel, pro který byl zřízen. Není-li zřizovatel a jeho práva stanovená tímto zákonem,
nadační listinou nebo statutem nadačního fondu nepřešla na právního nástupce, rozhodne o zrušení nadačního fondu pro nedostatek majetku soud na návrh
správní rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem
na tomto rozhodnutí.“.
3. V § 8 odst. 2 se slova „majetek nadačního fondu
nedostačuje k plnění účelu, pro který byl nadační fond
zřízen, a“ zrušují.

„§ 8a
(1) Připustí-li to nadační listina, může správní rada
nadačního fondu po předchozím souhlasu dozorčí rady
nebo revizora rozhodnout o změně právní formy nadačního fondu na nadaci, pokud je majetek nadačního
fondu vyšší než 1 000 000 Kč a majetek ve výši nejméně
500 000 Kč splňuje podmínky na nadační jmění uvedené v § 3 odst. 5.
(2) Rozhodnutí správní rady nadačního fondu
o změně právní formy musí obsahovat
a) název, sídlo a identifikační číslo nadačního fondu,
b) název a sídlo nadace po změně právní formy,
c) jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození,
není-li rodné číslo přiděleno, a adresu trvalého pobytu členů správní rady s uvedením způsobu jejich
jednání jménem nadace,
d) jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození,
není-li rodné číslo přiděleno, a adresu trvalého pobytu členů dozorčí rady nebo revizora.
(3) O rozhodnutí správní rady nadačního fondu
o změně právní formy musí být pořízen notářský zápis.
(4) Po zápisu změny právní formy nadačního
fondu do nadačního rejstříku nemůže být rozhodnutí
o změně právní formy zrušeno ani změněno ani nemůže být změna právní formy prohlášena za neplatnou
nebo zrušena.“.

4. V § 8 odst. 3 se slova „majetek nadačního fondu
nedostačuje k plnění účelu, pro který byl nadační fond
zřízen, a“ zrušují.

7. V § 16 se slova „ve správní radě zůstal pouze
jeden její člen“ nahrazují slovy „správní rada přestala
být v důsledku poklesu počtu členů usnášeníschopná“.

5. V § 8 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7,
který zní:

8. V § 21 odst. 1 se slova „a k úhradě nákladů
souvisejících se správou nadace nebo nadačního fondu“
nahrazují slovy „nebo k úhradě nákladů na ostatní čin-

„(7) O rozhodnutí správní rady každé zúčastněné
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dujícího účetního období, a to i když správní rada výroční zprávu neschválila.“.

9. V § 26 odstavec 1 zní:

Čl. II

„(1) Nadace a nadační fond zveřejní výroční
zprávu uložením do sbírky listin u rejstříkového soudu
ve lhůtě 30 dnů po schválení výroční zprávy správní
radou, nejpozději však do konce bezprostředně násle-

Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července
2010.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.

Sbírka zákonů č. 159 / 2010
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159
ZÁKON
ze dne 22. dubna 2010,
kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o pedagogických pracovnících

7. V části první hlavě II nadpis dílu 1 zní: „Předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka
a předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy“.
8. V nadpisech § 3 a 5 se slovo „funkce“ nahrazuje
slovem „činnosti“.
9. V § 3 odstavec 4 zní:

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 383/2005 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 264/
/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 384/2008
Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.
a zákona č. 422/2009 Sb., se mění takto:

„(4) V průběhu trvání pracovněprávního vztahu je
pedagogický pracovník povinen informovat do deseti
pracovních dnů ředitele školy nebo ředitele zařízení
sociálních služeb o tom, že byl pravomocně odsouzen
za trestný čin, jímž by mohl pozbýt předpoklad bezúhonnosti; do jednoho měsíce od nabytí právní moci
rozsudku předloží pedagogický pracovník nový výpis
z evidence rejstříku trestů.“.

1. V § 1 odst. 1 se za slovo „jejich“ vkládají slova
„pracovní dobu,“.

10. V § 5 odst. 2 a v § 32a se slovo „funkci“ nahrazuje slovem „činnost“.

Čl. I

2. V § 1 odst. 2 se slova „sociální péče“ nahrazují
slovy „sociálních služeb“.
3. Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje, a to včetně
odkazu na poznámku pod čarou.
4. V § 2 odst. 1 část věty první za středníkem zní:
„je zaměstnancem právnické osoby, která vykonává
činnost školy, nebo zaměstnancem státu, nebo ředitelem školy, není-li k právnické osobě vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-li zaměstnancem státu.“.

