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469

ZÁKON

ze dne 7. prosince 2011,

kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací),

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, expe-
rimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a ino-
vací), ve znění zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 215/
/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 413/2005
Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zá-
kona č. 171/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb. a zákona č. 110/2009 Sb., se mění takto:

1. V části první hlavě V v § 20 odstavci 1 se věta
třetí nahrazuje větami „Délka soutěžní lhůty pro jed-
nostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji
a inovacích je nejméně 43 kalendářních dní. Délka sou-
těžní lhůty pro první i druhý stupeň dvoustupňové ve-

řejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích je nej-
méně 36 kalendářních dní.“.

2. V části první hlavě V v § 20 odstavci 2 se věta
třetí nahrazuje větou „Délka hodnotící lhůty u jedno-
stupňové i dvoustupňové veřejné soutěže ve výzkumu,
vývoji a inovacích je nejvýše 240 kalendářních dnů.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Na veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním
vývoji a inovacích vyhlášené před nabytím účinnosti
tohoto zákona se vztahují dosavadní právní předpisy.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem dru-
hého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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ZÁKON

ze dne 9. prosince 2011,

kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o nemocenském pojištění

Čl. I

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb.,
zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/
/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009
Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb.,
zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona
č. 166/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/
/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 263/2011
Sb., zákona č. 341/2011 Sb. a zákona č. 365/2011, se
mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

„2) Například Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů
sociálního zabezpečení, ve znění Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 a Nařízení Komise
(EU) č. 1244/2010, Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci
systémů sociálního zabezpečení, ve znění Nařízení Komise
(EU) č. 1244/2010, a Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým
se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení
(ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které
se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich
státní příslušnosti.“.

2. V § 3 písm. a) se slova „a fyzická osoba v době
přerušení pojištění,“ zrušují.

3. Poznámka pod čarou č. 10 zní:

„10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/
/2009.“.

4. V § 5 písm. a) bodě 4 se slova „v družstvech,
kde podmínkou členství je jejich pracovní vztah k druž-
stvu“ zrušují.

5. V § 5 písm. a) se na konci textu bodu 11 do-
plňují slova „a 18“ a v poznámce pod čarou č. 12 se
slova „§ 8 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní
bance,“ zrušují.

6. V § 5 písm. a) se doplňují body 16 až 20, které
znějí:

„16. společníci a jednatelé společnosti s ručením
omezeným a komanditisté komanditní společ-
nosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vy-
konávají pro ni práci, za kterou jsou touto
společností odměňováni, a ředitelé obecně
prospěšné společnosti, jestliže mimo pracov-
něprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kte-
rou jsou touto společností odměňováni,

17. prokuristé, pokud se jejich příjem z činnosti
prokuristy považuje za příjem ze závislé čin-
nosti podle zákona o daních z příjmů,

18. členové kolektivních orgánů právnické osoby,
kteří jsou za činnost v těchto orgánech odmě-
ňováni, pokud se jejich příjem za činnost
v těchto orgánech považuje za příjem ze zá-
vislé činnosti nebo funkční požitky podle zá-
kona o daních z příjmů,

19. likvidátoři, pokud se jejich příjem z činnosti
likvidátora považuje za příjem ze závislé čin-
nosti podle zákona o daních z příjmů,

20. vedoucí organizačních složek právnické osoby
uvedených v § 167c, jejichž místo výkonu
práce je trvale v České republice,“.

7. V § 6 odstavec 3 zní:

„(3) Zaměstnanci jsou účastni pojištění též, jestliže
jejich zaměstnání nemělo trvat a ani netrvalo déle než
14 kalendářních dnů, pokud zaměstnanec vykonával
v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více
těchto zaměstnání a úhrn započitatelných příjmů
z těchto zaměstnání dosáhl v kalendářním měsíci aspoň
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částku rozhodného příjmu; zaměstnanci jsou účastni
pojištění nejvýše po dobu trvání takových zaměstnání
v tomto kalendářním měsíci. Za téhož zaměstnavatele
se přitom považuje též právní nástupce zaměstnava-
tele.“.

8. V § 6 odst. 5 větě druhé se slova „Vláda zvýší
nařízením částku rozhodného příjmu“ nahrazují slovy
„Částka rozhodného příjmu se zvýší“.

9. V § 6 se na konci odstavce 5 doplňuje věta
„Výši rozhodného příjmu stanoveného podle věty
druhé vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí
ve Sbírce zákonů sdělením.“.

10. V § 6 odst. 6 se slova „se na předepsaném tis-
kopisu“ nahrazují slovy „je podle zákona o důchodo-
vém pojištění dobrovolně účasten důchodového pojiš-
tění jako zaměstnanec zahraničního zaměstnavatele73)
a na předepsaném tiskopisu se“.

Poznámka pod čarou č. 73 zní:

„73) § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění, ve znění pozdějších předpisů.“.

11. Na konci § 8 se doplňuje věta „Je-li však spo-
lečník společnosti s ručením omezeným současně jed-
natelem téže společnosti s ručením omezeným, je pojiš-
těn z těchto činností jen jednou.“.

12. Nadpis § 10 zní: „Vznik a zánik pojištění za-
městnanců“.

13. V § 10 odst. 1 písm. h) se slova „ , od něhož
tato odměna nenáleží“ nahrazují slovy „skončení této
funkce nebo zánikem mandátu člena zastupitelstva“,
slova „nebo primátor“ se nahrazují slovy „ , místosta-
rosta, primátor nebo náměstek primátora“, za slova
„nově zvoleného zastupitelstva“ se vkládají slova „nebo
vykonává-li dosavadní starosta, místostarosta, primátor
nebo náměstek primátora svěřené pravomoci do zvo-
lení nového starosty, místostarosty, primátora nebo ná-
městka primátora“ a slova „a primátora hlavního města
Prahy“ se nahrazují slovy „ , náměstka hejtmana, pri-
mátora hlavního města Prahy a náměstka primátora
hlavního města Prahy“.

14. V § 10 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena o) až s), která znějí:

„o) bodě 16 dnem, ve kterém začal konat práci pro
společnost, a zaniká dnem ukončení této práce,

p) bodě 17 dnem, ve kterém fyzická osoba ustano-
vená prokuristou začala s výkonem činnosti pro-

kuristy, a zaniká dnem, kterým ukončila činnost
prokuristy, za kterou je odměňována,

q) bodě 18 dnem zahájení činnosti člena kolektivního
orgánu právnické osoby, a zaniká dnem ukončení
této činnosti,

r) bodě 19 dnem, kdy fyzická osoba jmenovaná lik-
vidátorem začala s výkonem činnosti likvidátora,
a zaniká dnem ukončení výkonu funkce likvidá-
tora,

s) bodě 20 dnem, ve kterém nastoupil do práce,
a zaniká dnem ukončení práce nebo dnem odvo-
lání z pracovního místa vedoucího organizační
složky.“.

15. V § 10 se na konci textu odstavce 4 doplňují
slova „a 18“.

16. V § 10 odst. 7 se za slovo „zaniká“ vkládají
slova „dnem skončení dobrovolné účasti na důchodo-
vém pojištění nebo“.

17. V § 10 se odstavec 9 zrušuje.

18. V § 14 odst. 1 se slova „nebo v době přerušení
pojištění (§ 10 odst. 9)“ zrušují.

19. V § 14 se odstavec 3 zrušuje.

20. V § 15 odst. 4 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b)
až e).

21. V § 15 se odstavec 6 zrušuje.

22. V § 16 písm. b) se na konci textu doplňují
slova „s výjimkou přídavku na bydlení poskytovaného
podle zákona o vojácích z povolání17a)“.

Poznámka pod čarou č. 17a zní:

„17a) § 61 odst. 4 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání,
ve znění pozdějších předpisů.“.

23. V § 17 odst. 3 se za slova „odst. 4“ vkládají
slova „a § 57 odst. 6“.

24. V § 18 odst. 1 větě druhé se slovo „stanoví“
nahrazuje slovem „zaokrouhluje“.

25. V § 18 se na konci textu odstavce 5 doplňují
slova „a pokud zaměstnání netrvalo do konce tohoto
kalendářního měsíce, do dne, kterým zaměstnání skon-
čilo“.

26. V § 18 odst. 6 větě první se slova „jsou-li
v tomto rozhodném období jen vyloučené dny“ nahra-
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zují slovy „není-li v rozhodném období alespoň 7 ka-
lendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ“.

27. V § 18 odst. 7 písm. a) se slova „kalendářních
dnů pracovního volna bez náhrady příjmu nebo služeb-
ního volna, za které nebyl poskytnut služební příjem
nebo plat, poskytnutých zaměstnanci jeho zaměstnava-
telem v případech, kdy zaměstnanec nemá na pracovní
(služební) volno nárok podle zvláštního právního před-
pisu,“ zrušují.

28. V § 19 odst. 1 se na konci písmene b) čárka
nahrazuje tečkou a písmena c) a d) se zrušují.

29. V § 19 odst. 6 se slova „alespoň 5“ nahrazují
slovy „alespoň 7“, slova „započitatelný příjem“ se na-
hrazují slovy „jedna třicetina započitatelného příjmu“
a slova „za kalendářní den“ se zrušují.

30. V § 19 se na konci odstavce 6 doplňuje věta
„Jde-li o zaměstnání malého rozsahu, považuje se
v tomto případě za denní vyměřovací základ jedna tři-
cetina vyměřovacího základu zaměstnance dosaženého
v kalendářním měsíci, v němž vznikla sociální udá-
lost.“.

31. V § 19 odst. 7 se slova „započitatelný příjem“

nahrazují slovy „jedna třicetina započitatelného pří-
jmu“, slova „za kalendářní den“ se zrušují a na konci
odstavce se doplňuje věta „Ustanovení odstavce 6 věty
druhé platí zde obdobně.“.

32. V § 19 se doplňuje odstavec 13, který zní:

„(13) Nemůže-li příslušný orgán nemocenského
pojištění zjistit vyměřovací základy zaměstnance za
jednotlivé kalendářní měsíce rozhodného období, po-
važuje se za vyměřovací základ zaměstnance za jednot-
livý kalendářní měsíc minimální mzda platná v kalen-
dářním měsíci; to neplatí u zaměstnání malého roz-
sahu.“.

33. V § 28 odst. 4 větě první se za slovo „vždy“
vkládají slova „posledním dnem přede“.

34. V § 28 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Nemocenské se nevyplácí po dni, kterým
končí dočasná pracovní neschopnost podle § 59 odst. 2,
i když den ukončení dočasné pracovní neschopnosti
nebyl vyznačen na rozhodnutí o ukončení dočasné pra-
covní neschopnosti.“.

35. V § 32 odst. 1 písm. d) se za slova „[§ 57
odst. 1 písm. e)]“ vkládají slova „nebo pro které bylo
vystaveno potvrzení podle § 67 písm. d)“.

36. V § 32 odst. 1 se na konci textu písmene e)

doplňují slova „a na dobu nejméně 7 kalendářních
dnů po sobě jdoucích“.

37. V § 32 odst. 4 písm. a) se slova „počátek šes-
tého týdne před očekávaným dnem porodu připad-
ne do období 270 dnů ode dne úspěšného ukončení
studia nebo k převzetí dítěte do péče podle odstavce 1
písm. b) až e) došlo v období 270 dnů ode dne úspěš-
ného ukončení studia“ nahrazují slovy „toto studium
bylo úspěšně ukončeno“.

38. V § 32 odst. 4 se na konci písmene b) čárka
nahrazuje středníkem a písmeno c) se zrušuje.

39. V § 32 odst. 7 se na konci textu věty druhé
doplňují slova „ , a do období přede dnem ověření
podpisu podle věty první“.

40. V § 32 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) V případě, že podpůrčí doba začíná podle
§ 34 odst. 1 písm. b), považuje se podmínka účasti na
pojištění podle odstavce 2 nebo 3 za splněnou ke dni
nástupu na peněžitou pomoc v mateřství, pokud se tato
podmínka splní k počátku šestého týdne před očekáva-
ným dnem porodu.“.

41. V § 36 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Výplatu peněžité pomoci v mateřství nelze
podle odstavce 1 písm. d) a e) přerušit během podpůrčí
doby stanovené podle § 35 odst. 1. Peněžitá pomoc
v mateřství se pojištěnci, který uzavřel dohodu podle
§ 32 odst. 1 písm. e), nevyplácí, pokud doba, po kterou
jsou jinak splněny podmínky nároku na výplatu peně-
žité pomoci v mateřství, nečiní aspoň 7 kalendářních
dnů po sobě jdoucích.“.

42. V § 39 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i) členové kolektivních orgánů právnické osoby uve-
dení v § 5 písm. a) bodě 18.“.

43. V § 39 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Nárok na výplatu ošetřovného nemá zaměst-
nanec v době prvních 14 kalendářních dní dočasné pra-
covní neschopnosti nebo nařízené karantény a v období
od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v době prvních
21 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti
nebo nařízené karantény.“.

44. V § 42 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) členkou kolektivních orgánů právnické osoby uve-
denou v § 5 písm. a) bodě 18.“.
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45. § 50 zní:

„§ 50

Dohodu o srážkách z dávek vyplácených okresní
správou sociálního zabezpečení [§ 81 odst. 2 písm. a)]
nelze uzavřít, s výjimkou dohody o srážkách na úhradu
přeplatku na dávce (§ 124) nebo regresní náhrady
(§ 126) a dohody mezi věřitelem a dlužníkem k uspo-
kojení pohledávky dlužného výživného v rámci
vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí.“.

46. V § 55 se na konci textu odstavce 4 doplňují
slova „ ; to však neplatí, jestliže tato další dočasná pra-
covní neschopnost byla uznána k jiné pojištěné čin-
nosti“.

47. V § 56 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Vycházky podle odstavce 2 písm. c) může
ošetřující lékař povolit pouze v rozsahu, který odpo-
vídá zdravotnímu stavu dočasně práce neschopného
pojištěnce a který nenarušuje stanovený léčebný režim.
Ošetřující lékař může vycházky povolit podle věty
první nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to
v době od 7 hodin do 19 hodin; přitom vymezí kon-
krétní časový úsek nebo časové úseky těchto vycházek.
Výjimečně může ošetřující lékař v případech, kdy
mimořádně náročný léčebný plán, probíhající inten-
zivní léčba, nepříznivé vedlejší účinky léčby nebo cel-
kově závažný zdravotní stav neumožňují pojištěnci,
aby využil pevně stanovenou dobu vycházek, na žádost
dočasně práce neschopného pojištěnce a po předchozím
písemném souhlasu příslušného orgánu nemocenského
pojištění uděleného na základě žádosti ošetřujícího lé-
kaře povolit, aby si tento pojištěnec volil dobu vychá-
zek podle svého aktuálního zdravotního stavu. Povolit
vycházky podle věty třetí lze nejvýše na dobu 3 měsíců;
takto lze vycházky povolit i opakovaně.“.

48. V § 57 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) pojištěnce, který byl uznán invalidním v prvním
nebo druhém stupni, pokud u tohoto pojištěnce
v den, který bezprostředně následuje po dni, jímž
byla ukončena dočasná pracovní neschopnost po-
dle § 59 odst. 2, nastala nebo trvá jiná porucha
zdraví, než která byla důvodem uznání dočasné
pracovní neschopnosti, anebo nastaly nebo trvají
jiné důvody, které by odůvodňovaly uznání do-
časné pracovní neschopnosti, a tato porucha nebo
tyto důvody neumožňují pojištěnci vykonávat po-
jištěnou činnost.“.

49. V § 57 odst. 3 větě první se za slova „ošetřující
lékař“ vkládají slova „ , nejde-li o vznik dočasné pra-
covní neschopnosti podle odstavce 1 písm. g),“.

50. V § 57 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Dočasná pracovní neschopnost podle od-
stavce 1 písm. g) se považuje za pokračování předchozí
dočasné pracovní neschopnosti.“.

51. V § 59 odst. 1 písm. a) se slova „od tohoto
vyšetření“ nahrazují slovy „následujícím po dni tohoto
vyšetření; pokud ošetřující lékař ukončí dočasnou pra-
covní neschopnost pozdějším než třetím kalendářním
dnem následujícím po tomto vyšetření, má se za to, že
dočasná pracovní neschopnost skončila tímto třetím
kalendářním dnem“.

52. V § 59 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) pojištěnce, jestliže uplynulo alespoň 180 dnů
trvání dočasné pracovní neschopnosti a vyšetřením
zjistí, že zdravotní stav je stabilizovaný a je před-
poklad, že pojištěnec již nebude moci vykonávat
dosavadní pojištěnou činnost, a to 30. kalendářním
dnem následujícím po dni tohoto vyšetření; to ne-
platí, jde-li o dočasnou pracovní neschopnost vo-
jáka z povolání a příslušníka bezpečnostního
sboru,“.

53. V § 59 odst. 1 písm. f) se za slova „nárok na
peněžitou pomoc v mateřství“ vkládají slova „z jakéko-
liv pojištěné činnosti“.

54. V § 59 odst. 1 se písmeno k) zrušuje.

Dosavadní písmeno l) se označuje jako písmeno k).

55. V § 59 odstavec 2 zní:

„(2) Dočasná pracovní neschopnost končí třicá-
tým dnem ode dne následujícího po dni, v němž byl
pojištěnec posudkem okresní správy sociálního zabez-
pečení uznán invalidním. Byl-li pojištěnec uznán inva-
lidním na základě výsledku soudního řízení o žalobě,
končí dočasná pracovní neschopnost třicátým dnem
ode dne následujícího po dni, v němž orgán rozhodující
o invalidním důchodu obdržel rozhodnutí soudu; tento
orgán je povinen neprodleně písemně vyrozumět oše-
třujícího lékaře o tom, v kterém dni toto rozhodnutí
soudu obdržel. Ošetřující lékař vyznačí den ukončení
dočasné pracovní neschopnosti z důvodu uznání inva-
lidity na předepsaném tiskopisu.“.

56. V § 59 odst. 3 se slova „odstavců 1 a 2“ na-
hrazují slovy „odstavce 1“.

57. V § 61 písm. b) se slova „v evidenčním de-
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níku“ a slova „a hodina“ zrušují a na konci textu pís-
mene b) se doplňují slova „ , nebo s uvedením data
předání nebo převzetí, názvu zdravotnického zařízení
včetně příslušné odbornosti, do jehož péče byl tento
pojištěnec předán nebo od něhož byl převzat do péče,
a adresy pracoviště tohoto zdravotnického zařízení“.

58. V § 61 písm. g) se slova „neschopnosti před-
chozího“ nahrazují slovy „neschopnosti a k povolení
vycházek podle § 56 odst. 6 věty třetí předchozího“
a za slovo „změnu“ se vkládají slova „nebo tyto vy-
cházky“.

59. V § 61 písm. h) se za slova „dnů dočasné pra-
covní neschopnosti“ vkládají slova „spolu s příslušným
lékařem orgánu nemocenského pojištění zhodnotit“.

60. V § 61 písm. j) se za slovo „tiskopisu“ vkládají
slova „nejméně jednou měsíčně“.

61. V § 61 písm. k) se slovo „pátého“ nahrazuje
slovem „sedmého“.

62. V § 61 písm. l) se slova „vzniku a“ zrušují, za
slovo „neschopnosti“ se vkládají slova „ , délce jejího
trvání a diagnóze, pro kterou byl pojištěnec uznán do-
časně práce neschopným,“ a na konci textu písmene l)
se doplňují slova „ ; je-li pojištěnec vojákem z povolání,
je povinen informovat do 7 kalendářních dnů též
o vzniku dočasné pracovní neschopnosti“.

63. V § 61 písm. m) se za slova „odst. 1“ vkládají
slova „písm. a) až j)“.

64. V § 61 písm. n) se slova „a příslušnému orgánu
nemocenského pojištění“ zrušují a na konci textu pís-
mene n) se doplňují slova „ , a příslušnému orgánu ne-
mocenského pojištění na předepsaném tiskopisu zá-
sadní změnu diagnózy nemoci, která odůvodňuje do-
časnou pracovní neschopnost, a to nejpozději do 7 ka-
lendářních dnů; zásadní změnou diagnózy se zde ro-
zumí změna povahy chorobného procesu nebo změna
jeho etiologie“.

65. V § 61 písm. u) a v § 69 písm. g) se slo-
va „zdravotnickou dokumentaci“ nahrazují slovy „ve
zdravotnické dokumentaci údaje“.

66. V § 61 písm. v) se za slovo „sdělit“ vkládají
slova „písemně nebo v elektronické podobě“ a na konci
textu písmene v) se doplňují slova „ , a to nejpozději
v pracovní den následující po dni obdržení této žádosti,
a dále písemně nebo v elektronické podobě neprodleně
sdělit, že vyšetřením zjistil, že zdravotní stav pojištěnce
je stabilizovaný a je předpoklad, že pojištěnec již ne-
bude moci vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, že

jeho dočasná pracovní neschopnost bude ukončena po-
dle § 59 odst. 1 písm. b) a že tento předpoklad je dů-
vodem pro lékařskou prohlídku zařízením závodní
preventivní péče ze zdravotních důvodů podle § 62“.

67. V § 61 se na konci písmene x) tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena y) a z), která znějí:

„y) vyznačit v rozhodnutí o ukončení dočasné pra-
covní neschopnosti den ukončení dočasné pra-
covní neschopnosti podle § 59 odst. 2,

z) informovat pojištěnce o jeho povinnosti podrobit
se podle § 64 odst. 1 písm. q) v zařízení závodní
preventivní péče lékařské prohlídce ze zdravotních
důvodů, neboť jeho dočasná pracovní neschopnost
bude ukončena podle § 59 odst. 1 písm. b), a o po-
dání této informace učinit záznam ve zdravotnické
dokumentaci.“.

68. § 62 včetně nadpisu zní:

„§ 62

Povinnosti zaměstnavatele
a zařízení závodní preventivní péče

(1) Zaměstnavatel je povinen po obdržení sdělení
ošetřujícího lékaře podle § 61 písm. v) o ukončení do-
časné pracovní neschopnosti zaměstnance podle § 59
odst. 1 písm. b) s uvedením, že je předpoklad, že pojiš-
těnec již nebude moci vykonávat dosavadní pojištěnou
činnost a že tento předpoklad je důvodem pro lékař-
skou prohlídku zařízením závodní preventivní péče ze
zdravotních důvodů, požádat neprodleně zařízení zá-
vodní preventivní péče o provedení této prohlídky
s uvedením důvodů.

(2) Zařízení závodní preventivní péče je povinno
na základě žádosti zaměstnavatele podle odstavce 1
provést lékařskou prohlídku ze zdravotních důvodů
a vydat ve lhůtě do 7 dnů a v případě nutnosti došetření
zdravotního stavu do 15 dnů posudek o zdravotní způ-
sobilosti nebo nezpůsobilosti dočasně práce neschop-
ného pojištěnce vykonávat dosavadní pojištěnou čin-
nost a tento posudek zaslat nebo předat pojištěnci, jeho
ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli, který požádal
o provedení této prohlídky.“.

69. V § 63 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

70. V § 63 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Zařízení závodní preventivní péče je oprávněno vy-
zvat dočasně práce neschopného pojištěnce, jehož do-
časná pracovní neschopnost byla ukončena podle § 59
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odst. 1 písm. b), aby se v určeném termínu dostavil
k provedení lékařské prohlídky ze zdravotních důvodů
za účelem vydání posudku o zdravotní způsobilosti
nebo nezpůsobilosti pojištěnce vykonávat dosavadní
pojištěnou činnost.“.

71. V § 64 odst. 1 písm. b) se za slovo „pojiš-
těnce“ vkládají slova „a poskytnout nezbytnou součin-
nost k provedení této kontroly, zejména označit po-
třebnými údaji místo pobytu v době dočasné pracovní
neschopnosti tak, aby bylo možné tuto kontrolu pro-
vést“.

72. V § 64 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno q), které zní:

„q) dostavit se na základě výzvy zaměstnavatele nebo
zařízení závodní preventivní péče do 7 dnů k lékař-
ské prohlídce lékařem, který pro zaměstnavatele
zajišťuje závodní preventivní péči, za účelem po-
souzení zdravotní způsobilosti vykonávat dosa-
vadní pojištěnou činnost a poskytnout zařízení zá-
vodní preventivní péče součinnost potřebnou
k provedení této prohlídky, neboť jeho dočasná
pracovní neschopnost bude ukončena podle § 59
odst. 1 písm. b).“.

73. V § 64 odst. 2 se za slovo „pojištění“ vkládají
slova „ , a jde-li o příslušníka, též příslušný služební
útvar,“.

74. V § 65 odst. 2 písm. b) se za slovo „požado-
vat“ vkládají slova „písemně nebo v elektronické po-
době“.

75. V § 68 odst. 3 písm. a) se slova „od tohoto
vyšetření“ nahrazují slovy „následujícím po dni tohoto
vyšetření“.

76. V § 69 se na konci textu písmene a) doplňují
slova „ , a potvrdit pojištěnci nejméně jednou měsíčně
na předepsaném tiskopisu trvání potřeby ošetřování,
a to ke dni vydání tohoto potvrzení nebo nejvýše
3 kalendářní dny dopředu“.

77. V § 75 odst. 1 se slova „nejsou důvody pro
trvání“ nahrazují slovy „jsou důvody pro ukončení“.

78. V § 75 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „ , a to na předepsaném tiskopise“.

79. Za § 75 se vkládá nový § 75a, který zní:

„§ 75a

(1) Nejpozději do 30 dnů před uplynutím pod-
půrčí doby zhodnotí ošetřující lékař spolu s lékařem

orgánu nemocenského pojištění zdravotní stav a dosa-
vadní průběh dočasné pracovní neschopnosti pojištěnce
za účelem zjištění, zda

a) lze očekávat, že pojištěnec před uplynutím pod-
půrčí doby nabude pracovní schopnost,

b) existují zdravotní důvody pro předpoklad, že po-
jištěnec nabude pracovní schopnost v krátké době
po uplynutí podpůrčí doby, nebo

c) je zdravotní stav pojištěnce dlouhodobě nepří-
znivý podle zákona o důchodovém pojištění.

(2) S výsledkem zhodnocení podle odstavce 1 se-
známí ošetřující lékař pojištěnce a v návaznosti na vý-
sledek tohoto zhodnocení ho současně informuje
o možnostech dalšího postupu.

(3) Pro průběh zhodnocení zdravotního stavu
a dosavadního průběhu dočasné pracovní neschopnosti
platí § 74 odst. 2 a 4 obdobně. Toto zhodnocení a jeho
výsledek zaznamená ošetřující lékař ve zdravotnické
dokumentaci.“.

80. V § 76 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

81. V § 82 odst. 1 písm. a) se za slova „a 15“ vklá-
dají slova „až 20“.

82. V § 82 odst. 3 se za slovo „pojištěnce“ vkládají
slova „a při nesplnění povinnosti součinnosti při kon-
trole dodržování tohoto režimu podle § 64 odst. 1
písm. b)“.

83. V § 82 odst. 4 se slova „§ 75“ nahrazují slovy
„§ 74“ a za slovo „neschopnost“ se vkládají slova
„vznikla v průběhu služebního poměru a trvá i po jeho
skončení nebo“.

84. V § 84 odst. 2 písmeno d) zní:

„d) vydávají pojištěncům písemná oznámení o zúčto-
vání dávek podle § 124 odst. 8,“.

85. V § 84 odst. 2 písmeno l) zní:

„l) upozorňují písemně ošetřujícího lékaře a zaměstna-
vatele na trvání dočasné pracovní neschopnosti
v délce 180 dní, a to alespoň 15 dní předem, a oše-
třujícího lékaře, zaměstnavatele a pojištěnce, jemuž
se poskytuje nemocenské, na čerpání podpůrčí
doby v délce 380 dní, a to alespoň 2 měsíce pře-
dem; pojištěnce přitom zároveň informují, co pro
něj znamená ukončení podpůrčí doby a o podmín-
kách vyplácení nemocenského po uplynutí pod-
půrčí doby,“.
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86. V § 84 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno u), které zní:

„u) vystavují na žádost zaměstnavatele pro účely vý-
počtu náhrady za ztrátu na výdělku poskytované
z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povo-
lání písemné potvrzení o plné výši nemocenského;
toto potvrzení vystavují okresní správy sociálního
zabezpečení též na žádost příslušného služebního
útvaru pro účely výpočtu náhrady za ztrátu na
služebním příjmu.“.

87. V § 84 odst. 3 písm. d) se za slova „uvede-
ných v“ vkládají slova „§ 56 odst. 6 a“.

88. V § 84 odst. 3 písm. j) se za slovo „neschop-
nosti“ vkládají slova „ , zhodnocení zdravotního stavu
a dosavadního průběhu dočasné pracovní neschop-
nosti“.

89. V § 84 odst. 3 se na konci písmene j) středník
nahrazuje čárkou a za písmeno j) se vkládá písmeno k),
které zní:

„k) ukončují dočasnou pracovní neschopnost nebo
potřebu ošetřování v případech uvedených v § 75
odst. 1, a to na předepsaných tiskopisech;“.

90. V § 86 odst. 2 písm. e) se za slova „až i)“
vkládají slova „a k)“.

91. V § 92 odst. 2 písmeno c) zní:

„c) členů družstev družstvo, jehož jsou členy, jestliže
mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro druž-
stvo práci, za kterou jsou jím odměňováni,“.

92. V § 92 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena s) až y), která znějí:
„s) společníků a jednatelů společnosti s ručením ome-

zeným tato společnost,

t) komanditistů komanditní společnosti tato společ-
nost,

u) ředitelů obecně prospěšné společnosti tato společ-
nost,

v) prokuristů zaměstnavatel, který je zmocnil proku-
rou,

w) likvidátorů ten, kdo likvidátorovi vyplácí příjem
z činnosti likvidátora,

x) členů kolektivních orgánů právnické osoby uvede-
ných v § 5 písm. a) bodě 18 tato právnická osoba,

y) vedoucích organizačních složek právnické osoby
uvedených v § 5 písm. a) bodě 20 tato organizační
složka.“.

93. V § 94 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

94. V § 94 odst. 1 větě třetí se za slova „malého
rozsahu,“ vkládají slova „a zaměstnance uvedeného
v § 6 odst. 3“, slova „8 kalendářních dnů“ se nahrazují
slovy „konce kalendářního měsíce následujícího“ a na
konci se doplňují slova „ ; jestliže tento zaměstnanec
uplatnil nárok na výplatu dávky ve lhůtě stanovené
v části věty před středníkem a zaměstnavatel ještě den
nástupu tohoto zaměstnance do zaměstnání neoznámil,
učiní zaměstnavatel toto oznámení současně s předáním
žádosti tohoto zaměstnance o dávku podle § 97
odst. 1“.

95. V § 101 odst. 1 písm. i) se slova „písm. d), e)“
nahrazují slovy „písm. e)“.

96. V § 101 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k) vyhlašují výplatní termíny pro výplatu dávek
a lhůty, do kdy nejpozději před výplatním termí-
nem mají být předloženy doklady pro výplatu
dávky.“.

97. V § 103 odst. 1 písm. d) se slova „na dobu
pracovního (služebního) volna v prvním zaměstnání
(§ 14 odst. 3) nebo jen“ zrušují.

98. Poznámka pod čarou č. 50 zní:

„50) Čl. 16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/
/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů
sociálního zabezpečení.“.

99. V § 108 odst. 2 se slova „které byly pojištěnci
uvedenými v odstavci 1 a kterým vznikl nárok na
dávku“ nahrazují slovy „u nichž sociální událost vznik-
la v době pojištění a nárok na dávku trvá i po skončení
pojištění, a osobám, které byly pojištěnci uvedenými
v odstavci 1 a kterým vznikl nárok na dávku“.

100. V § 110 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Pokud se však provádí výkon rozhodnutí srážkami
z nemocenského, vyplácí se nemocenské za celý kalen-
dářní měsíc, popřípadě za jeho část, trvá-li nárok na
výplatu nemocenského jen po část měsíce, pokud bylo
splnění podmínek pro nárok na nemocenské a jeho vý-
platu osvědčeno za celý kalendářní měsíc, popřípadě za
jeho část, po kterou trval nárok na výplatu nemocen-
ského.“.

101. V § 114 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Pro účely sdělování údajů podle věty první až třetí
mají postavení orgánů nemocenského pojištění též slu-
žební útvary.“.

102. V § 115 větě první se za slovo „pojištěnce“
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vkládají slova „a při nesplnění součinnosti při kontrole
dodržování režimu dočasně práce neschopného pojiš-
těnce podle § 64 odst. 1 písm. b)“.

103. V § 116 odst. 1 se na konci textu věty první
doplňují slova „ , s výjimkou údajů o zdravotním sta-
vu“.

104. V § 116 odst. 2 se písmena a) a e) zrušují
a v závěrečné části ustanovení se slova „až e)“ nahrazují
slovy „až c)“ a slova „f) a g)“ se nahrazují slovy „d)
a e)“.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a)
až c) a dosavadní písmena f) a g) se označují jako pís-
mena d) a e).

105. V § 116 odst. 3 se slova „a o přerušení pojiš-
tění“ zrušují.

106. V § 116 se na konci odstavce 5 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

„c) že výše nemocenského za kalendářní den se sta-
noví sazbou 50 % podle § 31, a to do 8 dnů ode
dne, kdy orgán nemocenského pojištění zjistil sku-
tečnosti, které mají za následek stanovení nemo-
cenského v této výši,

d) údaje potřebné pro provádění výkonu rozhodnutí
formou srážek ze mzdy, a to do 8 dnů ode dne,
kdy orgán nemocenského pojištění tyto údaje zjis-
til; orgán nemocenského pojištění tyto údaje sdě-
luje jen tehdy, pokud sám provádí výkon rozhod-
nutí srážkou z dávek.“.

107. V § 116 se na konci odstavce 6 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) jde-li o zaměstnavatele, údaje o vyčerpání pod-
půrčí doby u zaměstnance.“.

108. V § 117 odst. 3 se na konci písmene c) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno d) se včetně poznámky
pod čarou č. 56 zrušuje.

109. V § 122 odst. 3 písm. h) se slova „a dobu
přerušení pojištění“ zrušují.

110. V § 124 se na konci odstavce 7 doplňuje věta
„Orgán nemocenského pojištění může zrušit povolení
placení přeplatku ve splátkách, jestliže ten, jemuž bylo
placení přeplatku ve splátkách povoleno, nezaplatí ně-
kterou splátku přeplatku včas nebo ve správné výši.“.

111. V § 125 odst. 1 se za slovo „pojištěnce“ vklá-
dají slova „nebo nesplnil povinnost součinnosti při
kontrole režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
podle § 64 odst. 1 písm. b)“ a za slova „tohoto režimu“

se vkládají slova „nebo nesplnění povinnosti této sou-
činnosti“.

112. V § 125 odst. 3 větě první se slova „3 měsíců“
nahrazují slovy „1 roku“ a za slovo „pojištěnce“ se
vkládají slova „nebo nesplnění povinnosti součinnosti
při kontrole režimu dočasně práce neschopného pojiš-
těnce“.

113. V § 128 odst. 2 písmeno a) zní:

„a) poruší režim dočasně práce neschopného pojiš-
těnce podle § 56 odst. 2 písm. a) nebo e), a to je-
-li zaměstnancem, v období prvních 14 kalendář-
ních dnů dočasné pracovní neschopnosti a v době
od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v období
prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní ne-
schopnosti, a je-li příslušníkem, v období posky-
tování služebního příjmu v době dočasné pracovní
neschopnosti,“.

114. V § 128 se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena c) až e), která znějí:
„c) nedostaví se v určeném termínu k ošetřujícímu lé-

kaři nebo k lékaři příslušného orgánu nemocen-
ského pojištění ke kontrole posouzení zdravotního
stavu a dočasné pracovní neschopnosti podle § 64
odst. 1 písm. c),

d) nesdělí podle § 64 odst. 1 písm. h) ošetřujícímu
lékaři při uznání dočasné pracovní neschopnosti
místo pobytu, na kterém se bude v době dočasné
pracovní neschopnosti zdržovat, nebo uvede ne-
existující adresu tohoto místa, nebo

e) nedodrží podle § 64 odst. 1 písm. g) termín, do
kterého je povinen se po ukončení ústavní péče
nebo komplexní lázeňské péče dostavit k ošetřují-
címu lékaři ke kontrole dočasné pracovní neschop-
nosti.“.

115. V § 129 odst. 1 se na konci textu písmene a)
slovo „nebo“ zrušuje.

116. V § 129 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:
„c) neoznámí zaměstnavateli předem změnu místa po-

bytu podle § 56 odst. 3, nebo

d) v rozporu s § 64 odst. 1 písm. p) nepředá zaměst-
navateli neprodleně rozhodnutí o vzniku dočasné
pracovní neschopnosti, rozhodnutí o ukončení do-
časné pracovní neschopnosti nebo rozhodnutí
o změně režimu dočasně práce neschopného pojiš-
těnce.“.

117. V § 131 odst. 1 písm. i) a v § 136 odst. 1
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písm. i) se za slovo „první“ vkládají slova „a druhé“
a za slova „její výplatu“ se vkládají slova „nebo výpočet
dávky“.

118. V § 131 odst. 1 písm. p) a v § 136 odst. 1
písm. p) se slovo „nebo“ zrušuje.

119. V § 131 a v § 136 se na konci odstavce 1 tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se slovo „nebo“.

120. V § 131 a v § 136 se na konci odstavce 1 do-
plňuje písmeno r), které zní:

„r) nepodá podle § 62 odst. 1 neprodleně žádost za-
řízení závodní preventivní péče k provedení lékař-
ské prohlídky ze zdravotních důvodů.“.

121. V § 131 odst. 2 a v § 136 odst. 2 se slova
„až q)“ nahrazují slovy „až r)“.

122. V § 133 odst. 1 se slova „Zvláštní příjemce
dávky se“ nahrazují slovy „Fyzická osoba se jako
zvláštní příjemce dávky“, za slovo „třetí“ se vkládají
slova „písemné sdělení o úkonech, které jako opatrov-
ník učinila, nebo“ a slovo „mu“ se nahrazuje slovem
„jí“.

123. Za § 137 se vkládá nový § 137a, který zní:

„§ 137a

(1) Právnická osoba se jako zvláštní příjemce
dávky dopustí správního deliktu tím, že na žádost
orgánu nemocenského pojištění nepodá podle § 112
odst. 2 věty třetí písemné sdělení o úkonech, které jako
opatrovník učinila, nebo písemné vyúčtování dávky,
která jí byla vyplacena.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 lze uložit
pokutu do 20 000 Kč.“.

124. V § 138 odst. 1 písm. f) se za slovo „pojiště-
ní“ vkládá slovo „zásadní“.

125. V § 138 odst. 1 písm. g) se za slovo „pojiště-
ní“ vkládá slovo „a zaměstnavateli“.

126. V § 138 odst. 1 se na konci textu písmene m)
doplňují slova „nebo neinformuje předem pojištěnce
podle § 61 písm. x) nebo § 69 písm. i) o tom, že po
stanovenou dobu nemá oprávnění rozhodovat ve vě-
cech dočasné pracovní neschopnosti nebo potřeby oše-
třování“.