11. V § 9 odst. 3 písm. b) se za slova „v oboru“
vkládá slovo „vzdělání“.
12. V § 9 odst. 4 se slova „studijních oborů“ nahrazují slovy „oborů vzdělání“.
13. V § 9 se na konci odstavce 5 doplňuje věta,
která zní: „To se nevztahuje na učitele odborného výcviku zdravotnických oborů vzdělání, který získává
odbornou kvalifikaci vzděláním podle odstavců 3 a 4.“.
14. V § 11 odst. 2 písm. b) se za slova „v oboru“
vkládá slovo „vzdělání“.

5. V § 2 odst. 1 se slova „sociální péče“ nahrazují
slovy „sociálních služeb“.

15. V § 11 odst. 3 se slova „studijních oborů“ nahrazují slovy „oborů vzdělání“.

6. V § 2 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:

16. V § 15 včetně jeho nadpisu se slova „sociální
péče“ nahrazují slovy „sociálních služeb“.

„b) pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,“.

17. V § 15 se slovo „dalšího“ nahrazuje slovy „pro
další“.

Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena c)
až i).

18. V § 16 odst. 2 písm. a) se za slova „pro vychovatele“ vkládají slova „nebo sociální pedagogiku“.
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19. V § 22 odst. 2 se slova „znakové češtiny“ nahrazují slovy „českého znakového jazyka“.
20. V § 22 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Pedagogický pracovník, který vykonává přímou pedagogickou činnost, pro kterou má odbornou
kvalifikaci, ve větším rozsahu hodin přímé pedagogické
činnosti, než je polovina jemu stanoveného rozsahu
hodin podle § 23 odst. 1, splňuje pro pracovněprávní
účely předpoklad podle § 3 odst. 1 písm. b).“.
21. V části první nadpis hlavy III zní: „PRACOVNÍ DOBA A PŘÍMÁ PEDAGOGICKÁ ČINNOST“.
22. V části první hlavě III se před § 23 vkládá
nový § 22a, který včetně nadpisu zní:
„§ 22a
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hodin stanovený ředitelem školy nebo zařízením sociálních služeb se považuje vykonaná přímá pedagogická činnost podle odstavce 3 i v případě, že pedagogický pracovník nesplnil ředitelem stanovený týdenní
rozsah hodin přímé pedagogické činnosti vyplývající
z týdenního rozvrhu přímé pedagogické činnosti, protože v době, která se posuzuje jako výkon práce8b),
přímou pedagogickou činnost nevykonával, nebo místo
výkonu přímé pedagogické činnosti vykonával práce
související s přímou pedagogickou činností. U pedagogických pracovníků s kratší pracovní dobou je přímou
pedagogickou činností nad stanovený rozsah přímá pedagogická činnost přesahující týdenní rozsah hodin
přímé pedagogické činnosti odpovídající stanovené týdenní pracovní době8c); těmto pedagogickým pracovníkům není možné konání přímé pedagogické činnosti
nad stanovený rozsah nařídit.

Pracovní doba pedagogických pracovníků
(1) Pedagogičtí pracovníci vykonávají v pracovní
době
a) přímou pedagogickou činnost,
b) práce související s přímou pedagogickou činností.
(2) Pedagogický pracovník je povinen být na pracovišti zaměstnavatele v době stanovené rozvrhem jeho
přímé pedagogické činnosti, v době stanovené rozvrhem jeho dohledu nad dětmi a žáky, v době zastupování jiného pedagogického pracovníka a v případech,
které stanoví v souladu se zákoníkem práce zaměstnavatel.
(3) Jde-li o výkon jiné práce než podle odstavce 2,
vykonává pedagogický pracovník sjednanou práci
v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje, a na místě,
které si sám určí. Náklady, které pedagogickému pracovníkovi vzniknou výlučně v souvislosti s výkonem
práce na jiném místě než na pracovišti zaměstnavatele
podle věty první, se nepovažují za náklady vzniklé
v souvislosti s výkonem závislé práce, a není-li dohodnuto jinak, hradí je pedagogický pracovník.“.
23. V § 23 odst. 1 se slova „zařízení sociální péče“
nahrazují slovy „školy s celoročním provozem a ředitel
zařízení sociálních služeb“.
24. V § 23 odst. 2 větě druhé se slova „nebo povolení“ zrušují.
25. V § 23 odst. 3 se slova „sociální péče“ nahrazují slovy „sociálních služeb“.
26. V § 23 odstavec 4 včetně poznámek pod čarou
č. 8b a 8c zní:
„(4) Za přímou pedagogickou činnost nad rozsah

8b

) § 348 zákoníku práce.

8c

) § 79 zákoníku práce.“.

27. V části první nadpisu hlavy IV se slova „sociální péče“ nahrazují slovy „sociálních služeb“.
28. V § 24 odst. 1 se slovo „upevňují“ nahrazuje
slovem „udržují“.
29. V § 24 odst. 5 se na konci textu slovo „pořádala“ nahrazuje slovem „uskutečňovala“.
30. Poznámka pod čarou č. 9 zní:
„9) § 231 odst. 1 zákoníku práce.“.