127. V § 138 odst. 1 písm. q) se slovo „pátého“
nahrazuje slovem „sedmého“.

128. Za § 138 se vkládá nový § 138a, který zní:

„§ 138a

(1) Zdravotnické zařízení uvedené v § 54 odst. 1
se dále dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 61 písm. a) nebo § 69 písm. a) ne-
rozhodne o vzniku dočasné pracovní neschopnosti
nebo potřeby ošetřování v den, kdy ji zjistilo,

b) v rozporu s § 61 písm. m) nebo § 69 písm. e) ne-
rozhodne o ukončení dočasné pracovní neschop-
nosti nebo potřeby ošetřování v den, kdy zjistilo,
že netrvají důvody dočasné pracovní neschopnosti
nebo potřeby ošetřování,

c) nedodrží dobu, ve které může vycházky povolit,
nebo povolí vycházky mimo rozsah uvedený
v § 56 odst. 6 anebo nepožádá o předchozí pí-
semný souhlas lékaře orgánu nemocenského pojiš-
tění podle § 56 odst. 6,

d) neoznámí podle § 61 písm. v) zaměstnavateli, že je
předpoklad, že jeho dočasně práce neschopný za-
městnanec již nebude moci vykonávat dosavadní
pojištěnou činnost a že dočasná pracovní neschop-
nost zaměstnance bude ukončena 30. kalendářním
dnem po dni zjištění tohoto předpokladu,

e) v rozporu s § 61 písm. c) nestanoví režim dočasně
práce neschopného pojištěnce nebo pojištěnce
o tomto režimu neinformuje,

f) v rozporu s § 61 písm. h) neposoudí, zda u pojiš-
těnce došlo k obnovení pracovní schopnosti, a po
uplynutí 180 kalendářních dnů dočasné pracovní
neschopnosti, zda je zdravotní stav pojištěnce sta-
bilizovaný,

g) neposkytne potřebnou součinnost podle § 61
písm. p) nebo § 69 písm. f) orgánu nemocenského
pojištění při kontrole posuzování dočasné pra-
covní neschopnosti nebo potřeby ošetřování,

h) nepředá pojištěnci podle § 61 písm. d) nebo § 69
písm. c) příslušný tiskopis,

i) nepotvrdí podle § 61 písm. j) nebo podle § 69
písm. a) pojištěnci na předepsaném tiskopisu pro
účely výplaty dávek nebo poskytování náhrady
mzdy, platu nebo odměny v době dočasné pra-
covní neschopnosti trvání dočasné pracovní ne-
schopnosti nebo trvání potřeby ošetřování,

j) neinformuje podle § 61 písm. l) registrujícího lé-
kaře pojištěnce ve stanovené lhůtě o ukončení
a délce trvání dočasné pracovní neschopnosti
a diagnóze,

k) nepředá podle § 61 písm. s) zařízení závodní pre-
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ventivní péče na jeho vyžádání zprávu o zdravot-
ním stavu dočasně práce neschopného pojištěnce,

l) nesdělí podle § 61 písm. v) zaměstnavateli dočasně
práce neschopného pojištěnce na jeho žádost in-
formace uvedené v § 65 odst. 2 písm. b),

m) nezabezpečí podle § 61 písm. t) příslušné tiskopisy
pro účely provádění pojištění nebo nevystaví podle
§ 61 písm. w) ve stanovených případech doklady
nebo tiskopisy,

n) neohlásí u vojáka z povolání registrujícímu lékaři
do 7 kalendářních dnů vznik dočasné pracovní ne-
schopnosti podle § 61 písm. l),

o) nevyhoví žádosti orgánu nemocenského pojištění
podle § 66 odst. 2,

p) nestanoví podle § 67 písm. a) těhotné pojištěnce
očekávaný den porodu a tento den nepotvrdí na
předepsaném tiskopise,

q) nepotvrdí podle § 67 písm. b) na předepsaném tis-
kopise, že pojištěnka porodila, a den porodu, po-
kud se pojištěnce peněžitá pomoc v mateřství ne-
vyplácela přede dnem porodu,

r) neplní podle § 67 písm. c) povinnosti ošetřujícího
lékaře uvedené v § 61 písm. t) a w),

s) nepotvrdí podle § 67 písm. d) na předepsaném tis-
kopise, že matka dítěte nemůže nebo nesmí o dítě
pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění
[§ 32 odst. 1 písm. d)], pro které by byla uznána
dočasně práce neschopnou podle § 57 odst. 1
písm. e), kdyby byla pojištěnkou,

t) nevyznačí podle § 59 odst. 3 na rozhodnutí
o ukončení dočasné pracovní neschopnosti ukon-
čení dočasné pracovní neschopnosti v případě, že
pojištěnec byl uznán invalidním.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 lze uložit
pokutu do 10 000 Kč.“.

129. V § 139 odst. 1 se slovo „vyjádření“ nahra-
zuje slovem „posudek“ a za slova „podle § 62“ se vklá-
dají slova „odst. 2“.

130. V § 143 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1
a 2.

131. V § 145 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Tuto žádost lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne,
kterým podpůrčí doba uplynula.“.

132. V § 145 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Řízení o povolení placení přeplatků na dávce

a regresní náhrady ve splátkách se zahajuje na základě
písemné žádosti povinného.“.

133. V § 147 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Je-li žádost o výplatu nemocenského po
uplynutí podpůrčí doby podána dříve než 1 měsíc před
uplynutím podpůrčí doby, běží lhůta pro vydání roz-
hodnutí od počátku 1 měsíce přede dnem, kterým pod-
půrčí doba uplyne.“.

134. § 148 se zrušuje.

135. V § 149 odst. 1 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „nebo při nesplnění povinnosti součin-
nosti pojištěnce při kontrole režimu dočasně práce ne-
schopného pojištěnce“.

136. V § 153 se na konci odstavce 7 doplňuje věta
„Lhůta pro vydání rozhodnutí běží ode dne, kterým
bylo účastníku řízení doručeno oznámení o zahájení
řízení.“.

137. V § 155 odst. 1 a 2 se za slova „§ 56 odst. 3“
vkládají slova „a 6“.

138. V § 158 se na konci textu písmene d) doplňují
slova „a o zrušení tohoto povolení“.

139. V § 162 odstavec 2 zní:

„(2) Je-li podle tohoto zákona pro podání nebo
jiný úkon předepsán tiskopis, lze podání nebo jiný
úkon učinit pouze

a) v elektronické podobě do určené elektronické
podatelny orgánu nemocenského pojištění nebo
do určené datové schránky orgánu nemocenského
pojištění, jde-li o tiskopisy určené příslušným
orgánem nemocenského pojištění; podání nebo
jiný úkon lze v elektronické podobě učinit pouze
ve formě datové zprávy, a to ve formátu, struktuře
a tvaru určeném příslušným orgánem nemocen-
ského pojištění. Nesplňuje-li podání nebo jiný
úkon tyto podmínky, nepřihlíží se k němu; orgán
nemocenského pojištění je povinen upozornit
toho, kdo učinil podání nebo jiný úkon v elektro-
nické podobě, které nesplňuje tyto podmínky, na
tuto skutečnost a na to, že se k tomuto podání
nebo jinému úkonu nepřihlíží, nebo

b) písemně na předepsaném tiskopisu nebo na pro-
duktu výpočetní techniky, který je co do údajů,
formy a formátu shodný s předepsaným tiskopi-
sem, je-li fyzickou nebo právnickou osobou
stvrzeno vytvoření tohoto produktu.“.
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140. V § 162 odst. 2 písm. a) se slova „ , jde-li
o tiskopisy určené příslušným orgánem nemocenského
pojištění“ zrušují.

141. V § 162 se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se závěrečná část ustanovení,
která zní:

„pokud se nestanoví jinak v odstavci 5.“.

142. V § 162 odst. 3 se slova „písm. b)“ nahrazují
slovy „písm. a)“.

143. V § 162 odst. 4 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „ , a elektronickou adresu své podatelny
určené k předkládání tiskopisů v elektronické podobě
ve formě datové zprávy a identifikátor své datové
schránky určené k předkládání tiskopisů v elektronické
podobě ve formě datové zprávy“.

144. V § 162 se na konci odstavce 4 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) tiskopisy, které se podle odstavce 2 písm. a) před-
kládají v elektronické podobě, a podmínky, za
nichž se tiskopisy v této podobě předkládají.“.

145. V § 162 se na konci odstavce 4 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) podání a jiné úkony, které lze učinit způsobem
uvedeným v odstavci 5 větě druhé.“.

146. V § 162 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně
činné, ošetřující lékaři a zdravotnická zařízení činí po-
dání nebo jiné úkony, pro které je předepsán tiskopis
podle tohoto zákona, pouze způsobem uvedeným v od-
stavci 2 písm. a). Příslušný orgán nemocenského pojiš-
tění však může určit, která podání nebo jiné úkony, pro
které je předepsán tiskopis podle tohoto zákona, lze
učinit též způsobem uvedeným v odstavci 2 písm. b).“.

147. V § 165 se slova „orgánu nemocenského po-
jištění, jde-li o částku nepřesahující 5 000 Kč“ nahrazují
slovy „okresní správy sociálního zabezpečení, jde-li
o částku nepřesahující 10 000 Kč, a zaměstnanci služeb-
ního útvaru nebo služebního orgánu“ a za slova „orgán
nemocenského pojištění“ se vkládají slova „a služební
útvar“.

148. V § 167 větě první se za slovo „izolace69a)“
vkládají slova „ , karanténní opatření formou zvýše-
ného zdravotnického dozoru, byl-li uložen zákaz čin-
nosti, který brání pojištěncům ve výkonu práce nebo
samostatné výdělečné činnosti74),“.

Poznámka pod čarou č. 74 zní:

„74) § 2 odst. 6 písm. c) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona
č. 274/2003 Sb.“.

149. V § 167 větě druhé se za slovo „mimořád-
ných“ vkládají slova „a karanténních“.

150. Za § 167b se vkládají nové § 167c a 167d,
které včetně nadpisu znějí:

„§ 167c

Organizační složka zahraniční právnické osoby

Organizační složka právnické osoby, která má
sídlo ve státě, s nímž Česká republika neuzavřela mezi-
národní smlouvu o sociálním zabezpečení, pokud je
tato složka zapsána v obchodním rejstříku, plní úkoly
zaměstnavatele podle tohoto zákona u vedoucích za-
městnanců této právnické osoby, jejichž místo výkonu
práce je trvale v České republice.

§ 167d

Pro účely tohoto zákona se zahraniční zaměstna-
nec považuje za dobrovolně účastného důchodového
pojištění v kalendářním měsíci, jestliže pojistné na dů-
chodové pojištění za tento měsíc zaplatil nejpozději do
20. dne kalendářního měsíce, který následuje po kalen-
dářním měsíci, za který se toto pojistné platí.“.

151. § 180 se zrušuje.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Vznikl-li pojištěnci uvedenému v § 32 odst. 1
písm. e) zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném do
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nárok na výplatu
peněžité pomoci v mateřství přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona, posuzují se podmínky pro nárok
na výplatu peněžité pomoci v mateřství od tohoto dne
podle právních předpisů účinných před tímto dnem.

2. Byla-li invalidita dočasně práce neschopného
pojištěnce uznána přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, ukončuje se dočasná pracovní neschopnost
z důvodu uznání invalidity podle právních předpisů
účinných před tímto dnem. Pokud však lhůta k ukon-
čení dočasné pracovní neschopnosti podle § 59 odst. 1
písm. k) zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném do
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, skončila přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a ošetřující lékař
dočasnou pracovní neschopnost neukončil a tato do-
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časná pracovní neschopnost pokračuje i od tohoto dne,
zaniká nárok na výplatu nemocenského ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

3. Ten, kdo plnil ke dni předcházejícímu dni na-
bytí účinnosti tohoto zákona podle § 36b zákona
č. 582/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, povinnosti zaměstnavatele u spo-
lečníků a jednatelů společnosti s ručením omezeným
a komanditistů komanditní společnosti, jestliže mimo
pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kte-
rou jsou touto společností odměňováni, a u členů druž-
stva, kteří vykonávají činnost v orgánech družstva
mimo pracovněprávní vztah za odměnu, jejíž výše je
předem určena, pokud výkon této činnosti není podle
stanov družstva považován za výkon práce pro druž-
stvo, je povinen oznámit podle § 94 zákona č. 187/2006
Sb. nástup těchto osob do zaměstnání do 30 dnů ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud jsou tyto
osoby ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona účastny
nemocenského pojištění a nejedná se o zaměstnání
malého rozsahu; za den nástupu do zaměstnání se po-
važuje den nabytí účinnosti tohoto zákona. Povinnost
podle věty první vzniká jen v případě, že přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona nebylo podle § 36b
zákona č. 582/1991 Sb. oznámeno okresní správě so-
ciálního zabezpečení, že těmto osobám vznikla na zá-
kladě jejich činnosti (práce) účast na důchodovém po-
jištění.

4. Jestliže činnost osob uvedených v § 5 písm. a)
bodech 17 až 20 zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účin-
ném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, byla vy-
konávána ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti
tohoto zákona a je nadále vykonávána po tomto dni,
považuje se den nabytí účinnosti tohoto zákona za den
nástupu těchto osob do zaměstnání a ten, kdo plní
u těchto osob povinnosti zaměstnavatele, je povinen
oznámit podle § 94 zákona č. 187/2006 Sb. do 30 dnů
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nástup těchto
osob do zaměstnání, pokud činnost těchto osob za-
kládá ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona účast
na nemocenském pojištění podle § 6 zákona č. 187/
/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, a nejedná se o zaměstnání malého roz-
sahu. Ustanovení věty první platí obdobně, jde-li o ře-
ditele obecně prospěšné společnosti.

5. U osob uvedených v § 5 písm. a) bodech 16
až 20 zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které svou činnost
vykonávaly ke dni předcházejícímu dni nabytí účin-
nosti tohoto zákona a tuto činnost nadále vykonávají

po tomto dni, se pro účely stanovení rozhodného ob-
dobí považuje den nabytí účinnosti tohoto zákona za
den vzniku nemocenského pojištění. Ustanovení věty
první platí obdobně, jde-li o ředitele obecně prospěšné
společnosti.

6. Při nesplnění nebo porušení povinnosti uložené
zákonem č. 187/2006 Sb. přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona se postupuje podle zákona č. 187/2006
Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

7. Řízení ve věcech nemocenského pojištění za-
hájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto záko-
na a pravomocně neskončené před tímto dnem se do-
končí podle právních předpisů účinných před tímto
dnem.

8. Údaje uvedené v § 116 odst. 5 písm. c) a d) zá-
kona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, sdělují orgány nemocenského
pojištění zaměstnavatelům tehdy, pokud tyto údaje
zjistily za účinnosti tohoto zákona. Údaj o vyčerpání
podpůrčí doby u zaměstnance sdělují orgány nemocen-
ského pojištění podle § 116 odst. 6 písm. e) zákona
č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, pokud žádost o sdělení těchto
údajů obdržely za účinnosti tohoto zákona.

9. Jestliže nástup na peněžitou pomoc v mateřství
nastal přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
dnem porodu podle § 34 odst. 1 písm. b) zákona
č. 187/2006 Sb. a počátek šestého týdne před očekáva-
ným dnem porodu spadá do období účinnosti tohoto
zákona, nárok na peněžitou pomoc v mateřství se po-
suzuje též podle zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účin-
ném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

10. Okresní správa sociálního zabezpečení je po-
vinna do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona písemně informovat zahraničního zaměstnance,
který byl aspoň po část kalendářního měsíce předchá-
zejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona dobro-
volně účasten nemocenského pojištění, o podmínkách
jeho účasti na nemocenském pojištění podle zákona
č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

Čl. III

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 366/2008 Sb., kterým se pro
účely nemocenského pojištění upravují částky pro sta-
novení výpočtových základů, se zrušuje.
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ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Čl. IV

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstna-
nosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/
/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994
Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zá-
kona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona
č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/
/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000
Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zá-
kona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona
č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/
/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002
Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb.,
zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona
č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/
/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005
Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb.,
zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 585/
/2006 Sb., zákona č. 153/2007 Sb., zákona č. 181/2007
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/
/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009
Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb.,
zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/
/2011 Sb. a zákona č. 365/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. b) bodě 3 se slova „v druž-
stvech, kde podmínkou členství je jejich pracovní vztah
k družstvu“ zrušují.

2. V § 3 odst. 1 písm. b) se na konci textu bodu 4
doplňují slova „a 18“.

3. V § 3 odst. 1 písm. b) se na konci textu bodu 14
doplňují slova „ , a ředitelé obecně prospěšné společ-
nosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají
pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňo-
váni“.

4. V § 3 odst. 1 písm. b) bod 15 zní:

„15. prokuristé, pokud se jejich příjem z činnosti
prokuristy považuje za příjem ze závislé čin-
nosti podle zákona o daních z příjmů,“.

5. V § 3 odst. 1 písm. b) se doplňují body 16
až 18, které znějí:

„16. členové kolektivních orgánů právnické oso-
by, kteří jsou za činnost v těchto orgánech
odměňováni, pokud se jejich příjem za čin-
nost v těchto orgánech považuje za příjem
ze závislé činnosti nebo funkční požitky po-
dle zákona o daních z příjmů,

17. likvidátoři, pokud se jejich příjem z činnosti
likvidátora považuje za příjem ze závislé čin-
nosti podle zákona o daních z příjmů,

18. vedoucí organizačních složek právnické osoby
uvedených v § 23b odst. 2 větě druhé, jejichž
místo výkonu práce je trvale v České repu-
blice.“.

6. V § 3 odstavce 2 a 3 včetně poznámky pod
čarou č. 1e znějí:

„(2) Zaměstnavatelé jsou poplatníky pojistného na
nemocenské pojištění, pojistného na důchodové pojiš-
tění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, po-
kud zaměstnávají zaměstnance uvedené v odstavci 3.

(3) Zaměstnanci jsou poplatníky pojistného na
důchodové pojištění, jde-li o zaměstnance, kteří jsou
účastni důchodového pojištění podle předpisů o důcho-
dovém pojištění a zároveň jsou účastni nemocenského
pojištění podle předpisů o nemocenském pojištění1e);
za tohoto zaměstnance se považuje též fyzická osoba,
které po skončení zaměstnání zakládajícího účast na
důchodovém a nemocenském pojištění byly zúčtovány
příjmy z tohoto zaměstnání, které jsou započitatelné do
vyměřovacího základu.

1e) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění
pozdějších předpisů.“.

7. Poznámky pod čarou č. 1f a 1g se zrušují.

8. V § 5 odst. 1 větě první se za slovo „jsou“ vklá-
dají slova „nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění
v České republice,“ a slova „nebo účast jen na důcho-
dovém pojištění“ se zrušují.

9. V § 5 odst. 4 se věta první nahrazuje větou
„Ustanovení odstavce 2 platí přiměřeně i pro určení
vyměřovacího základu pracovníka v pracovním po-
měru uzavřeném podle cizích právních předpisů.“.

10. § 5a zní:
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„§ 5a

Vyměřovacím základem zaměstnavatele je částka
odpovídající úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměst-
nanců uvedených v § 3 odst. 3.“.

11. V § 5b odst. 1 větě první se slova „a to i v pří-
padě, kdy příjmy osoby samostatně výdělečně činné
jsou osvobozeny od daně z příjmů,“ zrušují.

12. V § 5b odst. 1 větě páté se slova „ , a odměny
náležející podle autorského zákona z titulu jiných ma-
jetkových práv55)“ včetně poznámky pod čarou č. 55
zrušují.

13. V § 5b se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„O daňovou ztrátu podle § 34 odst. 1 zákona o daních
z příjmů se daňový základ nesnižuje.“.

14. V § 5b odst. 3 se za slova „Vyměřovací zá-
klad“ vkládají slova „ , popřípadě dílčí vyměřovací zá-
klad z hlavní samostatné výdělečné činnosti“, slova
„činí nejméně“ se nahrazují slovy „činí za období,
v němž byla vykonávána hlavní samostatná výdělečná
činnost, nejméně“ a za slova „odst. 2 věty první“ se
vkládají slova „za období, v němž byla vykonávána
hlavní samostatná výdělečná činnost“.

15. V § 5c odstavec 2 zní:

„(2) Vyměřovacím základem zahraničního za-
městnance pro pojistné na nemocenské pojištění je
částka, kterou si určí ve výši stanovené podle od-
stavce 1 nebo ve výši dvojnásobku částky rozhodné
podle předpisů o nemocenském pojištění pro účast za-
městnanců na nemocenském pojištění.“.

16. V § 7 odst. 1 písm. a) bodech 1 a 2 se slova
„uvedeného v § 5a písm. a)“ zrušují.

17. V § 7 odst. 1 písm. a) se bod 3 zrušuje.

18. V § 8 odst. 3 se slova „nebo v němž skončila
činnost zaměstnanců uvedených v § 3 odst. 1 písm. b)
bodech 14 a 15“, slova „nebo důchodovém“ a slova
„nebo trvala činnost těchto zaměstnanců“ zrušují.

19. V § 9 odst. 2 až 4 se slova „a bodě 3“ zrušují.

20. V § 9 odst. 3 a 4 se slova „vyměřovacích zá-
kladů stanovených podle § 5a písm. a) a b)“ nahrazují
slovy „vyměřovacího základu stanoveného podle § 5a“.

21. V § 12 odst. 3 se slova „nebo kontrolní ko-
mise“ zrušují.

22. V § 14a se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Výši zálohy na pojistné zaplacené v období splatnosti

podle věty první lze v tomto období dodatečně zvý-
šit.“.

23. V § 14a odst. 2 větě třetí se slovo „zaplace-
ných“ zrušuje a za slovo „pojistné“ se vkládají slova
„zaplacených do budoucna“.

24. V § 14c odst. 3 větě první se slova „nelze do-
datečně měnit“ nahrazují slovy „lze v období splatnosti
pojistného na nemocenské pojištění uvedeném v od-
stavci 1 větě první dodatečně zvýšit; výši pojistného
na nemocenské pojištění, které bylo podle odstavce 2
věty druhé zaplaceno do budoucna, nelze dodatečně
měnit“.