31. V § 24 odst. 7 se za slova „provozní důvody“
vkládají slova „nebo účast pedagogického pracovníka
na dalším vzdělávání podle odstavce 1 nebo 2“ a slova
„nebo povolení“ se zrušují.
32. V § 24 se na konci odstavce 7 doplňuje věta
„Volno podle věty první se pro pracovněprávní účely
považuje za překážku v práci na straně zaměstnance.“.
33. V § 24 se doplňuje odstavec 8, který včetně
poznámky pod čarou č. 9a zní:
„(8) Další vzdělávání pedagogických pracovníků
se nepovažuje za rekvalifikaci podle zvláštního právního předpisu9a).
9a

) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů.“.

34. V § 32 písmeno c) zní:
„c) jestliže v době vzniku základního pracovněprávního vztahu neuskutečňovaly vysoké školy pro
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výuku odborných předmětů ve střední a vyšší odborné škole akreditovaný magisterský studijní
program příslušného studijního oboru; v tomto
případě se získáním nejvyššího dosažitelného
vzdělání v příslušném oboru považuje předpoklad
odborné kvalifikace pro pracovněprávní účely za
splněný.“.
35. § 33 zní:
„§ 33
Ředitel školy zřizované ministerstvem, krajem,
obcí nebo svazkem obcí, který nezískal znalosti v oblasti řízení školství absolvováním studia pro ředitele
škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle § 24 odst. 4 písm. a) a vykonává činnost
ředitele školy ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona,
může vykonávat tuto činnost nejdéle po dobu 5 let ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud nevykonává činnost ředitele školy alespoň 10 let.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Odborná kvalifikace získaná podle zákona
č. 563/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává nedotčena.
2. Odborná kvalifikace získaná studiem, které
bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje podle zákona č. 563/2004 Sb., ve
znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona
o základních registrech
Čl. III
V zákoně č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních
registrech, ve znění zákona č. 291/2009 Sb. a zákona
č. 306/2009 Sb., se část sto šedesátá (změna zákona
o pedagogických pracovnících) včetně nadpisu zrušuje.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o vysokých školách
Čl. IV
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
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a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona
č. 147/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 96/
/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 436/2004
Sb., zákona č. 473/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb.,
zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 310/
/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 261/2007
Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 189/2008 Sb.,
zákona č. 110/2009 Sb. a zákona č. 419/2009 Sb., se
mění takto:
1. V § 40 odst. 2 se slova „podle § 91 odst. 2
písm. d)“ nahrazují slovy „podle § 91 odst. 2 písm. e)“.
2. V § 47b odst. 1 větě první se za slova „oponentů a“ vkládají slova „záznamu o průběhu a“.
3. V § 68 odst. 3 v poslední větě se slova „v písmenech a) až e)“ nahrazují slovy „v písmenech a) až f)“.
4. V § 70 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5,
který zní:
„(5) Pouze profesor nebo docent, který je akademickým pracovníkem příslušné vysoké školy podle
odstavců 1 a 2, může garantovat podle § 79 odst. 1
písm. c) kvalitu a rozvoj studijního programu uskutečňovaného danou vysokou školou (nebo její součástí).“.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6
a 7.
5. V § 79 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „včetně údajů o garantovi studijního programu“.
6. V § 87 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:
„j) vede, zejména pro účely zjišťování skutkového
stavu v řízeních ve věcech akreditací, v elektronické
podobě registr docentů a profesorů zaměstnaných
na veřejných a soukromých vysokých školách obsahující o uvedených zaměstnancích zejména tyto
údaje:
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo,
bylo-li přiděleno, datum narození a místo trvalého pobytu zaměstnance; u cizinců též pohlaví,
bydliště v České republice a státní občanství,
2. údaje o oboru vysokoškolského vzdělání zaměstnance, o jeho akademických titulech, vědeckých hodnostech a vědecko-pedagogických
titulech, včetně uvedení programů nebo oborů,
ve kterých byly tituly a hodnosti získány,
3. údaje o vzniku, změnách a skončení pracovního
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poměru, popřípadě pracovních poměrů, zaměstnance k vysoké škole, včetně údajů o rozsahu práce, vyjádřeném stanoveným počtem
hodin výkonu práce za týden, případně za
kalendářní rok nebo za jiné příslušné období,
a o době, na kterou je pracovní poměr s vysokou školou sjednán,
4. údaje o pracovním zařazení jako docent nebo
profesor;
při sdružování, využívání a jiném zpracovávání informací je ministerstvo oprávněno samo, případně
prostřednictvím jím pověřené osoby, využívat
rodná čísla zaměstnanců evidovaných v registru;
strukturu informační věty provozované databáze
a její technické podmínky stanoví ministerstvo,
stejně jako lhůty, v nichž veřejné a soukromé vysoké školy oznamují ministerstvu změny v údajích
týkajících se jejich zaměstnanců,“.
Dosavadní písmena j) až u) se označují jako písmena k)
až v).
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7. V § 95 odst. 1 se věty čtvrtá a pátá nahrazují
větou „Ministerstvo může vojenské vysoké škole poskytnout dotaci na stipendia podle § 91 odst. 2 písm. e)
nebo podle § 91 odst. 3 přiznávaná studentům studijních programů v oblasti bezpečnostních studií, kteří
nejsou vojáky v činné službě; podmínky dotací, jejich
užití a zúčtování se řídí obecnými předpisy pro nakládání s prostředky státního rozpočtu.“.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

Čl. V
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.
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160
ZÁKON
ze dne 22. dubna 2010,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu
a Rady o ratingových agenturách

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. I
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona
č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/
/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb.,
zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona
č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/
/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008
Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb.,
zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/
/2009 Sb. a zákona č. 420/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky
pod čarou č. 2a zní:
„(2) Tento zákon dále upravuje v návaznosti na
přímo použitelný předpis Evropských společenství
o ratingových agenturách2a) (dále jen „nařízení o ratingových agenturách“), podmínky činnosti ratingové
agentury, která má sídlo na území České republiky,
vydávání ratingů a působnost a pravomoci České národní banky v oblasti vymezené nařízením o ratingových agenturách.

znamu agentur pro úvěrové hodnocení vedeného
Českou národní bankou podle zákona upravujícího
činnost bank, nebo pokud použití tohoto úvěrového
hodnocení zákon upravující činnost bank připouští.“.
3. V § 48 písm. i) bodě 3 se číslo „120“ nahrazuje
slovy „119a, 119b, 120 až 120c“.
4. Za část pátou se vkládá nová část šestá, která
včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10i až 10m
zní:
„ČÁST ŠESTÁ
VYDÁVÁNÍ RATINGŮ
A RATINGOVÁ AGENTURA
§ 74
Rating, regulatorní účel, registraci ratingové agentury a kolegium orgánů v souvislosti s vydáváním ratingů vymezuje nařízení o ratingových agenturách10i).
Registrace ratingové agentury se v tomto zákoně označuje jako povolení ratingové agentury.
§ 75
(1) Příslušným orgánem podle nařízení o ratingových agenturách10j) je v České republice Česká národní
banka.

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009
ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách.“.

(2) Vydávat rating na území České republiky k regulatorním účelům může pouze ratingová agentura,
která má povolení podle nařízení o ratingových agenturách.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 2a až 2g se označují
jako poznámky pod čarou č. 2b až 2h, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

(3) O povolení ratingové agentury, která má sídlo
na území České republiky, rozhoduje Česká národní
banka.

2a

2. V § 9 odstavec 8 zní:
„(8) Pro výpočet kapitálových požadavků pomocí
úvěrového hodnocení dlužníka vydaného jinou osobou
použije obchodník s cennými papíry toto úvěrové hodnocení jen tehdy, je-li tato jiná osoba zapsána do se-

(4) Náležitosti žádosti o povolení ratingové agentury, způsob a formu jejího podávání a jazyk, ve kterém se žádost podává, vymezuje nařízení o ratingových agenturách10k). Ratingová agentura podává žádost
v českém a anglickém jazyce10l).
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§ 76
Ratingová agentura, která má sídlo na území České
republiky, dodržuje pokyny Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry vydané v návaznosti na
nařízení o ratingových agenturách10m).
10i

) Čl. 3 odst. 1 písm. a) a g), čl. 14 a 29 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009.

10j

) Čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/
/2009.

10k

) Čl. 15 a Příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1060/2009.

10l

) Čl. 15 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1060/2009.

10m

) Čl. 21 odst. 2 písm. d) a čl. 21 odst. 3 písm. d) nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009.“.

Dosavadní části šestá až jedenáctá se označují jako části
sedmá až dvanáctá.
5. V § 135 odst. 1 úvodní části ustanovení se za
slova „tímto zákonem“ vkládají slova „ , nařízením o ratingových agenturách nebo jiným přímo použitelným
předpisem Evropských společenství2)“.

22c
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) Čl. 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/
/2009.“.