25. V § 15a odst. 6 větě první se slova „ ; přitom se
nejdříve sníží vyměřovací základy z těch zaměstnání,
v nichž je zaměstnanec poplatníkem pouze pojistného
na důchodové pojištění“ zrušují.

26. V § 16 odst. 3 se za slova „deset let“ vkládají
slova „anebo je-li toto pojistné zaplaceno za dobu po
vzniku nároku na starobní důchod“.

27. V § 16a odst. 2 větě první se za slova „mělo
být zaplaceno,“ vkládají slova „anebo zahraniční za-
městnanec nebyl v kalendářním měsíci, za který platí
pojistné na nemocenské pojištění, dobrovolně účasten
důchodového pojištění,“.

28. V § 16a se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „ , a to nejpozději do 8 dnů druhého kalendářního
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž
účast zahraničního zaměstnance na nemocenském po-
jištění zanikla“.

29. V § 17 odst. 1 se na konci textu věty první
doplňují slova „nebo České správě sociálního zabezpe-
čení“.

30. V § 17 odst. 2 se na konci textu věty druhé
doplňují slova „ , nestanoví-li se dále jinak“.

31. V § 17 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Vznikl-li přeplatek na pojistném na nemocen-
ské pojištění proto, že osoba samostatně výdělečně
činná zaplatila pojistné na nemocenské pojištění z vyš-
šího měsíčního základu, než kolik činí měsíční vymě-
řovací základ stanovený podle § 14, je příslušná okresní
správa sociálního zabezpečení povinna vrátit tento pře-
platek osobě samostatně výdělečně činné do jednoho
měsíce ode dne podání přehledu podle § 15 odst. 1 za
kalendářní rok, do něhož spadá kalendářní měsíc, za
který tento přeplatek vznikl.“.
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32. V § 19 odst. 1 písm. b) se částka „5 000 Kč“
nahrazuje částkou „10 000 Kč“.

33. V § 23b se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Organizační složka právnické osoby, která má sídlo ve
státě, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní
smlouvu o sociálním zabezpečení, pokud je tato složka
zapsána v obchodním rejstříku, plní úkoly zaměstnava-
tele podle tohoto zákona u vedoucích zaměstnanců této
právnické osoby, jejichž místo výkonu práce je trvale
v České republice.“.

34. V § 25 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Byla-li osoba ve služebním poměru uvedená
v odstavcích 1 až 4 v kalendářním roce též zaměstnan-
cem a v tomto kalendářním roce vznikl přeplatek podle
§ 15a odst. 2 písm. b), vrací tento přeplatek útvary
a orgány uvedené v odstavci 1 písm. b), odstavci 2
písm. b), odstavci 3 písm. b) nebo odstavci 4 písm. b).“.

Čl. V

Přechodná ustanovení

1. Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na
státní politiku zaměstnanosti se za období před 1. led-
nem 2012 stanoví podle zákona č. 589/1992 Sb., ve
znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
nestanoví-li se dále jinak.

2. U osob samostatně výdělečně činných uvede-
ných v § 9 odst. 3 písm. d) zákona č. 155/1995 Sb. se
pro stanovení vyměřovacího základu do základu daně
(dílčího základu daně) ze samostatné výdělečné činnosti
započítávají též odměny za užití téhož díla dosažené po
dni nabytí účinnosti tohoto zákona, jde-li o druhou
nebo další licenční smlouvu k dílům vyhotoveným
nebo provedeným před 1. lednem 2009 nebo byla-li
licenční smlouva uzavřena před 1. lednem 2009.

3. Ustanovení § 5b odst. 1 věty poslední a § 5b
odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí na sta-
novení vyměřovacího základu pro pojistné na důcho-
dové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstna-
nosti již za rok 2011.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o důchodovém pojištění

Čl. VI

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve

znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb.,
zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona
č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/
/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001
Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb.,
zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/
/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004
Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb.,
zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona
č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 24/
/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 189/2006
Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb.,
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/
/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007
Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.,
zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 178/2008 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/
/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009
Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb.,
zákona č. 303/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vy-
hlášeného pod č. 135/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb.,
zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb. a zákona č. 365/2011 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1a zní:

„1a) Například Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů
sociálního zabezpečení, ve znění Nařízení Evropského par-
lamentu a Rady (ES) č. 988/2009 a Nařízení Komise (EU)
č. 1244/2010, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví pro-
váděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci
systémů sociálního zabezpečení, ve znění Nařízení Komise
(EU) č. 1244/2010, a Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým
se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení
(ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které
se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich
státní příslušnosti.“.

2. V § 5 odst. 1 písm. c) se slova „v družstvech,
kde podmínkou členství je jejich pracovní vztah k druž-
stvu“ zrušují.

3. V § 5 odst. 1 se na konci textu písmene d) do-
plňují slova „a v odstavci 2 písm. c)“.

4. V § 5 odst. 1 se na konci textu písmene w) do-
plňují slova „ , a ředitelé obecně prospěšné společnosti,
jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni
práci, za kterou jsou touto společností odměňováni“.

5. V § 5 odst. 1 písmeno x) zní:
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„x) prokuristé, pokud se jejich příjem z činnosti pro-
kuristy považuje za příjem ze závislé činnosti po-
dle zákona o daních z příjmů.“.

6. V § 5 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2,
který zní:

„(2) Pojištění jsou při splnění podmínek stanove-
ných v tomto zákoně účastni dále

a) členové kolektivních orgánů právnické osoby,
kteří jsou za činnost v těchto orgánech odměňo-
váni, pokud se jejich příjem za činnost v těchto
orgánech považuje za příjem ze závislé činnosti
nebo funkční požitky podle zákona o daních z pří-
jmů,

b) likvidátoři, pokud se jejich příjem z činnosti likvi-
dátora považuje za příjem ze závislé činnosti podle
zákona o daních z příjmů,

c) vedoucí organizačních složek právnické osoby,
která má sídlo ve státě, s nímž Česká republika
neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním za-
bezpečení, pokud je tato složka zapsána v obchod-
ním rejstříku a místo výkonu práce těchto vedou-
cích je trvale v České republice.“.

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

7. V § 6 odst. 1 písm. e) se slova „odst. 5“ nahra-
zují slovy „odst. 4“.

8. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Účast na pojištění podle odstavců 1 a 2 je
možná nejdéle do dne, který bezprostředně předchází
dni vzniku nároku na starobní důchod.“.

9. V § 8 odst. 1 se slova „a odst. 2“ nahrazují
slovy „až x), odst. 2 a odst. 3“.

10. V § 8 odst. 1 se věta druhá včetně poznámky
pod čarou č. 7a zrušuje.

11. V § 8 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

12. V § 8 odst. 2 větě první se za slova „až x)“
vkládají slova „a v § 5 odst. 2 a 3“.

13. V § 9 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se závěrečná část ustanovení, která
zní:

„pokud se příjmy dosažené výkonem činností uvede-
ných v písmenech a) až f) považují podle zákona o da-
ních z příjmů za příjmy z podnikání a z jiné samostatné
výdělečné činnosti37).“.

Poznámka pod čarou č. 37 zní:

„37) § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.“.

14. V § 11 odst. 1 písm. a) se slova „a odst. 2“
nahrazují slovy „a v § 5 odst. 2 a 3“.

15. V § 11 odst. 2 větě první se slova „a v)
a odst. 2“ nahrazují slovy „a v) až x) a v § 5 odst. 2 a 3“.

16. V § 11 odst. 2 větě třetí se slovo „d),“ zrušuje.

17. V § 11 odst. 2 větě poslední se slova „a v)
a v odstavci 2“ nahrazují slovy „ , v) až x) a v § 5
odst. 3“, za slovo „soudu“ se vkládají slova „nebo
mimosoudní dohody uzavřené po podání návrhu na
určení neplatnosti skončení tohoto právního vztahu“
a za slova „tohoto rozhodnutí“ se vkládají slova „nebo
této dohody“.

18. V § 12 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou
„Podmínkou pro to, aby se doba účasti osob uvede-
ných v § 5 odst. 1 písm. n) až p) a r) až u) hodnotila
po 31. prosinci 2011 jako náhradní doba pojištění, je, že
pojištěnec po dobu trvání této účasti byl v České repu-
blice účasten důchodového pojištění z jiného důvodu,
nemocenského pojištění nebo zdravotního pojištění
anebo, bydlel-li v České republice, jako poživatel dů-
chodu nebo rodinný příslušník odvozoval své nároky
ze zdravotního pojištění v jiném členském státě Evrop-
ské unie; za účast na zdravotním pojištění v České re-
publice se však pro tyto účely nepovažuje taková účast
na tomto zdravotním pojištění, která je pouze odvoze-
ným nárokem rodinného příslušníka z účasti jiné osoby
na tomto pojištění.“.

19. V § 16 odst. 3 větě třetí se slovo „páté“ na-
hrazuje slovem „šesté“ a na konci textu věty třetí se
doplňují slova „ ; tato náhrada, která náleží na základě
pravomocného rozhodnutí soudu nebo mimosoudní
dohody, se započte v kalendářních měsících, za které
náleží, a pokud nebyla její výše v jednotlivých kalen-
dářních měsících stanovena, rozpočte se úměrně na celá
období, kterých se toto rozhodnutí nebo tato dohoda
týká“.

20. V § 27 se slova „až x)“ nahrazují slovy „až x)
a v § 5 odst. 2 a 3“.

21. V § 34 se za odstavec 5 vkládá nový odsta-
vec 6, který zní:

„(6) Pokud pojištěnec, který splnil podmínky ná-
roku na starobní důchod podle § 29 odst. 1 nebo 3, po
vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou
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činnost a pobíral přitom invalidní důchod pro invali-
ditu třetího stupně nebo plný invalidní důchod, přičte
se doba této výdělečné činnosti k době pojištění získané
do vzniku nároku na starobní důchod. Nezhodnocený
zbytek doby výdělečné činnosti vykonávané po roce
2009 po vzniku nároku na starobní důchod bez pobí-
rání starobního důchodu ani invalidního důchodu,
který nebyl přičten podle odstavce 2 věty druhé, se při-
čte v potřebném rozsahu k době výdělečné činnosti
uvedené v odstavci 3 nebo 4, pokud se tak získá uce-
lený úsek výdělečné činnosti potřebný podle odstavce 3
nebo 4 pro zvýšení procentní výměry starobního dů-
chodu; přitom se nejdříve provádí přičtení k době vý-
dělečné činnosti uvedené v odstavci 3. Nezhodnocený
zbytek výdělečné činnosti vykonávané po roce 2009 po
vzniku nároku na starobní důchod při pobírání starob-
ního důchodu ve výši poloviny se přičte v potřebném
rozsahu k době výdělečné činnosti uvedené v od-
stavci 4, pokud se tak získá ucelený úsek výdělečné
činnosti potřebný podle odstavce 4 pro zvýšení pro-
centní výměry starobního důchodu.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

22. V § 38 úvodní části ustanovení se za slova
„věku 65 let“ vkládají slova „nebo důchodového věku,
je-li důchodový věk vyšší než 65 let,“.

23. V § 40 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Ustanovení § 12 odst. 1 věty druhé platí zde přimě-
řeně.“.

24. V § 49 odst. 1 písm. b) a v § 52 odst. 1 zá-
věrečné části ustanovení se za slova „starobní důchod“
vkládají slova „stanovené v § 29 nebo § 31 odst. 1“.

25. V § 52 odst. 1 písm. b) se slova „ , a dítě na ni
bylo v době její smrti převážně odkázáno výživou, kte-
rou nemohli ze závažných důvodů zajistit jeho rodiče“
nahrazují slovy „na základě rozhodnutí soudu o svěření
dítěte do výchovy jiné osoby nebo do společné vý-
chovy manželů37)“.

Poznámka pod čarou č. 37 zní:

„37) § 45 zákona o rodině, ve znění pozdějších předpisů.“.

26. V § 52 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na in-
validní důchod se pro účely vzniku nároku na sirotčí
důchod považuje za splněnou, byla-li získána aspoň
polovina potřebné doby pojištění uvedené v § 40.“.

27. V § 52 se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který zní:

„(5) Nárok na sirotčí důchod po osobě uvedené
v § 52 odst. 1 písm. b) zaniká svěřením dítěte do vý-
chovy jiné osoby nebo do společné výchovy man-
želů37); ustanovení odstavce 4 platí přiměřeně.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

28. V § 58 se na konci textu věty první doplňují
slova „ , nestanoví-li se jinak v odstavci 2“.

29. V § 58 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Jsou-li současně splněny podmínky nároku
na sirotčí důchod po rodiči a po osobě stejného pohlaví
uvedené v § 52 odst. 1 písm. b), náleží pouze jeden
důchod, a to vyšší. Jsou-li současně splněny podmínky
nároku na důchody uvedené ve větě první ve stejné
výši, vyplácí se důchod, který si pojištěnec zvolil.“.

30. V § 59 odst. 1 se na konci textu věty první
doplňují slova „ ; starobním důchodem se pro účely
části věty před středníkem rozumí starobní důchod
v plné výši, i když je podle § 37 odst. 1 vyplácen ve
výši poloviny“.

31. V § 64 odst. 2 větě třetí se slova „manžel (man-
želka) oprávněného je povinen vrátit plátci důchodu
splátky důchodu oprávněného poukázané na takový
účet po dni úmrtí oprávněného“ nahrazují slovy „ze-
mřel-li oprávněný, je manžel (manželka) povinen vrátit
plátci důchodu splátky důchodu oprávněného připsané
na takový účet po dni, za který náležela poslední vý-
plata důchodu zemřelého oprávněného“.

32. V § 64 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Má-li právo disponovat s peněžními pro-
středky na účtu oprávněného jiná osoba než opráv-
něný, je tato jiná osoba povinna vrátit plátci důchodu
splátky důchodu oprávněného, které byly připsány na
takový účet po dni, za který náležela poslední výplata
důchodu zemřelého oprávněného. Není-li takové oso-
by, jsou povinny plátci důchodu vrátit tyto splátky dů-
chodu postupně manžel (manželka), pokud mu (jí) po
zemřelém oprávněném vznikl nárok na vdovecký
(vdovský) důchod, a dále děti a rodiče, jestliže žili
s oprávněným v době jeho smrti v domácnosti; nelze-
-li takto vrátit tyto splátky důchodu, považují se tyto
splátky důchodu za dluh oprávněného, který se vypo-
řádá v rámci dědictví.“.

33. V § 65 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Pro účely věty první se za dočasnou pracovní ne-
schopnost nepovažuje dočasná pracovní neschopnost,
která se považuje za pokračování předchozí dočasné

Sbírka zákonů č. 470 / 2011Částka 161 Strana 6299



pracovní neschopnosti, která byla ukončena z důvodu,
že pojištěnec byl uznán invalidním pro invaliditu
prvního nebo druhého stupně.“.

Čl. VII

Přechodná ustanovení

1. Účast na důchodovém pojištění a doby důcho-
dového pojištění a náhradní doby důchodového pojiš-
tění získané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona se hodnotí podle právních předpisů účinných
před tímto dnem.

2. Vznikl-li nárok na sirotčí důchod po osobě
uvedené v § 52 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995
Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
zůstává nárok na tento důchod zachován ode dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona, i když tato osoba není
uvedena v § 52 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona.

3. Nároky na sirotčí důchod po osobách uvede-
ných v § 52 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
jejichž podmínky byly splněny přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, ale nezakládaly nárok před
tímto dnem, se posuzují podle zákona č. 155/1995
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona; sirotčí důchod se v těchto případech přizná
nejdříve ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. To
platí obdobně pro nároky na sirotčí důchody v případě,
kdy podmínka uvedená v čl. VI bodě 26 byla splněna
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení

Čl. VIII

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992
Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zá-
kona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona
č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/
/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998
Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb.,
zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona
č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/
/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000

Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb.,
zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona
č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/
/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002
Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona
č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/
/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004
Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb.,
zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona
č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/
/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006
Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zá-
kona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/
/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006
Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/
/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007
Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.,
zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/
/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009
Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona
č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/
/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona
č. 220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb. a zákona č. 365/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 5 se písmeno b) zrušuje.

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

2. V § 6 odst. 4 písm. d) se slova „(§ 8 odst. 2)“
nahrazují slovy „(§ 8 odst. 3)“.

3. V § 6 odst. 4 písmeno t) zní:

„t) vymáhají pohledávky na dávkách důchodového
pojištění; přitom jsou oprávněny provádět správní
výkon rozhodnutí ve věcech důchodového pojiš-
tění,“.

4. V § 8 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) z podnětu ministerstva; v tomto případě je okresní
správa sociálního zabezpečení povinna informovat
ministerstvo o výsledku posouzení.“.

5. V § 8 odst. 10 se za slovo „zabezpečení“ vklá-
dají slova „a Česká správa sociálního zabezpečení“ a za
slova „písm. a)“ se vkládají slova „nebo podle od-
stavce 9“.

Sbírka zákonů č. 470 / 2011Strana 6300 Částka 161



6. Poznámka pod čarou č. 73d zní:

„73d) Například Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů
sociálního zabezpečení, ve znění Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 a Nařízení Komise
(EU) č. 1244/2010, Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se
stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004
o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění Na-
řízení Komise (EU) č. 1244/2010, a Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu
2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/
/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky tře-
tích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze
z důvodu jejich státní příslušnosti.“.

7. V § 11b odst. 2 úvodní části ustanovení se slo-
va „ , které se týkají fyzických osob starších 15 let,“
zrušují.

8. V § 14 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní:

„o) dalším orgánům státní správy údaje nezbytné
k plnění úkolů v jejich působnosti podle zvláštních
zákonů, a to včetně údajů o jednotlivých pojištěn-
cích, s výjimkou údajů o zdravotním stavu; usta-
novení § 16a odst. 3 tím není dotčeno. Orgán so-
ciálního zabezpečení poskytne požadovanou in-
formaci, pokud ten, kdo informaci požaduje, v žá-
dosti uvede ustanovení zákona, o který svůj
požadavek na poskytnutí informace opírá, rozsah
údajů, jejichž poskytnutí požaduje, a účel, pro
který dané informace požaduje.“.

9. § 16b včetně nadpisu zní:

„§ 16b

Posudkové komise ministerstva

(1) Posudkové komise ministerstva jsou nejméně
tříčlenné. Předsedou posudkové komise může být jen
lékař. Předseda posudkové komise a tajemník posud-
kové komise jsou vždy zaměstnanci zařazení k výkonu
práce v ministerstvu; tajemník je členem posudkové
komise. Dalšími členy posudkové komise jsou odborní
lékaři jednotlivých klinických oborů.

(2) Posudková komise ministerstva je schopna
jednat a usnášet se, je-li přítomen posudkový lékař,
který je předsedou této komise, tajemník a další lékař.
Posudková komise ministerstva se usnáší většinou
hlasů; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas jejího před-
sedy.

(3) Posudkový lékař, který je předsedou posud-

kové komise ministerstva, řídí jednání této komise,
určuje její konkrétní složení a rozhoduje o zařazení
jednotlivých případů na pořad jednání komise.

(4) K jednání posudkové komise ministerstva je
možno se souhlasem posuzované fyzické osoby přizvat
na její žádost jiné fyzické osoby, lze-li od nich očeká-
vat, že přispějí k objasnění závažných okolností důle-
žitých pro posudkový závěr.“.

10. V § 35a se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Za zaměstnavatele se považuje dále organizační složka
právnické osoby, která má sídlo ve státě, s nímž Česká
republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním
zabezpečení, pokud je tato složka zapsána v obchodním
rejstříku a tato právnická osoba zaměstnává vedoucí
zaměstnance této organizační složky, pokud tito za-
městnanci mají místo výkonu práce trvale v České re-
publice.“.

11. V § 36 písm. w) se slova „organizace, k níž“
nahrazují slovy „zaměstnavatel, k němuž“.

12. V § 36 se na konci písmene zc) tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena zd) až zh), která znějí:

„zd) ředitelů obecně prospěšné společnosti tato společ-
nost,

ze) prokuristů zaměstnavatel, který je zmocnil proku-
rou,

zf) likvidátorů ten, kdo likvidátorovi vyplácí příjem
z činnosti likvidátora,

zg) členů kolektivních orgánů právnické osoby tato
právnická osoba,

zh) vedoucích organizačních složek právnické osoby
uvedených v § 35a odst. 1 větě třetí tato organi-
zační složka.“.

13. § 36b se zrušuje.

14. V § 37 odst. 1 písmeno g) zní:

„g) záznam, zda občan pobírá starobní důchod při-
znaný podle § 31 zákona o důchodovém pojištění,
kdo jej vyplácí, datum vzniku nároku na tento dů-
chod, popřípadě číslo rozhodnutí o jeho přiznání,
jde-li o poživatele důchodu vypláceného orgány
ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti,“.