9. V § 136 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova
„nebo přímo použitelný předpis Evropských společenství v oblasti poskytování investičních služeb a činností
na trzích finančních nástrojů2)“ nahrazují slovy „ , nařízení o ratingových agenturách nebo jiný přímo použitelný předpis Evropských společenství v oblasti činností na finančních trzích2)“.
10. V § 136 odst. 4 se slova „účasti na obchodníkovi s cennými papíry podle § 11, organizátorovi regulovaného trhu podle § 47 a centrálnímu depozitáři podle § 104a“ nahrazují slovy „kvalifikované účasti nebo
ke zvýšení kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry, organizátorovi regulovaného trhu nebo
centrálním depozitáři anebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími obchodníka s cennými papíry, organizátora regulovaného trhu nebo centrálního depozitáře“.
11. Za § 145 se vkládá nový § 145a, který včetně
nadpisu a poznámky pod čarou č. 22d zní:
„§ 145a

6. V § 135 odst. 1 písmeno z) včetně poznámky
pod čarou č. 22 zní:

Odnětí povolení ratingové agentuře

„z) ratingová agentura, která má sídlo na území České
republiky, a osoba uvedená v nařízení o ratingových agenturách22) spolupůsobící při ratingových
činnostech této ratingové agentury.

Případy, kdy Česká národní banka odejme nebo
může odejmout povolení ratingové agentuře, která má
sídlo na území České republiky, a postup odnětí povolení stanovuje nařízení o ratingových agenturách22d).

22

) Bod 1 oddílu C přílohy I nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1060/2009.“.

22d

) Čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/
/2009.“.

7. V § 135 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

12. V části deváté se v hlavě první doplňuje díl 6,
který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 22e zní:

„(2) Dohledu České národní banky dále podléhá
osoba, která neoprávněně vykonává nebo nabízí činnosti podle tohoto zákona.“.

„Díl 6

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3
a 4.
8. Za § 135a se vkládá nový § 135b, který včetně
poznámky pod čarou č. 22c zní:
„§ 135b
Oprávnění a povinnosti České národní banky související s jejím členstvím v kolegiu orgánů dohledu stanovuje nařízení o ratingových agenturách22c).

Dohled nad ratingovou agenturou se sídlem
v jiném členském státě Evropské unie,
která vydala rating používaný v České republice
k regulatorním účelům
§ 149
Česká národní banka vykonává v mezích nařízení
o ratingových agenturách22e) dohled nad ratingovou
agenturou, která má sídlo v jiném členském státě
Evropské unie a vydala rating používaný v České republice k regulatorním účelům.
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22e

chivu zřízeného Evropským výborem regulátorů
trhů s cennými papíry,

) Čl. 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/
/2009.“.

13. V § 152a odst. 1 písm. b) a v § 198a odst. 1
písm. c) se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.
14. V § 157 odst. 8 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:
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h) neposkytne seznam klientů podle článku 11
odst. 3 nařízení o ratingových agenturách České
národní bance nebo Evropskému výboru regulátorů trhů s cennými papíry, nebo

„b) použije úvěrové hodnocení pro výpočet kapitálových požadavků v rozporu s tímto zákonem,“.

i) požaduje poplatek za poskytnutí informací v rozporu s článkem 13 nařízení o ratingových agenturách.

Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena c)
až h).

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 20 000 000 Kč.

15. Za § 163 se vkládá nový § 163a, který včetně
nadpisu a poznámek pod čarou č. 22f a 22g zní:

22f

) Čl. 3 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1060/2009.

„§ 163a

22g

) Čl. 3 odst. 1 písm. e) nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1060/2009.“.

Správní delikty ratingové agentury
se sídlem na území České republiky
(1) Ratingová agentura, která má sídlo na území
České republiky, se dopustí správního deliktu tím, že
a) nepřijme opatření podle článku 6 odst. 1 nařízení
o ratingových agenturách,
b) nezajistí, aby podmínky stanovené v článku 7 nařízení o ratingových agenturách splňovali
1. ratingoví analytici22f),
2. její zaměstnanci,
3. jiné osoby, které pro ni nebo podle jejích příkazů poskytují služby nebo se podílejí na výkonu ratingových činností,
4. vedoucí ratingoví analytici22g), nebo
5. osoby schvalující ratingy,
c) neuveřejní informaci podle článku 8 odst. 1 nebo
odst. 6 písm. a), článku 11 odst. 1, článku 12 nebo
části II oddílu E přílohy I nařízení o ratingových
agenturách,
d) při vydávání ratingu poruší pravidla pro metodiky
stanovená v článku 8 odst. 2, 3, 4, 5 nebo odst. 6
písm. b) nebo c) nařízení o ratingových agenturách,
e) vykonává outsourcing důležitých provozních
funkcí v rozporu s článkem 9 nařízení o ratingových agenturách,

16. V § 167 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:
„(9) Osoba uvedená v § 135 odst. 1 písm. z) se
dopustí přestupku tím, že
a) se podílí na transakci s finančním nástrojem v rozporu s bodem 1 oddílu C přílohy I nařízení o ratingových agenturách,
b) se účastní udělování ratingu v rozporu s bodem 2
oddílu C přílohy I nařízení o ratingových agenturách,
c) požádá o výhodu nebo ji přijme v rozporu s bodem 4 oddílu C přílohy I nařízení o ratingových
agenturách,
d) nesdělí podezření na protiprávní jednání podle
bodu 5 oddílu C přílohy I nařízení o ratingových
agenturách, nebo
e) přijme pozici v hodnocené osobě nebo s ní spřízněné třetí osobě v rozporu s bodem 7 oddílu C
přílohy I nařízení o ratingových agenturách.“.
Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 10 až 12.
17. V § 167 odst. 11 písm. c) se slova „nebo
odstavce 9“ nahrazují slovy „ , odstavce 9 nebo odstavce 10“.
18. Část jedenáctá se včetně nadpisu zrušuje.

f) poruší pravidla pro uveřejňování a prezentaci ratingů stanovená v článku 10 nařízení o ratingových
agenturách,

Dosavadní část dvanáctá se označuje jako část jedenáctá.

g) neposkytne informaci uvedenou v článku 11
odst. 2 nařízení o ratingových agenturách do ar-

19. V § 194 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Pro řízení podle nařízení o ratingových agenturách se
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použije správní řád, nestanoví-li tento zákon nebo nařízení o ratingových agenturách jinak.“.
20. V § 194 odst. 4 se za slova „tohoto zákona“
vkládají slova „ , nařízení o ratingových agenturách
nebo jiného přímo použitelného předpisu Evropského
společenství v oblasti činností na finančních trzích2)“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Obchodník s cennými papíry a zahraniční osoba,
která má sídlo ve státě, který není členským státem
Evropské unie, a má povolení České národní banky
k poskytování investičních služeb prostřednictvím
organizační složky, zajistí splnění povinnosti stanovené
v § 9 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na
kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 7. prosince
2010. Do té doby může pro výpočet kapitálových požadavků používat úvěrové hodnocení dlužníka vypracovaného osobou, která splňovala požadavky zákona
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném do dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, a která byla ke dni
nabytí účinnosti tohoto zákona zapsána do seznamu
agentur pro úvěrové hodnocení vedeného Českou národní bankou podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách,
ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu
Čl. III
Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve
znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb.,
zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona
č. 309/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 626/
/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 56/2006
Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb., zákona č. 324/2006 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.
a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 3 se na konci textu písmene a) doplňuje
odkaz na poznámku pod čarou č. 1a.
Poznámka pod čarou č. 1a zní:
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„1a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009
ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách.“.

2. V § 5 odst. 2 se za slova „centrální depozitář,5)“
vkládají slova „ratingová agentura6),“.
Poznámka pod čarou č. 6 zní:
„6) Čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1060/2009.“.

3. V § 7 písm. d) se slovo „společenství9a)“ nahrazuje slovem „společenství9a) , 1a)“.
4. V § 8 odst. 1 písm. c) se slovo ,,komunikací“
nahrazuje slovem „komunikací9b)“.
Poznámka pod čarou č. 9b zní:
„9b) § 2 písm. h) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.“.

5. V § 8 odst. 6 se za slova „pověřil“ vkládají slova „nebo ratingová agentura pověřila“ a slovo „předpisu2)“ se nahrazuje slovy „předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a)“.
6. V § 11 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „(dále jen „členský stát“)“.
7. V § 13 odst. 1 písm. j) a w) se slova „státu
Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru“ nahrazují slovem „státě“.
8. V § 13 odst. 1 se na konci textu písmene p)
doplňují slova „s povolením České národní banky“.
9. V § 13 odst. 1 písm. r) se slova „Evropské unie“
zrušují.
10. V § 13 odst. 1 písm. v) se slova „členských
států Evropské unie nebo Evropského hospodářského
prostoru“ nahrazují slovy „členského státu“.
11. V § 13 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) seznam ratingových agentur, zveřejňovaný v Úředním věstníku Evropské unie.“.
12. V § 26 odst. 2 písm. b) se slova „státu Evropské unie nebo v jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor“ nahrazují slovem „státě“.
13. V § 26 odst. 2 písm. c) se slova „ , členském
státu Evropské unie nebo jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor“ nahrazují slovy „nebo členském státě“.
14. V § 26 odst. 2 písm. d) a f) se slova „státu
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Evropské unie nebo jiném státu tvořícím Evropský
hospodářský prostor“ nahrazují slovem „státě“.
15. V § 26 odst. 2 písm. c) se bod 3 zrušuje.
Dosavadní body 4 a 5 se označují jako body 3 a 4.
16. V § 26 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

ratingová agentura zapsána do seznamu agentur pro
úvěrové hodnocení vedeného Českou národní bankou,
nebo jde-li o srovnatelné úvěrové hodnocení vydané
jinou osobou, pokud nařízení o ratingových agenturách
použití takového srovnatelného úvěrového hodnocení
připouští.
3c

„(3) Porušením mlčenlivosti podle odstavce 1 dále
není poskytnutí informace Evropské centrální bance,
centrální bance členského státu a Evropskému výboru
regulátorů trhů cenných papírů.“.
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) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009
ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách.“.