15. V § 37 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) o dobách uvedených v § 16 odst. 4 větě druhé
písm. a), d) a e) zákona o důchodovém pojištění,
pokud tyto doby trvaly celý kalendářní měsíc, po-
případě jen po část kalendářního měsíce, pokud
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pracovní poměr nebo jiný vztah k zaměstnavateli,
který zakládá účast na důchodovém pojištění, trval
jen po část kalendářního měsíce, a v takovém ka-
lendářním měsíci byl zúčtován příjem, který se za-
hrnuje do vyměřovacího základu pro stanovení
pojistného na sociální zabezpečení, a o výši tohoto
příjmu; zaměstnavatel vystavuje potvrzení o těchto
dobách a o výši tohoto příjmu na žádost občana za
jednotlivé kalendářní roky.“.

16. V § 38 odst. 1 se slova „y) až zc)“ nahrazují
slovy „a y) až zh)“.

17. V § 39a odst. 3 a 4 se za slovo „zasílá“ vkládají
slova „na základě písemné žádosti“.

18. V § 40a odst. 1 se věta pátá zrušuje.

19. V § 40a odst. 2 větě první se slova „až x)“ na-
hrazují slovy „až x) a § 5 odst. 2 a 3“.

20. V § 41 odst. 1 se slova „ , pokud poživatel
starobního“ nahrazují slovy „přiznaného podle § 31
zákona o důchodovém pojištění, pokud poživatel to-
hoto“.

21. V § 41 odst. 2 se slova „o zaměstnávání dů-
chodců“ a slova „ , a druh důchodu“ zrušují.

22. V § 42 větě první se slova „nemocensky nebo
jen“ zrušují.

23. V § 48 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Osoba samostatně výdělečně činná, která ohlásila a do-
ložila pro účely výkonu vedlejší samostatné výdělečné
činnosti skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. e), je
však povinna oznámit zánik těchto skutečností nejpoz-
ději při podání přehledu o příjmech a výdajích ze samo-
statné výdělečné činnosti podle zvláštního zákona.“.

24. V § 82 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Ustanovení odstavců 1 až 3 platí obdobně,
žádá-li občan o změnu výše invalidního důchodu v dů-
sledku změny stupně invalidity.“.

25. V § 83a se slova „až zb)“ nahrazují slovy
„až zh)“.

26. V § 88 odst. 5 se slovo „až“ nahrazuje slovy
„odst. 1 až 3, § 118b a“.

27. V § 118a odst. 2 se věta poslední zrušuje.

28. V § 123e odstavec 2 zní:

„(2) Je-li podle tohoto zákona nebo ve věcech po-
jistného podle zvláštního zákona32) pro podání nebo
jiný úkon předepsán tiskopis, lze podání nebo jiný
úkon učinit pouze

a) v elektronické podobě do určené elektronické
podatelny orgánu sociálního zabezpečení nebo
do určené datové schránky orgánu sociálního za-
bezpečení, jde-li o tiskopisy určené příslušným
orgánem sociálního zabezpečení; podání nebo jiný
úkon lze v elektronické podobě učinit pouze ve
formě datové zprávy, a to ve formátu, struktuře
a tvaru určeném příslušným orgánem sociálního
zabezpečení. Nesplňuje-li podání nebo jiný úkon
tyto podmínky, nepřihlíží se k němu; orgán sociál-
ního zabezpečení je povinen upozornit toho, kdo
učinil podání nebo jiný úkon v elektronické podo-
bě, které nesplňuje tyto podmínky, na tuto skuteč-
nost a na to, že se k tomuto podání nebo jinému
úkonu nepřihlíží, nebo

b) písemně na předepsaném tiskopisu nebo na pro-
duktu výpočetní techniky, který je co do údajů,
formy a formátu shodný s předepsaným tiskopi-
sem, je-li fyzickou nebo právnickou osobou
stvrzeno vytvoření tohoto produktu.“.

29. V § 123e odst. 2 písm. a) se slova „ , jde-li
o tiskopisy určené příslušným orgánem sociálního za-
bezpečení“ zrušují.

30. V § 123e na konci odstavce 2 se tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se závěrečná část ustanovení,
která zní:

„pokud se nestanoví jinak v odstavci 5.“.

31. V § 123e odst. 3 se slova „písm. b)“ nahrazují
slovy „písm. a)“.

32. V § 123e odst. 4 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „ , a elektronickou adresu své podatelny
určené k předkládání tiskopisů v elektronické podobě
ve formě datové zprávy a identifikátor své datové
schránky určené k předkládání tiskopisů v elektronické
podobě ve formě datové zprávy“.

33. V § 123e se na konci odstavce 4 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) tiskopisy, které se podle odstavce 2 písm. a) před-
kládají v elektronické podobě, a podmínky, za
nichž se tiskopisy v této podobě předkládají.“.

34. V § 123e se na konci odstavce 4 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) podání a jiné úkony, které lze učinit způsobem
uvedeným v odstavci 5 větě druhé.“.

35. V § 123e se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně
činné, ošetřující lékaři a zdravotnická zařízení činí po-
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dání nebo jiné úkony, pro které je předepsán tiskopis
podle tohoto zákona nebo ve věcech pojistného podle
zvláštního zákona32), pouze způsobem uvedeným v od-
stavci 2 písm. a). Příslušný orgán sociálního zabezpeče-
ní však může určit, která podání nebo jiné úkony, pro
které je předepsán tiskopis podle tohoto zákona nebo
ve věcech pojistného podle zvláštního zákona32), lze
učinit též způsobem uvedeným v odstavci 2 písm. b).“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o daních z příjmů

Čl. IX

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona
č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/
/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb.,
zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona
č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/
/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995
Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zá-
kona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona
č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/
/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998
Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zá-
kona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona
č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústav-
ního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona
č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/
/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000
Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb.,
zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona
č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/
/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001
Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zá-
kona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona
č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/
/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003
Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb.,
zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona
č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/
/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004
Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb.,
zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona
č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/
/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005
Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb.,
zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/
/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006

Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb.,
zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona
č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/
/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/
/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009
Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona
č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/
/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010
Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb.,
zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlá-
šeného pod č. 119/2011 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb., se
mění takto:

1. V § 22 odst. 1 písm. g) se na konci textu bodu 6
doplňují slova „bez ohledu na to, z jakého právního
vztahu plynou“.

2. V § 25 odst. 1 písm. d) se slova „odměny členů
statutárních orgánů a dalších orgánů právnických
osob,“ zrušují.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o zaměstnanosti

Čl. X

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona
č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/
/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005
Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb.,
zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/
/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006
Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb.,
zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/
/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008
Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb.,
zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona
č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/
/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009
Sb., zákona č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb.,
zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění
takto:

1. V § 25 odst. 1 písm. c) se za slova „komanditní
společnosti“ vkládají slova „nebo ředitelem obecně
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prospěšné společnosti anebo vedoucím organizační
složky zahraniční právnické osoby“.

2. V § 25 odst. 1 písm. o) se za slova „správcem
podle zvláštního právního předpisu28)“ vkládá slovo
„ , prokuristou“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o vojácích z povolání

Čl. XI

V § 68 odst. 5 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích
z povolání, ve znění zákona č. 305/2008 Sb., se ve větě
první za slovo „pojištěnce“ vkládají slova „nebo ne-
splnil povinnost součinnosti při kontrole tohoto re-
žimu uloženou předpisy nemocenského pojištění“.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů

Čl. XII

V § 124 odst. 13 zákona č. 361/2003 Sb., o služeb-
ním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve
znění zákona č. 305/2008 Sb., se ve větě první za slovo
„pojištěnce“ vkládají slova „nebo nesplnil povinnost
součinnosti při kontrole tohoto režimu uloženou před-
pisy nemocenského pojištění“.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o bankách

Čl. XIII

V § 38 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění
zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona
č. 156/1994 Sb., zákona č. 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. 319/2001 Sb., zákona
č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 439/
/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 57/2006
Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zá-
kona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 120/2007 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 254/
/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009
Sb., zákona č. 156/2010 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb.,
odstavec 4 zní:

„(4) Banka je povinna sdělit i bez souhlasu klienta
na písemné vyžádání orgánů sociálního zabezpečení ve
věci řízení o vrácení dávky připsané na účet klienta po
dni, za který náležela poslední výplata dávky zemře-
lého oprávněného, včetně jejího vymáhání, identifikační
údaje o svém klientovi, který je majitelem účtu, a oso-
bách oprávněných nakládat s peněžními prostředky na
tomto účtu a údaje o záležitostech týkajících se tohoto
účtu. Banka je rovněž povinna po úmrtí klienta sdělit
tyto údaje na písemné vyžádání Úřadu práce České
republiky.“.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

Čl. XIV

V § 25b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních
a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím
souvisejících a o doplnění zákona České národní rady
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 120/2007 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona
č. 285/2009 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., odstavec 4 zní:

„(4) Družstevní záložna je povinna sdělit i bez
souhlasu člena na písemné vyžádání orgánů sociálního
zabezpečení ve věci řízení o vrácení dávky připsané na
účet člena po dni, za který náležela poslední výplata
dávky zemřelého oprávněného, včetně jejího vymáhání,
identifikační údaje o svém členovi, který je majitelem
účtu, a osobách oprávněných nakládat s peněžními pro-
středky na tomto účtu a údaje o záležitostech týkajících
se tohoto účtu. Družstevní záložna je rovněž povinna
po úmrtí člena sdělit tyto údaje na písemné vyžádání
Úřadu práce České republiky.“.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna občanského soudního řádu

Čl. XV

V § 299 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona
č. 30/2000 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 264/
/2006 Sb. a zákona č. 305/2008 Sb., se písmena c) a d)
zrušují. Dosavadní písmena e) až k) se označují jako
písmena c) až i).
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ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona č. 305/2008 Sb.

Čl. XVI

V čl. IV zákona č. 305/2008 Sb., kterým se mění
zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve
znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se
bod 4 zrušuje.

ČÁST TŘINÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XVII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem ka-
lendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení,
s výjimkou ustanovení čl. I bodů 140, 141, 145 a 146
a čl. VIII bodů 29, 30, 34 a 35, která nabývají účinnosti
dnem 1. ledna 2013.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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471

ZÁKON

ze dne 20. prosince 2011

o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon zapracovává příslušný předpis
Evropské unie1) a upravuje postup a podmínky, za kte-
rých tuzemské orgány provádějí mezinárodní pomoc
ve vztahu k jiným státům.

(2) Prováděním mezinárodní pomoci se pro účely
tohoto zákona rozumí poskytování nebo dožadování
mezinárodní pomoci při

a) vymáhání finančních pohledávek,

b) zajištění finančních pohledávek,

c) výměně informací souvisejících s vymáháním nebo
zajištěním finančních pohledávek,

d) doručování dokumentů souvisejících s vymáháním
nebo zajištěním finančních pohledávek.

(3) Za finanční pohledávky se pro účely tohoto
zákona považují pohledávky

a) veřejných rozpočtů z peněžitých plnění včetně je-
jich příslušenství ukládaných

1. Českou republikou,

2. územním samosprávným celkem České repu-
bliky,

3. tuzemským orgánem veřejné moci,

4. orgánem Evropské unie,

b) z daní, poplatků a cel jakéhokoli druhu včetně je-
jich příslušenství ukládaných

1. členským státem Evropské unie jiným než Čes-
ká republika (dále jen „jiný členský stát“),

2. nižším územním nebo správním celkem jiného
členského státu,

3. orgánem veřejné moci jiného členského státu,

4. orgánem Evropské unie,

c) z náhrad, intervencí a dalších opatření včetně jejich
příslušenství, které jsou součástí systému částeč-
ného nebo úplného financování Evropského ze-
mědělského záručního fondu nebo Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova,

d) z dávek a jiných poplatků včetně jejich příslušen-
ství stanovených v rámci společné organizace trhů
v odvětví cukru,

e) stanovené mezinárodní smlouvou o provádění
mezinárodní pomoci, která je součástí právního
řádu (dále jen „mezinárodní smlouva“).

(4) Za finanční pohledávky se pro účely tohoto
zákona ve vztahu k členským státům Evropské unie
nepovažují pohledávky

a) z povinných příspěvků na sociální pojištění,

b) ze smluvních vztahů,

c) z peněžitých trestů,

d) z pokut, z jiných správních sankcí nebo z nákladů
řízení, s výjimkou těch, které jsou ukládány jako
příslušenství peněžitých plnění uvedených v od-
stavci 3 písm. a) až d).

(5) Jiným státem se pro účely tohoto zákona ro-
zumí

a) jiný členský stát,

b) stát, s nímž Česká republika uzavřela mezinárodní
smlouvu.

§ 2

Vztah k daňovému řádu

Při provádění mezinárodní pomoci se postupuje
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podle daňového řádu, pokud tento zákon nestanoví
jinak.

ČÁST DRUHÁ

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

§ 3

Působnost Ministerstva financí

(1) Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“)
je orgánem odpovědným za kontakty s Evropskou ko-
misí ohledně provádění mezinárodní pomoci.

(2) Výkonem působnosti ústředního kontaktního
orgánu ministerstvo pověří

a) správce daně s celorepublikovou působností pod-
řízeného ministerstvu, nebo

b) svůj organizační útvar.

(3) Výkonem působnosti dílčího kontaktního
orgánu nebo kontaktního útvaru může ministerstvo
pověřit jednotlivého správce daně.

(4) Ministerstvo informuje Evropskou komisi
o tom, který orgán byl pověřen jako ústřední kontaktní
orgán, popřípadě jako dílčí kontaktní orgán nebo jako
kontaktní útvar, a o případných změnách.

(5) Ministerstvo oznámí zveřejněním ve Finanč-
ním zpravodaji a způsobem umožňujícím dálkový pří-
stup, který orgán byl v České republice pověřen jako
ústřední kontaktní orgán, popřípadě jako dílčí kontakt-
ní orgán nebo kontaktní útvar.

§ 4

Kontaktní orgán

(1) Kontaktním orgánem je

a) ústřední kontaktní orgán,

b) dílčí kontaktní orgán,

c) kontaktní útvar.

(2) Dožadujícím kontaktním orgánem je kontakt-
ní orgán, který zaslal žádost o poskytnutí mezinárodní
pomoci.

(3) Dožádaným kontaktním orgánem je kontaktní
orgán, který obdržel žádost o poskytnutí mezinárodní
pomoci.

§ 5

Působnost tuzemských kontaktních orgánů

(1) Tuzemský kontaktní orgán provádí meziná-
rodní pomoc

a) přímo, nebo

b) prostřednictvím jednotlivých správců daně.

(2) Tuzemský dílčí kontaktní orgán provádí mezi-
národní pomoc pouze v rozsahu, ve kterém je k jejímu
provádění ministerstvem pověřen, a to vůči jednomu či
více druhům peněžitých plnění.

(3) Tuzemský kontaktní útvar provádí meziná-
rodní pomoc pouze v rozsahu, ve kterém je k jejímu
provádění ministerstvem pověřen na základě své věcné
a místní příslušnosti.

(4) Tuzemský dílčí kontaktní orgán a tuzemský
kontaktní útvar jsou při provádění mezinárodní po-
moci podřízeny tuzemskému ústřednímu kontaktnímu
orgánu.

§ 6

Komunikace kontaktních orgánů

(1) Tuzemský ústřední kontaktní orgán v rámci
provádění mezinárodní pomoci zajišťuje komunikaci
s příslušnými kontaktními orgány jiného státu.

(2) Jednotlivá sdělení určená kontaktním orgánům
jiného státu jsou zasílána tuzemským

a) ústředním kontaktním orgánem,

b) dílčím kontaktním orgánem nebo kontaktním
útvarem se souhlasem ústředního kontaktního
orgánu, nebo

c) dílčím kontaktním orgánem nebo kontaktním
útvarem jménem ústředního kontaktního orgánu.

(3) Pokud to shledá potřebným, tuzemský
ústřední kontaktní orgán ověří srozumitelnost a správ-
nost zasílaného sdělení. V případě zjištění nedostatků
přikáže tuzemskému dílčímu kontaktnímu orgánu
nebo tuzemskému kontaktnímu útvaru, který sdělení
vypracoval, učinit opatření ke zjednání nápravy.

§ 7

Určení příslušnosti k provedení mezinárodní pomoci

(1) Pokud by vyřízení žádosti o poskytnutí mezi-
národní pomoci současně příslušelo tuzemskému díl-
čímu kontaktnímu orgánu a tuzemskému kontaktnímu
útvaru, je k provedení mezinárodní pomoci příslušný
tuzemský kontaktní útvar.
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(2) V případě pochybností o příslušnosti k vyří-
zení žádosti o poskytnutí mezinárodní pomoci roz-
hodne tuzemský ústřední kontaktní orgán o tom, který
tuzemský kontaktní orgán je příslušný k provedení
mezinárodní pomoci; o tomto rozhodnutí informuje
dožadující kontaktní orgán.

§ 8

Postoupení žádosti
o poskytnutí mezinárodní pomoci

(1) Pokud tuzemský kontaktní orgán obdrží žá-
dost o poskytnutí mezinárodní pomoci nespadající do
jeho působnosti, postoupí bezodkladně tuto žádost
příslušnému tuzemskému kontaktnímu orgánu.

(2) V případě pochybností o příslušnosti k vyří-
zení žádosti o poskytnutí mezinárodní pomoci postou-
pí tuzemský kontaktní orgán bezodkladně tuto žádost
tuzemskému ústřednímu kontaktnímu orgánu k roz-
hodnutí, který ji poté, co rozhodne o tom, který tu-
zemský kontaktní orgán je příslušný k provedení mezi-
národní pomoci, postoupí příslušnému tuzemskému
kontaktnímu orgánu.

(3) O postoupení žádosti informuje tuzemský
kontaktní orgán, jemuž byla žádost o poskytnutí mezi-
národní pomoci adresována,

a) dožadující kontaktní orgán a

b) tuzemský ústřední kontaktní orgán.

(4) Tuzemský ústřední kontaktní orgán může vy-
řídit žádost o poskytnutí mezinárodní pomoci ve své
působnosti, i když je k jejímu vyřízení příslušný tu-
zemský dílčí kontaktní orgán nebo tuzemský kontaktní
útvar; o tomto postupu informuje příslušný tuzemský
dílčí kontaktní orgán nebo tuzemský kontaktní útvar
a dožadující kontaktní orgán. Proti rozhodnutí tuzem-
ského ústředního kontaktního orgánu o převzetí vyří-
zení žádosti se nelze odvolat.

§ 9

Pověření správce daně

(1) Kontaktní orgán může pověřit uskutečněním
úkonů při poskytování mezinárodní pomoci podříze-
ného správce daně a dohlíží na jejich provedení.

(2) Při pověření podle odstavce 1 kontaktní orgán
přihlédne k tomu, zda správce daně

a) vykonává správu daně, jíž se dožádaná meziná-
rodní pomoc týká, nebo

b) může uskutečnit požadované úkony snáze, hospo-
dárněji nebo rychleji.

§ 10

Vztah kontaktního orgánu a správce daně

(1) Správce daně bezodkladně informuje tuzem-
ský kontaktní orgán, který jej pověřil, o provedených
úkonech a poskytuje mu nezbytné podklady.

(2) Správce daně může žádat o doplnění podkladů
pro uskutečnění úkonů při provádění mezinárodní po-
moci dožadující kontaktní orgán jiného státu pouze
prostřednictvím tuzemského kontaktního orgánu,
který jej pověřil.

(3) Správce daně může žádat o mezinárodní po-
moc pouze prostřednictvím příslušného tuzemského
kontaktního orgánu a poskytne mu k tomu nezbytné
údaje pro zpracování žádosti.

(4) Správce daně bezodkladně předává tuzem-
skému kontaktnímu orgánu, jehož prostřednictvím po-
žádal o mezinárodní pomoc, veškeré potřebné informa-
ce k případu, který je předmětem dožádání.

(5) Tuzemský kontaktní orgán předává správci
daně informace potřebné k provádění mezinárodní po-
moci, o kterou správce daně prostřednictvím tohoto
kontaktního orgánu požádal nebo k jejímuž poskytnutí
byl správce daně tímto kontaktním orgánem pověřen.

ČÁST TŘETÍ

VÝMĚNA INFORMACÍ

§ 11

Poskytování informací týkajících se vymáhání

(1) Tuzemský kontaktní orgán může dožádat
kontaktní orgán jiného státu o poskytnutí informací
vztahujících se k finanční pohledávce a jejímu vymá-
hání nebo zajištění.