17. V § 26 odst. 8 a 9 se slova „Evropské unie
nebo Evropského hospodářského prostoru“ zrušují.

2. V § 12b se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Pokud je osoba poskytující úvěrová hodnocení registrovanou nebo certifikovanou ratingovou agenturou
podle nařízení o ratingových agenturách, má se za to,
že její metody hodnocení splňují požadavky na nestrannost, nezávislost a průhlednost a jsou průběžně
aktualizovány.“.

ČÁST TŘETÍ

3. V § 26 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 4
až 9.

Změna zákona o bankách
Čl. IV
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona
č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/
/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb.,
zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona
č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/
/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001
Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb.,
zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona
č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/
/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,
zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona
č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 120/
/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008
Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb.,
zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona
č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/
/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009
Sb. a zákona č. 287/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 12b odstavec 1 včetně poznámky pod čarou
č. 3c zní:
„(1) Pro výpočet kapitálových požadavků pomocí
úvěrového hodnocení dlužníka vydaného jinou osobou
použije banka toto úvěrové hodnocení jen tehdy, pokud je vydáno ratingovou agenturou registrovanou
nebo certifikovanou podle nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách3c) (dále jen
„nařízení o ratingových agenturách“), pokud je tato

„j) použití úvěrového hodnocení pro výpočet kapitálových požadavků v rozporu s tímto zákonem.“.
Čl. V
Přechodná ustanovení
1. Pokud osoba zapsaná do seznamu agentur pro
úvěrové hodnocení podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, nepožádá o povolení působit jako ratingová
agentura podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání
na kapitálovém trhu, ve znění tohoto zákona účinném
ode dne nabytí účinnosti, a podle přímo použitelného
předpisu Evropského parlamentu a Rady o ratingových
agenturách (dále jen „nařízení“) do 7. září 2010, vyškrtne ji Česká národní banka ze seznamu agentur
pro úvěrové hodnocení marným uplynutím této lhůty.
Rozhodnutí o tomto vyškrtnutí se nevydává.
2. Pokud osoba zapsaná do seznamu agentur pro
úvěrové hodnocení podle dosavadních právních předpisů požádá o povolení působit jako ratingová agentura
podle nařízení a tato žádost je zamítnuta, vyškrtne tuto
osobu Česká národní banka ze seznamu podle bodu 1
s účinností ke dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí,
kterým se povolení neuděluje. Rozhodnutí o tomto vyškrtnutí se nevydává.
3. Banka a pobočka zahraniční banky, která nepožívá výhody jednotné licence podle práva Evropských
společenství, zajistí splnění povinnosti stanovené
v § 12b odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
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nejpozději do 7. prosince 2010. Do té doby může pro
výpočet kapitálových požadavků používat úvěrové
hodnocení dlužníka vypracovaného osobou, která splňovala požadavky zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve
znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
nebo na jeho základě a která byla ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zapsána do seznamu agentur pro
úvěrové hodnocení vedeného Českou národní bankou
do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Čl. VI
Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících
a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb.,
zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona
č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/
/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,
zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/
/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009
Sb. a zákona č. 285/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 8 odstavec 10 včetně poznámky pod čarou
č. 12 zní:
„(10) Pro výpočet kapitálových požadavků pomocí úvěrového hodnocení dlužníka vydaného jinou
osobou použije družstevní záložna toto úvěrové hodnocení jen tehdy, je-li tato jiná osoba zapsána do seznamu agentur pro úvěrové hodnocení vedeného
Českou národní bankou podle zákona upravujícího
činnost bank, nebo pokud použití tohoto úvěrového
hodnocení zákon upravující činnost bank připouští12).
12

) § 12b odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění
zákona č. 160/2010 Sb.“.

2. V § 27b se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:
„n) použije úvěrové hodnocení pro výpočet kapitálových požadavků v rozporu s tímto zákonem.“.
3. V § 27b odst. 3 se slova „a podle odstavce 1
písm. a) a b), písm. d) až l)“ nahrazují slovy „a podle
odstavce 1 písm. a), b), d) až n)“.
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Čl. VII
Přechodné ustanovení
Spořitelní a úvěrní družstvo zajistí splnění povinnosti stanovené v § 8 odst. 10 zákona č. 87/1995 Sb.,
o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s ním souvisejících a o doplnění zákona České
národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 7. prosince 2010. Do té doby může pro výpočet kapitálových
požadavků používat úvěrové hodnocení dlužníka vypracovaného osobou, která byla ke dni nabytí účinnosti
tohoto zákona zapsána do seznamu agentur pro úvěrové hodnocení vedeného Českou národní bankou podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném
do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o dluhopisech
Čl. VIII
V § 7 odst. 1 písm. l) zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 56/2006 Sb., se slova ,,bylo
provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emitenta
(rating), nebo informaci, že ohodnocení nebylo provedeno“ nahrazují slovy „byl udělen rating1), nebo informaci, že rating nebyl udělen“.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových
agenturách.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako
poznámka pod čarou č. 1a, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon)
Čl. IX
V § 3 odst. 3 písm. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění zákona č. 285/2009 Sb., se na
konci textu písmene a) doplňují slova „ , činnost ratingových agentur13c)“.
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Poznámka pod čarou č. 13c zní:
„13c) Čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových
agenturách.“.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. X
V části IV položce 66 písm. d) přílohy zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 230/2008 Sb., se za slova „- povolení k činnosti
obchodníka s cennými papíry, který není bankou, nebo
k poskytování investičních služeb prostřednictvím
organizační složky
Kč 50 000“
vkládají na samostatném řádku slova
„- povolení ratingové agentury

Kč 200 000“.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o nadacích a nadačních fondech
Čl. XI
V § 23 odst. 4 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích
a nadačních fondech, ve znění zákona č. 210/2002 Sb.
a zákona č. 257/2004 Sb., písmeno c) včetně poznámky
pod čarou č. 3c zní:
„c) dluhopisů, jejichž rating vydaný ratingovou agenturou registrovanou nebo certifikovanou podle
přímo použitelného předpisu Evropských společenství o ratingových agenturách3c) nedosahuje
srovnatelné ratingové kategorie jako rating České
republiky nebo které nejsou nepodmínečně a neodvolatelně zaručeny státem anebo jinou osobou s ratingem dosahujícím srovnatelné ratingové kategorie jako rating České republiky.
3c

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009
ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 3c se označuje jako
poznámka pod čarou č. 3d, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
Čl. XII
Přechodné ustanovení
Nadace a nadační fond zajistí splnění povinnosti
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stanovené v § 23 odst. 4 písm. c) zákona č. 227/1997
Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do
7. prosince 2010. Do té doby postupuje podle § 23
odst. 4 písm. c) zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích
a nadačních fondech, ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o penzijním připojištění
se státním příspěvkem
Čl. XIII
Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se
státním příspěvkem a o změnách některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/
/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 170/1999
Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb.,
zákona č. 36/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 444/
/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,
zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/
/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 306/2008
Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 230/2009 Sb., se
mění takto:
1. V § 33 odst. 5 se slova „hodnocení bylo alespoň
dvěma mezinárodně uznávanými ratingovými agenturami stanoveno na úrovni České republiky nebo vyšší“
nahrazují slovy „rating vydaný ratingovou agenturou
registrovanou nebo certifikovanou podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství o ratingových agenturách11d) dosahuje srovnatelné ratingové kategorie jako rating České republiky“.
Poznámka pod čarou č. 11d zní:
„11d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009
ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách.“.

2. V § 43a odst. 4 a § 43b odst. 5 se slova „omezí
právo“ nahrazují slovem „ovlivní“.
3. V § 43b se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Penzijní fond se dopustí správního deliktu
tím, že použije pro výpočet hodnoty dluhopisu drženého do splatnosti ve svém majetku rating, který nevydala ratingová agentura uvedená v § 33 odst. 5.“.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

Sbírka zákonů č. 160 / 2010

Částka 55

4. V § 43b odst. 7 se slova „odstavce 1“ nahrazují
slovy „odstavců 1 a 6“.
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pojištění se státním příspěvkem a o změnách některých
zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. XIV
Přechodné ustanovení
Penzijní fond zajistí splnění povinnosti stanovené
v § 33 odst. 5 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých
zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 7. prosince 2010. Do té doby postupuje podle
§ 33 odst. 5 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním při-

ČÁST DESÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. XV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 7. června
2010.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.
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MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné – 516 205 176, 516 205 175, objednávky jednotlivých částek (dobírky) –
516 205 175, objednávky-knihkupci – 516 205 175, faxové objednávky – 519 321 417, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314.
Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Benešov: Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: 312 248 323;
Klatovy: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav Tvrdík, Štursova 10, tel.:
416 732 135, fax: 416 734 875; Most: Knihkupectví „U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; Olomouc: ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1;
Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Typos, tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2,
EDICUM, Bačická 15, Technické normy, Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR,
Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; Praha 4: SEVT, a. s., Jihlavská 405; Praha 6: PPP –
Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6; Praha 8: Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 224 813 548;
Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@abonent.cz, DOVOZ
TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605;
Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada Šimonová – EMU, Zavadilská 786; Teplice: Knihkupectví L & N, Kapelní 4; Ústí nad Labem: PNS Grosso
s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy
zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Simona Novotná,
Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na
tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno
Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