(2) Na žádost kontaktního orgánu jiného státu za-
jistí tuzemský kontaktní orgán poskytnutí potřebných
informací vztahujících se k finanční pohledávce a jejímu
vymáhání nebo zajištění; za tím účelem zajistí prove-
dení úkonů nezbytných k jejich získání.

(3) Nelze poskytnout informace,
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a) které není možné získat v případě vymáhání ob-
dobné pohledávky v České republice,

b) jejichž sdělení by mohlo ohrozit veřejný pořádek
nebo bezpečnost České republiky.

(4) Tuzemský kontaktní orgán nemusí poskyt-
nout informace, které by porušily ochranu obchodního
tajemství nebo zákonem uloženou nebo uznanou po-
vinnost mlčenlivosti.

(5) Tuzemský kontaktní orgán vždy poskytne po-
žadované informace

a) získané od banky, zahraniční banky působící na
území České republiky prostřednictvím své po-
bočky, spořitelního a úvěrního družstva nebo jiné
platební nebo finanční instituce,

b) získané od osoby jednající jménem nebo na účet
osoby, které se poskytnutí informací týká,

c) týkající se vlastnických podílů.

(6) O důvodech, které brání poskytnutí dožáda-
ných informací, tuzemský kontaktní orgán bezod-
kladně vyrozumí dožadující kontaktní orgán.

§ 12

Poskytování informací o vratitelném přeplatku

Má-li být osobě se sídlem nebo bydlištěm na
území jiného státu vrácen vratitelný přeplatek ve výši
nejméně 250 000 Kč, správce daně o této skutečnosti
bezodkladně informuje příslušný tuzemský kontaktní
orgán, který následně informuje kontaktní orgán jiného
státu, ve kterém má tato osoba bydliště nebo sídlo;
tento postup se nepoužije pro vratitelný přeplatek na
dani z přidané hodnoty.

§ 13

Spolupráce úředních osob

(1) Tuzemský kontaktní orgán může požádat
kontaktní orgán jiného státu, aby v souladu s podmín-
kami dohodnutými s tímto kontaktním orgánem jiného
státu úřední osoba pověřená tuzemským kontaktním
orgánem mohla za účelem podpory provádění meziná-
rodní pomoci podle tohoto zákona

a) být přítomna při úkonech orgánu veřejné moci
jiného státu,

b) napomáhat úředním osobám v rámci soudního ří-
zení v jiném státu,

c) klást otázky svědkům, nebo

d) nahlížet do spisů orgánu veřejné moci jiného státu.

(2) Na základě žádosti kontaktního orgánu jiného
státu dohodne tuzemský kontaktní orgán podmínky,
za nichž lze umožnit pověřené úřední osobě jiného
státu spolupráci s tuzemským správcem daně v rozsahu
podle odstavce 1. V tomto rozsahu má pověřená úřední
osoba postavení úřední osoby tuzemského správce
daně.

(3) Pověřená úřední osoba se prokazuje pověře-
ním kontaktního orgánu, který o spolupráci úřední
osoby jiného státu požádal.

(4) Pověření obsahuje

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení úřední osoby,

b) služební nebo jiné srovnatelné označení úřední
osoby,

c) organizační útvar orgánu veřejné moci, ve kterém
je úřední osoba zařazena, popřípadě její jiné pra-
covní zařazení,

d) rozsah pověření vymezený podle odstavce 1,

e) identifikaci kontaktního orgánu, který pověření
vydal.

ČÁST ČTVRTÁ

DORUČOVÁNÍ

§ 14

Doručování dokumentu do jiného státu

(1) Je-li to potřebné k efektivnímu a hospodár-
nému doručení, může tuzemský kontaktní orgán do-
žádat kontaktní orgán jiného státu o doručení doku-
mentu vztahujícího se k finanční pohledávce a jejímu
vymáhání nebo zajištění adresátovi.

(2) Součástí doručovaného dokumentu je jednot-
ný doklad pro doručení vyhotovený na standardním
formuláři, který obsahuje

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště, ob-
chodní firmu nebo název a sídlo adresáta a další
údaje potřebné k jeho identifikaci,

b) účel doručení dokumentu,

c) lhůtu, ve které má být doručení provedeno,

d) druh a předmět dokumentu, který má být doru-
čen,

e) druh a výši finanční pohledávky, ke které se žádost
vztahuje,
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f) název, adresu a popřípadě další kontaktní údaje
týkající se orgánu veřejné moci,

1. který je odpovědný za doručovaný dokument,

2. u kterého lze získat další informace týkající se
doručovaného dokumentu nebo možnosti na-
padení finanční pohledávky, pokud jde o jiný
orgán než orgán uvedený v bodě 1,

g) další náležitosti jednotného dokladu pro doručení.

§ 15

Doručování dokumentu z jiného státu

(1) Na žádost kontaktního orgánu jiného státu
o doručení dokumentu, který se vztahuje k finanční
pohledávce a jejímu vymáhání nebo zajištění, zajistí tu-
zemský kontaktní orgán doručení tohoto dokumentu
jeho adresátovi.

(2) Tuzemský kontaktní orgán bezodkladně in-
formuje dožadující kontaktní orgán o veškerých sku-
tečnostech souvisejících s doručením, zejména o dni
doručení dokumentu adresátovi.

(3) Součástí doručovaného dokumentu je jednot-
ný doklad pro doručení, který obsahuje údaje uvedené
v § 14 odst. 2.

(4) Pokud adresát nerozumí jednacímu jazyku, ve
kterém byl vyhotoven jednotný doklad pro doručení, je
oprávněn do 7 pracovních dnů od doručení doku-
mentu, jehož je jednotný doklad pro doručení součástí,
požádat správce daně, který mu dokument doručil,
o překlad do jednacího jazyka jednoho z členských
států Evropské unie, kterému rozumí.

(5) Postup podle odstavce 4 se obdobně uplatní
i v případě, kdy je doručován jednotný doklad o vy-
mahatelnosti finanční pohledávky.

(6) Správce daně na základě žádosti o přeložení
jednotného dokladu pro doručení nebo jednotného do-
kladu o vymahatelnosti finanční pohledávky zajistí po-
žadovaný překlad tohoto jednotného dokladu a přelo-
žené znění doručí adresátovi. Právní účinky původního
doručení zůstávají zachovány.

(7) Dokumenty nejsou neplatné nebo jejich do-
ručení adresátovi neúčinné pouze z tohoto důvodu,
že byly doručeny adresátovi v jazyce, kterému nero-
zumí.

ČÁST PÁTÁ

VYMÁHÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ
FINANČNÍCH POHLEDÁVEK

HLAVA I

ŽÁDOST O VYMÁHÁNÍ NEBO ZAJIŠTĚNÍ
FINANČNÍ POHLEDÁVKY

§ 16

Žádost o vymáhání finanční pohledávky
do jiného státu

(1) Tuzemský kontaktní orgán může dožádat
kontaktní orgán jiného státu o vymáhání finanční po-
hledávky; to neplatí, pokud

a) tuto pohledávku nelze vymáhat podle tuzemských
právních předpisů,

b) je finanční pohledávka nebo původní titul pro vy-
máhání v České republice napaden, s výjimkou
případů, kdy tuzemský kontaktní orgán požádá
o vymáhání na základě napadeného titulu pro vy-
máhání a tuto svou žádost odůvodní,

c) nebyly využity všechny postupy určené tuzem-
skými právními předpisy pro vymáhání finanční
pohledávky, s výjimkou případu, kdy

1. je zřejmé, že v České republice neexistují aktiva
k vymáhání nebo že takové postupy nepovedou
k úplnému uhrazení finanční pohledávky, a tu-
zemský kontaktní orgán má konkrétní informa-
ce uvádějící, že dotyčná osoba má aktiva v do-
žádaném státu, nebo

2. by uplatnění těchto postupů vedlo k nepřiměře-
ným obtížím.

(2) K žádosti mohou být přiloženy další doku-
menty vztahující se k finanční pohledávce, která je
předmětem žádosti o vymáhání.

§ 17

Žádost o vymáhání finanční pohledávky
z jiného státu

(1) Na žádost kontaktního orgánu jiného státu
o vymáhání zajistí tuzemský kontaktní orgán vymáhání
finanční pohledávky.

(2) Tuzemský kontaktní orgán může žádost o vy-
máhání finanční pohledávky odmítnout, pokud celková
částka finančních pohledávek, které jsou předmětem
žádosti o vymáhání, odpovídá částce, která činí méně
než 1 500 EUR.
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(3) Tuzemský kontaktní orgán o odmítnutí žá-
dosti bezodkladně informuje dožadující kontaktní
orgán spolu s důvody tohoto odmítnutí.

(4) Den obdržení žádosti o vymáhání finanční po-
hledávky z jiného státu se pro účely správy daní vČeské
republice považuje za den splatnosti této finanční po-
hledávky.

§ 18

Žádost o zajištění finanční pohledávky
do jiného státu

(1) Tuzemský kontaktní orgán může dožádat
kontaktní orgán jiného státu o zajištění finanční pohle-
dávky, pokud

a) je finanční pohledávka nebo původní titul pro vy-
máhání v České republice napaden,

b) se na finanční pohledávku dosud nevztahuje pů-
vodní titul pro vymáhání v České republice.

(2) Žádost o zajištění finanční pohledávky nelze
zaslat, pokud nejsou splněny podmínky stanovené ji-
ným právním předpisem pro zajištění finanční pohle-
dávky vzniklé v tuzemsku.

(3) K žádosti mohou být přiloženy další doku-
menty vztahující se k finanční pohledávce, která je
předmětem žádosti o zajištění.

§ 19

Žádost o zajištění finanční pohledávky
z jiného státu

(1) Na žádost kontaktního orgánu jiného státu
o zajištění učiní tuzemský kontaktní orgán opatření
nezbytná k zajištění finanční pohledávky.

(2) Tuzemský kontaktní orgán může žádost o za-
jištění finanční pohledávky odmítnout, pokud celková
částka finančních pohledávek, které jsou předmětem
žádosti o zajištění, odpovídá částce, která činí méně
než 1 500 EUR.

(3) Tuzemský kontaktní orgán o odmítnutí žá-
dosti bezodkladně informuje dožadující kontaktní
orgán spolu s důvody tohoto odmítnutí.

(4) Má-li dojít nebo dojde-li k odložení vymáhání
finanční pohledávky, tuzemský kontaktní orgán učiní
opatření nezbytná k zajištění této finanční pohledávky,
pokud

a) o to byl požádán dožadujícím kontaktním orgá-
nem, nebo

b) to považuje za potřebné.

§ 20

Titul pro vymáhání finanční pohledávky

(1) Součástí žádosti o vymáhání finanční pohle-
dávky je jednotný doklad o její vymahatelnosti v dožá-
daném státu.

(2) Jednotný doklad o vymahatelnosti finanční
pohledávky je ode dne obdržení žádosti o vymáhání
finanční pohledávky jediným titulem pro vymáhání fi-
nanční pohledávky v České republice.

(3) Jednotný doklad o vymahatelnosti finanční
pohledávky vyhotovený na standardním formuláři ob-
sahuje

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště, ob-
chodní firmu nebo název a sídlo dlužníka a další
údaje potřebné k jeho identifikaci,

b) druh a výši finanční pohledávky,

c) složky finanční pohledávky, jako jsou například
jistina nebo úrok,

d) zdaňovací nebo jiné období, jehož se finanční po-
hledávka týká,

e) určení původního titulu pro vymáhání finanční
pohledávky v dožadujícím státu,

f) název, adresu a popřípadě další kontaktní údaje
orgánu veřejné moci,

1. do jehož působnosti spadá stanovení předmětné
finanční pohledávky,

2. u kterého lze získat další informace týkající se
finanční pohledávky nebo možnosti jejího na-
padení, pokud jde o jiný orgán než orgán uve-
dený v bodě 1,

g) časové údaje důležité pro vymáhání finanční po-
hledávky,

h) další náležitosti jednotného dokladu o vymahatel-
nosti finanční pohledávky.

§ 21

Změna nebo zpětvzetí žádosti o vymáhání
nebo zajištění finanční pohledávky

(1) Tuzemský kontaktní orgán vezme zpět žádost
o vymáhání nebo zajištění finanční pohledávky, pokud
dojde ke splnění nebo jinému zániku finanční pohle-
dávky.

(2) Tuzemský kontaktní orgán změní žádost o vy-
máhání finanční pohledávky, pokud dojde k částečnému
splnění nebo jiné změně finanční pohledávky; obdobně
se postupuje v případě žádosti o zajištění finanční po-

Sbírka zákonů č. 471 / 2011Částka 161 Strana 6311



hledávky, má-li částečné splnění nebo jiná změna fi-
nanční pohledávky vliv na zajištění finanční pohle-
dávky.

(3) Změnu nebo zpětvzetí žádosti o vymáhání
nebo zajištění finanční pohledávky tuzemský kontaktní
orgán odůvodní.

(4) Účinky úkonů provedených při vymáhání
nebo zajištění finanční pohledávky na základě původní
žádosti o vymáhání nebo zajištění zůstávají zachovány,
s výjimkou účinků úkonů uskutečněných na základě
nicotného titulu pro vymáhání.

(5) Dojde-li ke změně nebo nahrazení původního
titulu pro vymáhání, zašle tuzemský kontaktní orgán
dožádanému kontaktnímu orgánu rozhodnutí, na jehož
základě došlo ke změně nebo nahrazení původního ti-
tulu, spolu s upraveným jednotným dokladem o vyma-
hatelnosti finanční pohledávky.

(6) Upravený jednotný doklad o vymahatelnosti
finanční pohledávky se dnem jeho obdržení dožáda-
ným kontaktním orgánem stává titulem pro vymáhání
finanční pohledávky namísto původního jednotného
dokladu o vymahatelnosti finanční pohledávky.

HLAVA II

POSTUP PŘI VYMÁHÁNÍ NEBO ZAJIŠTĚNÍ
FINANČNÍ POHLEDÁVKY

§ 22

Úrok z prodlení

Po dobu vymáhání finanční pohledávky v rámci
poskytování mezinárodní pomoci v tuzemsku vzniká
dlužníkovi povinnost uhradit úrok z prodlení za každý
den prodlení ode dne obdržení žádosti o vymáhání fi-
nanční pohledávky.

§ 23

Posečkání a splátky

(1) Ohledně vymáhané finanční pohledávky může
být povoleno posečkání její úhrady nebo rozložení její
úhrady na splátky.

(2) Tuzemský kontaktní orgán bezodkladně in-
formuje dožadující kontaktní orgán o tom, že došlo
k povolení posečkání úhrady finanční pohledávky nebo
rozložení její úhrady na splátky.

§ 24

Odložení vymáhání finanční pohledávky

(1) Zjistí-li tuzemský kontaktní orgán, že v doža-
dujícím státu došlo k napadení zákonnosti nebo správ-
nosti nebo k zahájení přezkoumání zákonnosti nebo
správnosti úkonu nebo dokumentu souvisejícího s vy-
máháním finanční pohledávky, učiní opatření potřebná
k odložení vymáhání této finanční pohledávky až do
doby, než obdrží sdělení dožadujícího kontaktního
orgánu o tom, že bylo ve věci pravomocně rozhodnuto.

(2) Ve vymáhání finanční pohledávky se pokra-
čuje, pokud o to požádá dožadující kontaktní orgán
prostřednictvím odůvodněné žádosti.

(3) Tuzemský kontaktní orgán může požádat do-
žádaný kontaktní orgán o odložení vymáhání finanční
pohledávky z důvodu zahájení vymáhání této finanční
pohledávky v České republice.

(4) Pokud byl zahájen postup vedoucí ke vzá-
jemné dohodě mezi tuzemským orgánem veřejné moci
a orgánem veřejné moci jiného státu a výsledek tohoto
postupu může ovlivnit vymáhanou finanční pohle-
dávku, učiní tuzemský kontaktní orgán opatření po-
třebná k odložení vymáhání této finanční pohledávky
až do doby, než bude tento postup ukončen, s výjimkou
případů, kdy hrozí bezprostřední nebezpečí, že bude
účel vymáhání zmařen, nepřistoupí-li se k němu ne-
prodleně.

§ 25

Informační povinnost

(1) Tuzemský kontaktní orgán bezodkladně in-
formuje dožadující kontaktní orgán o provedených
úkonech při vymáhání nebo zajištění finanční pohle-
dávky.

(2) Tuzemský kontaktní orgán bezodkladně po-
skytuje dožádanému kontaktnímu orgánu potřebné in-
formace k případu, který je předmětem dožádání o vy-
máhání nebo zajištění finanční pohledávky.

§ 26

Lhůta pro vymáhání nebo zajištění
finanční pohledávky

(1) Běh a délka lhůty pro vymáhání nebo zajištění
finanční pohledávky se řídí právem státu, jehož kon-
taktní orgán o vymáhání nebo zajištění finanční pohle-
dávky dožádal.

(2) Úkon uskutečněný dožádaným kontaktním
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orgánem, který podle právních předpisů dožádaného
státu přerušuje běh lhůty pro vymáhání nebo zajištění
finanční pohledávky, přerušuje běh lhůty pro vymáhání
nebo zajištění finanční pohledávky dožádané tuzem-
ským kontaktním orgánem.

(3) Pokud úkon uskutečněný dožádaným kon-
taktním orgánem nepřerušuje podle právních předpisů
dožádaného státu běh lhůty pro vymáhání nebo zajiš-
tění finanční pohledávky, považuje se tento úkon z hle-
diska svého účinku na běh lhůty pro vymáhání nebo
zajištění finanční pohledávky za provedený tuzemským
správcem daně.

(4) Tuzemský kontaktní orgán bezodkladně in-
formuje dožadující kontaktní orgán o skutečnostech,
které ve vztahu k vymáhané nebo zajišťované finanční
pohledávce mají účinek ovlivňující běh lhůty pro vy-
máhání nebo zajištění finanční pohledávky v České re-
publice.

(5) Tuzemský kontaktní orgán bezodkladně in-
formuje dožádaný kontaktní orgán o běhu lhůty pro
vymáhání nebo zajištění finanční pohledávky včetně
skutečností, které ve vztahu k vymáhané nebo zajišťo-
vané finanční pohledávce mají účinek ovlivňující běh
této lhůty.

§ 27

Převod vymožené částky

Vymoženou částku finanční pohledávky včetně
úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky, po-
případě jejich vymoženou část, převede tuzemský po-
věřený správce daně na účet určený dožadujícím kon-
taktním orgánem ve lhůtě stanovené přímo použitel-
ným předpisem Evropské unie upravujícím pravidla
provádění mezinárodní pomoci.

ČÁST ŠESTÁ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 28

(1) Příslušnost k posouzení zákonnosti nebo
správnosti napadených úkonů a dokumentů tuzem-
skému orgánu veřejné moci nepřísluší posouzení zá-
konnosti nebo správnosti

a) dožádané finanční pohledávky uložené

1. jiným státem,

2. nižším územním nebo správním celkem jiného
státu,

3. orgánem veřejné moci jiného státu, nebo

4. orgánem Evropské unie,

b) původního titulu pro vymáhání finanční pohle-
dávky v jiném státu,

c) jednotného dokladu o vymahatelnosti finanční po-
hledávky z jiného státu,

d) upraveného jednotného dokladu o vymahatelnosti
finanční pohledávky z jiného státu,

e) dokladu umožňujícího zajištění finanční pohle-
dávky z jiného státu,

f) úkonů při vymáhání finanční pohledávky uskuteč-
něných orgánem veřejné moci jiného státu,

g) doručení učiněného orgánem veřejné moci jiného
státu, nebo

h) dokumentu doručovaného z jiného státu na zá-
kladě dožádání o mezinárodní pomoc.

(2) Pokud je u tuzemského orgánu veřejné moci
napadena zákonnost nebo správnost nebo z moci
úřední zahájeno přezkoumání správnosti úkonu nebo
dokumentu souvisejícího s prováděním mezinárodní
pomoci, informuje o této skutečnosti příslušný tuzem-
ský kontaktní orgán; to platí i v případě, pokud tuzem-
skému orgánu veřejné moci posouzení zákonnosti nebo
správnosti úkonu nebo dokumentu podle odstavce 1
nepřísluší.

(3) Tuzemský kontaktní orgán, který obdržel in-
formaci o tom, že u tuzemského orgánu veřejné moci
byla napadena zákonnost nebo správnost úkonu nebo
dokumentu podle odstavce 1, vyrozumí vhodným způ-
sobem dlužníka nebo jinou osobu, která zákonnost
nebo správnost úkonu nebo dokumentu napadla,
o tom, že orgánem veřejné moci příslušným k posou-
zení jejich zákonnosti nebo správnosti je orgán veřejné
moci jiného státu stanovený k tomu podle právních
předpisů tohoto jiného státu.

(4) Tuzemský kontaktní orgán bezodkladně in-
formuje kontaktní orgán jiného státu o tom, že dluž-
níkem nebo jinou osobou byla napadena zákonnost
nebo správnost úkonu nebo dokumentu související-
ho s prováděním mezinárodní pomoci; v informaci rov-
něž uvede, v jakém rozsahu nebyla finanční pohle-
dávka, která je předmětem žádosti o vymáhání, napa-
dena.
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§ 29

Úhrada nákladů

(1) Náklady vynaložené v souvislosti s poskytnu-
tím mezinárodní pomoci nese ten stát, kterému tyto
náklady vznikly.

(2) Tuzemský kontaktní orgán se může dohod-
nout s kontaktním orgánem jiného státu ohledně
úhrady nákladů jinak, než je stanoveno v odstavci 1,
pokud vymáhání nebo zajištění finanční pohledávky

a) je zvlášť obtížné,

b) způsobí velmi vysoké náklady, nebo

c) se týká boje proti organizovanému zločinu.

(3) Tuzemský kontaktní orgán na žádost dožáda-
ného kontaktního orgánu uhradí tomuto kontaktnímu
orgánu náklady spojené s odstraněním následků ne-
oprávněného vymáhání nebo neoprávněného zajištění
finanční pohledávky z důvodu

a) její neoprávněnosti,

b) vad jednotného dokladu o vymahatelnosti finanční
pohledávky, nebo

c) vad dokladu umožňujícího zajištění finanční po-
hledávky.

(4) Tuzemský kontaktní orgán uplatní nárok vůči
dožadujícímu kontaktnímu orgánu na náhradu nákladů
spojených s odstraněním následků neoprávněného vy-
máhání nebo neoprávněného zajištění finanční pohle-
dávky z důvodu

a) její neoprávněnosti,

b) vad jednotného dokladu o vymahatelnosti finanční
pohledávky, nebo

c) vad dokladu umožňujícího zajištění finanční po-
hledávky.

§ 30

Neúplná žádost o poskytnutí mezinárodní pomoci

(1) Pokud tuzemský kontaktní orgán obdrží ne-
úplnou žádost o poskytnutí mezinárodní pomoci nebo
neúplný dokument vztahující se k finanční pohledávce,
která je předmětem dožádání, požádá dožadující kon-
taktní orgán, aby tuto žádost nebo dokument doplnil.

(2) Tuzemský kontaktní orgán poskytne meziná-
rodní pomoc až po doplnění údajů podle odstavce 1,
s výjimkou případu, kdy bezprostředně hrozí uplynutí
lhůty pro vymáhání nebo zajištění finanční pohledávky
a nejedná se o údaje nezbytně nutné k poskytnutí mezi-
národní pomoci.

(3) Pokud žádost tuzemského kontaktního orgá-
nu o poskytnutí mezinárodní pomoci nebo další do-
kument vztahující se k finanční pohledávce, která je
předmětem dožádání, neobsahuje údaje nutné pro po-
skytnutí mezinárodní pomoci, tuzemský kontaktní
orgán tyto údaje na žádost dožádaného kontaktního
orgánu bezodkladně doplní.

§ 31

Odmítnutí žádosti
o poskytnutí mezinárodní pomoci

(1) Žádost o poskytnutí mezinárodní pomoci
může tuzemský kontaktní orgán odmítnout, uply-
nulo-li mezi dnem, kdy se finanční pohledávka stala
ve státu dožadujícího kontaktního orgánu splatnou,
a dnem podání první žádosti o poskytnutí mezinárodní
pomoci vztahující se k této finanční pohledávce, více
než 5 let.

(2) Je-li napadena zákonnost nebo správnost fi-
nanční pohledávky nebo původního titulu pro vymá-
hání v dožadujícím státu, začíná lhůta 5 let podle od-
stavce 1 běžet znovu ode dne, kdy bylo o jejich zákon-
nosti nebo správnosti pravomocně rozhodnuto.

(3) V případě povolení posečkání úhrady vymá-
hané finanční pohledávky začíná lhůta 5 let podle od-
stavce 1 běžet znovu ode dne uplynutí doby posečkání;
tato lhůta končí nejpozději uplynutím 10 let ode dne,
kdy se finanční pohledávka stala splatnou.

(4) V případě rozložení úhrady vymáhané fi-
nanční pohledávky na splátky začíná lhůta 5 let podle
odstavce 1 běžet znovu ode dne splatnosti poslední
splátky; tato lhůta končí nejpozději uplynutím 10 let
ode dne, kdy se finanční pohledávka stala splatnou.

(5) Pokud žádost o poskytnutí mezinárodní po-
moci nesplňuje náležitosti nutné pro poskytnutí mezi-
národní pomoci a dožadující kontaktní orgán na žádost
tuzemského kontaktního orgánu nezjedná nápravu, tu-
zemský kontaktní orgán žádost odmítne.

(6) O důvodech odmítnutí žádosti o poskytnutí
mezinárodní pomoci tuzemský kontaktní orgán bezod-
kladně informuje dožadující kontaktní orgán.

§ 32

Forma komunikace mezi tuzemským kontaktním
orgánem a kontaktním orgánem jiného státu

(1) Tuzemský kontaktní orgán a kontaktní orgán
jiného státu mezi sebou komunikují v elektronické po-
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době, s výjimkou případů, kdy je tento způsob komu-
nikace technicky neproveditelný.

(2) Standardní formulář se použije pro

a) žádost o poskytnutí informací,

b) žádost o doručení dokumentu,

c) žádost o vymáhání finanční pohledávky,

d) žádost o zajištění finanční pohledávky,

e) jednotný doklad pro doručení,

f) jednotný doklad o vymahatelnosti finanční pohle-
dávky,

g) upravený jednotný doklad o vymahatelnosti fi-
nanční pohledávky,

h) další komunikaci ohledně dokumentů uvedených
v písmenech a) až g), je-li to možné,

i) poskytování informací o provádění mezinárodní
pomoci.

(3) Náležitosti standardního formuláře stanoví
přímo použitelný předpis Evropské unie upravující
pravidla provádění mezinárodní pomoci.

(4) Postup podle odstavců 1 a 2 se nepoužije
při komunikaci v rámci spolupráce úředních osob
podle § 13.

(5) Není-li pro komunikaci mezi tuzemským kon-
taktním orgánem a kontaktním orgánem jiného státu
použita elektronická forma nebo standardní formulář,
není tím dotčena platnost získaných informací nebo
úkonů uskutečněných při provádění mezinárodní po-
moci.

§ 33

Jazyk komunikace mezi tuzemským kontaktním
orgánem a kontaktním orgánem jiného státu

(1) Dokumenty, které se zasílají prostřednictvím
standardního formuláře, a doklad umožňující zajištění
finanční pohledávky zasílá tuzemský kontaktní orgán
v jednacím jazyce dožádaného kontaktního orgánu
nebo v jazyce, který byl dohodnut jako komunikační
jazyk.

(2) Jestliže tuzemský kontaktní orgán obdrží části
dokumentů uvedených v odstavci 1 v jiném než českém
jazyce, nemá tato skutečnost vliv na jejich platnost,
účinnost jejich doručení nebo platnost příslušného ří-
zení, ke kterému se vztahují.

(3) V českém jazyce lze zaslat dožádanému kon-
taktnímu orgánu dokument, který

a) je předmětem žádosti o doručení,

b) není uveden v odstavci 1; na žádost dožádaného
kontaktního orgánu přeloží tuzemský kontaktní
orgán tento dokument do jednacího jazyka dožá-
daného státu nebo do dohodnutého komunikač-
ního jazyka.

(4) U dokumentu, který není uveden v odstavci 1
a není dokumentem, který je předmětem žádosti o do-
ručení, může tuzemský kontaktní orgán vyžadovat od
dožadujícího kontaktního orgánu, který dokument za-
slal, jeho překlad do českého jazyka nebo do dohodnu-
tého komunikačního jazyka.

§ 34

Použití informací k jiným účelům

(1) Tuzemský kontaktní orgán požádá kontaktní
orgán jiného státu o povolení k použití informací, které
kontaktní orgán jiného státu poskytl v souvislosti s pro-
váděním mezinárodní pomoci, pokud

a) je chce použít k jinému účelu než k provádění
mezinárodní pomoci, nebo

b) mají být použity jiným orgánem veřejné moci,
který může využívat obdobné informace v tuzem-
sku.

(2) V žádosti podle odstavce 1 uvede tuzemský
kontaktní orgán účel, pro který mají být informace vy-
užity.

(3) Na žádost kontaktního orgánu jiného státu
povolí tuzemský kontaktní orgán použití informací,
které poskytl v souvislosti s prováděním mezinárodní
pomoci, k obdobnému účelu, pro který je možné vy-
užít tyto informace podle tuzemských právních před-
pisů; o výsledku vyřízení žádosti bezodkladně vyro-
zumí kontaktní orgán jiného státu, který žádost zaslal.

(4) Informace získané v souvislosti s prováděním
mezinárodní pomoci lze použít pro stanovení nebo vy-
máhání povinných příspěvků sociálního pojištění bez
nutnosti předchozího povolení kontaktního orgánu
státu, ze kterého tyto informace pocházejí.

(5) Použití informací jiným státem pro účely pro-
vádění mezinárodní pomoci nebo jiné účely může po-
volit pouze kontaktní orgán státu, ze kterého tyto in-
formace pocházejí.

§ 35

Poskytování informací z jiných členských států

(1) Má-li dojít k poskytnutí informací, které byly
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získány v souvislosti s prováděním mezinárodní po-
moci, do jiného členského státu, který je potřebuje za
účelem provádění mezinárodní pomoci nebo za účelem
stanovení nebo vymáhání povinných příspěvků sociál-
ního pojištění, požádá tuzemský kontaktní orgán o po-
volení k předání těchto informací kontaktní orgán ji-
ného členského státu, ve kterém mají svůj původ.

(2) Neobdrží-li tuzemský kontaktní orgán nesou-
hlasné stanovisko do 10 pracovních dnů ode dne, kdy
kontaktní orgán jiného členského státu obdržel žádost,
má se za to, že kontaktní orgán jiného členského státu
s žádostí souhlasí.

(3) Na žádost kontaktního orgánu jiného člen-
ského státu povolí tuzemský kontaktní orgán poskyt-
nutí informací, které souvisejí s prováděním meziná-
rodní pomoci a které mají původ v České republice,
jinému členskému státu, který je odlišný od státu do-
žadujícího a který je potřebuje za účelem provádění
mezinárodní pomoci nebo za účelem stanovení nebo
vymáhání povinných příspěvků sociálního pojištění.

(4) Pokud by poskytnutí informací bylo v rozporu
s jiným právním předpisem, tuzemský kontaktní orgán
s žádostí podle odstavce 3 vysloví nesouhlas tak, aby
kontaktní orgán jiného členského státu obdržel nesou-
hlasné stanovisko do 10 pracovních dnů ode dne, kdy
tuzemský kontaktní orgán žádost obdržel.

§ 36

Přístup k poskytovaným informacím

V rozsahu nezbytném pro péči, údržbu nebo roz-
voj společné komunikační sítě Evropské unie mohou
mít k poskytovaným informacím přístup osoby pově-
řené Bezpečnostním akreditačním úřadem Evropské
komise.

§ 37

Poskytování informací
o provádění mezinárodní pomoci

(1) Tuzemský ústřední kontaktní orgán každo-
ročně ve lhůtě do 31. března sděluje Evropské komisi
informace o provádění mezinárodní pomoci.

(2) Tuzemský ústřední kontaktní orgán může po-
skytovat Evropské komisi další informace, které pova-
žuje za užitečné pro vyhodnocení provádění meziná-
rodní pomoci mezi Českou republikou a jinými člen-
skými státy.

(3) Ministerstvo bezodkladně informuje Evrop-
skou komisi o sjednání mezinárodní smlouvy.

§ 38

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Zákon č. 191/2004 Sb., o mezinárodní pomoci při
vymáhání některých finančních pohledávek.

2. Část patnáctá zákona č. 199/2010 Sb., kterým se
mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně někte-
rých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve
znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

§ 39

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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472

ZÁKON

ze dne 20. prosince 2011,

kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna školského zákona

Čl. I

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (škol-
ský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/
/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006
Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb.,
zákona č. 217/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 343/2007 Sb., zákona č. 58/2008 Sb., zákona č. 126/
/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 242/2008
Sb., zákona č. 243/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb.,
zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 378/2009 Sb. a zákona č. 427/
/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 8a odst. 1 písm. a) se za slova „typu školy,“
vkládají slova „kromě mateřské školy uvedené v § 34
odst. 8,“.

2. V § 12 odstavec 2 zní:

„(2) Vlastní hodnocení školy je východiskem pro
zpracování výroční zprávy o činnosti školy.“.

3. V § 20 se za odstavec 5 vkládá odstavec 6, který
zní:

„(6) Krajský úřad vykonává činnosti uvedené
v odstavci 5 písm. a) i pro ostatní cizince.“.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7
a 8.

4. V § 24 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Umožňuje-li to povaha věci, ředitel školy s dostateč-
ným předstihem oznámí důvody vyhlášení volného dne
zřizovateli a zveřejní je způsobem umožňujícím dál-
kový přístup.“.

5. V § 26 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „ ; v případě odborného výcviku a odborné praxe
v rámci praktického vyučování nejvýše 40 povinných
vyučovacích hodin týdně“.

6. V § 28 odst. 1 písm. e) se slova „zprávy o vlast-
ním hodnocení školy,“ zrušují.

7. V § 28 odstavce 4 až 6 včetně poznámky pod
čarou č. 18 znějí:

„(4) Záznam nebo změna údaje ve školní matrice
se provede neprodleně po rozhodné události. Školy
a školská zařízení jsou údaje z dokumentace a údaje
ze školní matriky oprávněny poskytovat osobám, které
svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným tímto nebo
zvláštním zákonem18).

(5) Ministerstvo, popřípadě jím zřízená právnická
osoba sdružuje pro statistické účely a pro účely plnění
dalších povinností stanovených ministerstvu tímto zá-
konem údaje z dokumentace škol a školských zařízení
a ze školních matrik s výjimkou údajů uvedených v od-
stavci 2 písm. g) a i) a odstavci 3 písm. c) a f); údaje
uvedené v odstavci 2 písm. f) a odstavci 3 písm. d) se
sdružují v anonymizované podobě. Právnické osoby
vykonávající činnost škol a školských zařízení pře-
dávají údaje z dokumentace a školních matrik minister-
stvu, popřípadě jím zřízené právnické osobě. Právnické
osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení,
které nezřizuje ministerstvo, předávají tyto údaje v po-
době statistických informací také krajskému úřadu,
v případě škol a školských zařízení zřizovaných obcí
nebo svazkem obcí také obecnímu úřadu obce s rozší-
řenou působností.

(6) Ministerstvo stanoví prováděcím právním
předpisem podmínky, rozsah, formu a způsob vedení
dokumentace škol a školských zařízení a školní matri-
ky a rozsah, formu, způsob a termíny předávání úda-
jů z dokumentace škol a školských zařízení a školní
matriky podle odstavce 5.

18) Například § 8 trestního řádu.“.

8. V § 29 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
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„Ministerstvo stanoví vyhláškou opatření k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při
vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při čin-
nostech s ním souvisejících.“.

9. V § 34 se doplňují odstavce 8 až 10, které znějí:

„(8) Zřizovatel může určit mateřskou školu nebo
její odloučené pracoviště ke vzdělávání dětí zaměst-
nanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele. Na tuto
mateřskou školu nebo odloučené pracoviště se nevzta-
hují odstavce 2 až 4 a § 35 odst. 1. O přijetí do této
mateřské školy nebo odloučeného pracoviště rozho-
duje ředitel na základě kritérií stanovených zřizovate-
lem, je-li jím stát, kraj, obec nebo svazek obcí, a v ostat-
ních případech rozhoduje na základě kritérií stanove-
ných vnitřním předpisem právnické osoby vykonávající
činnost školy. Kritéria pro přijímání do mateřské školy
se zveřejňují předem, a to způsobem umožňujícím dál-
kový přístup.

(9) Vzdělává-li se dítě v mateřské škole pravidelně
kratší dobu, než odpovídá provozu, v němž je vzdělá-
váno, může se ve zbývající době vzdělávat další dítě,
aniž by se započítávalo do počtu dětí v mateřské škole
pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným
počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských za-
řízení podle § 144 odst. 1 písm. e).

(10) V měsících červenci a srpnu lze přijmout do
mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše
na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila pro-
voz. Na přijímání dětí podle věty první se nevztahuje
nejvyšší povolený počet dětí zapsaný v rejstříku škol
a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písm. e), ředi-
tel mateřské školy však je povinen zajistit, aby počet
dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, ne-
překročil nejvyšší povolený počet dětí.“.

10. V § 37 odst. 1 se slova „nebo odborného lé-
kaře“ nahrazují slovy „a odborného lékaře nebo klinic-
kého psychologa“.

11. V § 38 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) v zahraniční škole uskutečňující na území České
republiky vzdělávání podle zahraničního vzděláva-
cího programu, zřízené na území České republiky
cizím státem, právnickou osobou se sídlem mimo
území České republiky nebo cizím státním obča-
nem, která není zapsána v rejstříku škol a škol-
ských zařízení a z důvodu uplatnění obsahu za-
hraničního vzdělávacího programu ani o zápis do
rejstříku škol a školských zařízení nežádá, v níž

ministerstvo povolilo plnění povinné školní do-
cházky v příslušném školním roce, nebo“.

12. V § 38 odstavec 5 zní:

„(5) Žák, který plní povinnou školní docházku ve
škole uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo způsobem
uvedeným v odstavci 2, může na žádost zákonného
zástupce konat zkoušky z vybraných předmětů ve škole
uvedené v odstavci 3 nebo ve škole při diplomatické
misi České republiky; nekoná-li žák tyto zkoušky, do-
loží zákonný zástupce plnění povinné školní docházky
žáka škole uvedené v odstavci 3 způsobem stanoveným
v prováděcím právním předpisu. Žák, který plní povin-
nou školní docházku ve škole uvedené v odstavci 1
písm. c), koná zkoušky z vybraných předmětů ve škole
uvedené v odstavci 3.“.

13. V § 38 odst. 7 se za slovo „zkoušek“ vkládají
slova „a způsob doložení plnění povinné školní do-
cházky“.

14. Za § 38 se vkládají nové § 38a a 38b, které
včetně nadpisu znějí:

„§ 38a

Povolení plnění povinné školní docházky
v zahraniční škole

(1) Plnění povinné školní docházky podle § 38
odst. 1 písm. c) se povoluje s účinností od 1. září škol-
ního roku následujícího po podání žádosti, a to na ob-
dobí nejvýše 5 let.

(2) Žádost o povolení plnění povinné školní do-
cházky podává ministerstvu škola uvedená v § 38
odst. 1 písm. c), a to do 31. ledna předcházejícího škol-
nímu roku, v němž má povolení nabýt účinnosti; není-
-li tato škola zřízena jako právnická osoba, podává žá-
dost její zřizovatel.

(3) K žádosti žadatel připojí

a) doklad nebo doklady osvědčující vznik, právní
postavení, obchodní firmu nebo název, sídlo
a předmět činnosti právnické osoby, bude-li čin-
nost školy vykonávat daná právnická osoba, anebo
doklad nebo doklady osvědčující vznik a předmět
činnosti školy a vznik, právní status, obchodní
firmu nebo název, sídlo a předmět činnosti zřizo-
vatele školy, není-li škola zřízena jako právnická
osoba; jedná-li se o školu zřízenou na území České
republiky při diplomatické misi nebo konzulárním
úřadu cizího státu, doklad nebo doklady osvědču-
jící vznik a předmět činnosti školy,
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b) vzdělávací program, podle kterého budou žáci
plnit povinnou školní docházku,

c) doklad vystavený nejvyšším orgánem státní správy
pro oblast školství nebo jiným příslušným správ-
ním úřadem příslušného cizího státu, ze kterého
vyplývá, že zahraniční vzdělávací program podle
písmene b) je shodný se vzdělávacím programem
stejného druhu školy platným na území daného
cizího státu nebo že škola je v daném cizím státě
považována za součást jeho vzdělávací soustavy
nebo že škola je členem organizace zahraničních
nebo mezinárodních škol, jimiž vydávaným dokla-
dům o dosažení vzdělání jsou v daném cizím státě
přiznány právní účinky bez nutnosti předchozího
ověření nebo uznání jejich rovnocennosti,

d) vzory všech vysvědčení nebo jiných dokladů
o vzdělání, které škola vydává, a to ve vyučovacím
jazyce,

e) doklad o oprávnění žadatele poskytovat vzdělá-
vání,

f) rámcový popis personálního a materiálního zabez-
pečení výuky, doklady osvědčující užívací právo
žadatele k prostorám, v nichž bude probíhat vý-
uka, a doklady osvědčující, že tyto prostory lze
v souladu s právními předpisy užívat k danému
účelu,

g) údaj o nejvyšším možném počtu žáků v navrhova-
ném místě uskutečňování výuky.

(4) Doklady uvedené v odstavci 3 písm. a), c) až f)
se předkládají v originále nebo úředně ověřené kopii.
K dokladům uvedeným v odstavci 3 se připojí jejich
úředně ověřený překlad do českého jazyka.

(5) Ministerstvo žádosti o povolení plnění po-
vinné školní docházky ve škole podle § 38 odst. 1
písm. c) nevyhoví, jestliže

a) povolení by bylo v rozporu s dlouhodobým zá-
měrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
v České republice nebo s dlouhodobým záměrem
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v daném
kraji,

b) činnost zahraniční školy není nezbytná k zajištění
plnění povinné školní docházky,

c) vzdělávání podle vzdělávacího programu připoje-
ného k žádosti by bylo v zásadním rozporu s rám-
covými vzdělávacími programy; výuka českého
jazyka a literatury se pro tyto účely neposuzuje,

d) vzdělávací program připojený k žádosti je v roz-

poru s právním řádem České republiky, s cíli a zá-
sadami vzdělávání stanovenými v § 2, nebo

e) škola nemá pro uskutečňování vzdělávání podle
vzdělávacího programu připojeného k žádosti ma-
teriální nebo personální zabezpečení srovnatelné
s podmínkami pro činnost škol, zapisovaných do
rejstříku škol a školských zařízení.

(6) Škola podle § 38 odst. 1 písm. c), nebo není-li
škola zřízena jako právnická osoba, její zřizovatel, jsou
povinni

a) seznámit zákonné zástupce všech žáků školy s vy-
daným povolením a s právními důsledky spoje-
nými se skutečností, že žáci, na které se vztahuje
povinná školní docházka podle § 36 odst. 2, bu-
dou plnit povinnou školní docházku způsobem
uvedeným v § 38 odst. 1 písm. c),

b) evidovat adresu spádové školy nebo jiné školy za-
psané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný
zástupce žáka, a to u žáků, na které se vztahuje
§ 38 odst. 4,

c) oznámit ministerstvu změny všech údajů, na zá-
kladě kterých bylo vydáno povolení,

d) zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup
plné znění zahraničního vzdělávacího programu
školy ve vyučovacím jazyce, jakož i v českém ja-
zyce, není-li vyučovacím jazykem jazyk český,

e) poskytovat ministerstvu na vyžádání informace tý-
kající se plnění povinné školní docházky v dané
škole.

§ 38b

(1) Povolení plnění povinné školní docházky ve
škole podle § 38 odst. 1 písm. c) může být rozhodnu-
tím ministerstva zrušeno, jestliže

a) nastane některá ze skutečností uvedených v § 38a
odst. 5 písm. c) až e),

b) škola nebo její zřizovatel poruší povinnost stano-
venou v § 38a odst. 6, nebo

c) škola uskutečňuje výuku v prostorách, k nimž ne-
doložila doklady podle § 38a odst. 3 písm. f).

(2) Povolení plnění povinné školní docházky ve
škole podle § 38 odst. 1 písm. c) ministerstvo rozhod-
nutím zruší, pokud

a) škola přestane splňovat podmínky stanovené
v § 38 odst. 1 písm. c),

b) škola neposkytuje žákům plnícím povinnou školní
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docházku výuku podle vzdělávacího programu
uvedeného v žádosti podle § 38a odst. 3 písm. b),

c) počet žáků, kterým škola poskytuje výuku, pře-
kročil počet uvedený v žádosti podle § 38a odst. 3
písm. g),

d) dokumentace školy neumožňuje ověřit, že nejsou
dány důvody podle písmen b) a c), nebo

e) o zrušení požádá daná škola, popřípadě její zřizo-
vatel, není-li škola zřízena jako právnická osoba.“.

15. V § 49 se doplňuje odstavec 4, který včetně
poznámky pod čarou č. 22a zní:

„(4) Pokud žák, který byl rozhodnutím soudu
svěřen do střídavé výchovy rodičů22a), plní povinnou
školní docházku střídavě ve dvou základních školách,
vydává mu vysvědčení základní škola, v které zahájil
vzdělávání dříve, pokud k tomu nebyla dohodou ro-
dičů nebo rozhodnutím soudu určena druhá škola. Při
hodnocení výsledků vzdělávání žáka za pololetí škol-
ního roku zohlední škola, která bude vydávat vysvěd-
čení, hodnocení výsledků vzdělávání žáka druhou ško-
lou. Ředitelé škol, v nichž se žák podle věty první
vzdělává, mezi sebou dohodnou pravidla spolupráce
škol při vzdělávání žáka. Rozhoduje-li ředitel ve věcech
uvedených v § 165 odst. 2, vyžádá si před rozhodnutím
vyjádření ředitele druhé školy. Rozhodování ve věcech
podle § 41, přísluší pouze řediteli základní školy, která
vydává žákovi vysvědčení.

22a) § 26 odst. 2 zákona č. 92/1963 Sb., o rodině, ve znění poz-
dějších předpisů.“.

16. V § 51 se odstavec 5 zrušuje.

17. V § 58 odst. 5 se za slova „středního vzdělání
s výučním listem“ vkládají slova „ , jakož i středního
vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s matu-
ritní zkouškou“.

18. V § 60 odstavec 5 zní:

„(5) Přihlášky ke vzdělávání na střední škole pro
první kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč
nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli
příslušné střední školy, a to na tiskopisu předepsaném
ministerstvem a v termínu stanoveném v § 60b. U ucha-
zečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou
ochrannou výchovou může v nezbytných případech
podat přihlášku ředitel příslušného zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy. O této skutečnosti
musí ředitel školského zařízení pro výkon ústavní vý-
chovy nebo ochranné výchovy neodkladně informovat
zákonného zástupce tohoto žáka.“.

19. V § 60 odstavec 7 zní:

„(7) Pro první kolo přijímacího řízení do denní
formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky.
Pro první kolo přijímacího řízení na jeden obor vzdě-
lání konané v rámci jedné školy, pokud v jeho rámci
ředitel školy rozhodne o konání přijímací zkoušky, ne-
lze zkoušku vykonat ve více různých termínech, ve
kterých se přijímací zkouška koná.“.

20. V § 60 odstavec 16 zní:

„(16) Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů
do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro při-
jímací zkoušky. Podle výsledků dosažených jednotli-
vými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel
školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých ucha-
zečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástup-
cům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhod-
nutí o nepřijetí.“.

21. V § 60 odst. 17 se slova „odešle ředitel školy
rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeči nebo zá-
konnému zástupci nezletilého uchazeče“ nahrazují
slovy „zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů
a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům
nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí
o nepřijetí“.

22. V § 60 odst. 18 větě první se slova „výsledku
přijímacího řízení“ nahrazují slovy „nepřijetí ke vzdě-
lávání“.

23. V § 60 odstavec 20 zní:

„(20) Uchazeč, nebo zákonný zástupce nezleti-
lého uchazeče, musí po oznámení rozhodnutí potvrdit
úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole způ-
sobem podle § 60a.“.

24. V § 60a odstavec 1 zní:

„(1) K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem
příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží
zápisový lístek. Toto ustanovení se nevztahuje na stu-
dium podle § 83 až 85 a na vzdělávání podle § 25
odst. 2 písm. b) až e).“.

25. V § 60a odstavec 2 zní:

„(2) Uchazeč, který je žákem základní školy, ob-
drží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpoz-
ději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že
podává přihlášku do oboru vzdělání s talentovou
zkouškou. V ostatních případech vydá na žádost ucha-
zeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek
krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu
uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České
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republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí,
pokud na území České republiky nepobývá. Při vydá-
vání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost
uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.“.

26. V § 60a odstavec 6 zní:

„(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole
potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého
uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy,
který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpoz-
ději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhod-
nutí. Zápisový lístek se také považuje za včas ode-
vzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě pro-
vozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou
ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou
může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat
se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy.“.

27. V § 60a odstavec 7 zní:

„(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce
nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku
úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6,
zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní
účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdě-
lávání v dané střední škole. Zápisový lístek může ucha-
zeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč
chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na
základě odvolání.“.

28. V § 74 odst. 7 se věta druhá nahrazuje větami
„Jmenování je platné pro zkoušky konané v daném ka-
lendářním roce. Krajský úřad může pro termín oprav-
ných zkoušek a náhradních zkoušek omezit počet zku-
šebních komisí a určit žákovi v dané škole jinou komisi,
než před kterou konal nebo měl konat zkoušku v řád-
ném termínu; v takovém případě pozbývá platnosti
jmenování předsedy zkušební komise, před níž nebu-
dou opravné zkoušky ani náhradní zkoušky konány;
o této skutečnosti informuje krajský úřad ředitele školy
a předsedu zkušební komise nejpozději do 30. června.“.

29. V § 78a odstavec 4 zní:

„(4) Žák může konat společnou část maturitní
zkoušky, pokud úspěšně ukončil poslední ročník střed-
ního vzdělávání.“.

30. V § 79 odstavec 3 zní:

„(3) Ředitel školy v souladu s prováděcím práv-
ním předpisem určí nabídku povinných a nepovinných
zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího
programu, včetně formy a témat těchto zkoušek, a zve-
řejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě

ve škole a současně též způsobem umožňujícím dál-
kový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním
první zkoušky profilové části maturitní zkoušky.“.

31. V § 79 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.

32. V § 80 odstavec 2 zní:

„(2) Ministerstvo zřizuje Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) jako státní
příspěvkovou organizaci podle zákona o majetku Čes-
ké republiky a o jejím vystupování v právních vzta-
zích4) a podle § 169.“.

33. V § 80 odst. 3 písmeno h) zní:

„h) jmenuje komisaře a hodnotitele písemných prací
a odměňuje je,“.

34. V § 80 odst. 5 písm. b) se slova „a hodnoti-
tele“ zrušují.

35. V § 80 odst. 5 písm. c) se slovo „ostatní“ zru-
šuje.

36. V § 80a odst. 1 se věty druhá a třetí nahrazují
větami „Zkušební maturitní komise je jmenována pro
každou třídu a obor vzdělání nebo pro více tříd nebo
více oborů vzdělání, pokud se žáci vzdělávají ve stejné
skupině oborů vzdělání. Členem zkušební maturitní
komise jsou v případě dílčí zkoušky společné části ko-
nané ústní formou také hodnotitelé dílčích zkoušek
konaných ústní formou.“.

37. V § 80a odstavec 5 zní:

„(5) Hodnotitelé písemných prací hodnotí dílčí
zkoušky společné části maturitní zkoušky konané for-
mou písemné práce. Hodnotitel písemné práce nesmí
hodnotit písemné práce žáků školy, v níž je pedagogic-
kým pracovníkem.“.

38. V § 80b odstavec 1 zní:

„(1) Zadání zkoušky společné části maturitní
zkoušky a jednotlivé zkoušky podle § 113 odst. 2
písm. a), jakož i jeho jakákoli část, je informací veřejně
nepřístupnou od okamžiku, kdy je Centrum za tako-
vou informaci označí, až do okamžiku, kdy je postu-
pem stanoveným v prováděcím právním předpisu zve-
řejněno.“.

39. V § 80b se za odstavec 1 vkládá odstavec 2,
který zní:

„(2) Centrum dále může způsobem stanoveným
prováděcím právním předpisem označit jako veřejně
nepřístupné
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a) informace o opatřeních přijatých k zajištění ochra-
ny informací veřejně nepřístupných podle od-
stavce 1,

b) informace o způsobu přípravy a výběru zadání
zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní
zkoušky a jednotlivé zkoušky podle § 113 odst. 2
písm. a), a to nejvýše do posledního dne přísluš-
ného zkušebního období,

c) informace o procesech zajišťujících uložení a naklá-
dání s informacemi veřejně nepřístupnými, nebo

d) informace o tom, které osoby jsou oprávněné se-
znamovat se s informacemi veřejně nepřístupnými,
které osoby vytvářejí a provádějí opatření k zajiš-
tění ochrany informací veřejně nepřístupných,
podílejí se na přípravě zadání zkoušek a dílčích
zkoušek společné části maturitní zkoušky a jednot-
livé zkoušky podle § 113 odst. 2 písm. a) nebo
zajišťují nakládání s informacemi veřejně nepří-
stupnými, a to nejvýše do posledního dne přísluš-
ného zkušebního období.“.

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

40. V § 80b odstavec 5 zní:

„(5) Povinnosti mlčenlivosti může zaměstnance
Centra zprostit pouze ředitel nebo vedoucí Centra,
v případě ředitele nebo vedoucího Centra a další fy-
zické osoby ministr školství, mládeže a tělovýchovy.“.

41. V § 81 odstavec 1 zní:

„(1) Žák koná maturitní zkoušku ve škole, jíž je
žákem, na základě přihlášky podané řediteli školy. Žák,
který po podání přihlášky k maturitní zkoušce pře-
stoupí na jinou střední školu, koná společnou část ma-
turitní zkoušky ve škole stanovené Centrem. Koná-li
žák zkoušku po skončení školního roku, v němž měl
řádně ukončit střední vzdělávání, koná ji na základě
přihlášky podané řediteli školy, ve které úspěšně ukon-
čil poslední ročník vzdělávání, přičemž dílčí zkoušky
konané formou didaktického testu a písemné práce
koná ve škole stanovené Centrem. Ředitel školy zajistí
předání údajů z přihlášek Centru, a to včetně rodných
čísel žáků, a nebylo-li rodné číslo žákovi přiděleno,
jména a příjmení žáka a data a místa jeho narození.“.

42. V § 81 se na konci odstavce 2 doplňují věty
„Koná-li žák opravnou nebo náhradní zkoušku, koná
pouze tu část zkoušky, v níž neuspěl nebo ji nekonal.
Pokud se žák přihlásil k opravné zkoušce v jiné úrovni
obtížnosti, opakuje celou zkoušku.“.

43. V § 81 odst. 11 písm. b) se slova „a pravidla

pro odměňování předsedů zkušebních maturitních ko-
misí, komisařů, zadavatelů a hodnotitelů“ nahrazují
slovy „předsedů zkušebních maturitních komisí, komi-
sařů, zadavatelů a hodnotitelů a pravidla pro odměňo-
vání předsedů zkušebních maturitních komisí, komi-
sařů a hodnotitelů písemných prací“.

44. V § 82 odst. 3 se číslo „10“ nahrazuje čís-
lem „30“.

45. V § 89 odst. 1 se slova „ , v oboru tanec po
osmém ročníku“ nahrazují slovy „v případě šestiletého
vzdělávacího programu konzervatoře a po osmém roč-
níku v případě osmiletého vzdělávacího programu kon-
zervatoře“.

46. V § 108 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

„(6) Ministerstvo vede seznam řízení o žádostech
podle odstavce 1. Krajské úřady vkládají do seznamu
údaje v tomto rozsahu:

a) jméno, příjmení a datum narození žadatele,

b) označení zahraničního vysvědčení, jehož se žádost
týká, včetně názvu a sídla školy, která je vydala,
a označení státu, podle jehož právního řádu bylo
vydáno,

c) údaje o výsledku řízení o uznání rovnocennosti
nebo o nostrifikaci s uvedením správního orgánu,
který osvědčení nebo rozhodnutí vydal, a spisové
značky, pod kterou je osvědčení nebo rozhodnutí
vedeno.

(7) Údaje ze seznamu podle odstavce 6 poskytne
ministerstvo na žádost krajskému úřadu a pro účely
přijímacího řízení vysoké škole nebo vyšší odborné
škole.“.

47. V § 119 se za větu první vkládá věta „Zařízení
školního stravování mohou poskytovat školní stravo-
vání také v době školních prázdnin.“.

48. V § 123 odst. 2 se věta druhá nahrazuje věta-
mi „Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy
zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se
poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsí-
ců. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na
12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením.
Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a v příprav-
ném stupni základní školy speciální se v případě škol
zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí
poskytuje bezúplatně.“.

49. V § 123 odst. 4 větě třetí se za slova „studentů
se sociálním znevýhodněním“ vkládají slova „nebo se
zdravotním postižením“.
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50. V § 131 odst. 3 se slova „a postupem stanove-
ným v § 166“ nahrazují slovy „stanovených v § 166
odst. 1“.

51. V § 132 odst. 1 se za písmeno b) vkládá pís-
meno c), které zní:

„c) schvaluje školní vzdělávací programy škol a škol-
ských zařízení, jejichž činnost školská právnická
osoba vykonává,“.

Dosavadní písmena c) až i) se označují jako písmena d)
až j).

52. V § 132 odst. 1 písmeno j) zní:

„j) schvaluje příděly ze zlepšeného výsledku hospo-
daření do peněžních fondů školské právnické oso-
by.“.

53. V § 132 odst. 2 se za písmeno b) vkládá pís-
meno c), které zní:

„c) bezúplatně převést vlastnické právo k movitým vě-
cem,“.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d)
až f).

54. V § 133 odst. 1 písmeno f) zní:

„f) dotace na úhradu výdajů, které jsou nebo mají být
kryty z rozpočtu Evropské unie, včetně stanove-
ného podílu státního rozpočtu na financování
těchto výdajů,“.

55. V § 133 odst. 1 se za písmeno f) vkládá pís-
meno g), které zní:

„g) dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních
smluv, na základě kterých jsou České republice
svěřeny peněžní prostředky z finančního mecha-
nismu Evropského hospodářského prostoru, z fi-
nančního mechanismu Norska a programu švýcar-
sko-české spolupráce,“.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).

56. V § 133 se za odstavec 1 vkládá odstavec 2,
který zní:

„(2) Pokud se prostředky poskytnuté podle od-
stavce 1 písm. f) a g) nespotřebují do konce kalendář-
ního roku, převádějí se do rezervního fondu jako zdroj
financování v následujících letech a mohou se použít
pouze na stanovený účel.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

57. V § 134 odstavec 2 zní:

„(2) Školská právnická osoba tvoří výsledek hos-
podaření sloučením výsledku hospodaření z hlavní čin-

nosti a zisku z doplňkové činnosti po zdanění; výsledek
hospodaření se tvoří po vypořádání finančních pro-
středků státního rozpočtu. Školská právnická osoba
používá zlepšený výsledek hospodaření přednostně
k úhradě případné ztráty z hlavní činnosti z minulých
let a dále z něj tvoří peněžní fondy.“.

58. V § 135 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Školská právnická osoba účtuje odděleně
o hlavní činnosti a činnosti doplňkové.“.

59. V § 136 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1
a 2.

60. V § 136 odst. 1 se na konci písmene c) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

61. V § 136 odst. 2 se na konci písmene c) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) poskytovat dary, s výjimkou darů poskytovaných
z fondu kulturních a sociálních potřeb nebo jiného
peněžního fondu zřízeného pro sociální účely,
prospěchových stipendií podle § 30 odst. 4 a oce-
nění podle § 31 odst. 1.“.

62. V § 137 odst. 3 se za slovo „fond“ vkládají
slova „ , s výjimkou prostředků převedených v souladu
s § 133 odst. 2,“.

63. V § 137 se za odstavec 3 vkládá odstavec 4,
který zní:

„(4) Prostředky, které byly do rezervního fondu
převedeny v souladu s § 133 odst. 2, se sledují v rezerv-
ním fondu odděleně. Prostředky, které na stanovený
účel nebyly použity, podléhají finančnímu vypořádání
se státním rozpočtem za rok, ve kterém byl projekt
ukončen.“.

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

64. V § 139 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.

65. V § 148 odst. 3 písm. a) se slova „a současně“
nahrazují slovem „nebo“.

66. V § 149 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„V případě žádosti o změnu v údajích vedených podle
§ 144 odst. 1 písm. b), c) a g), nedochází-li k převodu
nebo přechodu činnosti školy nebo školského zaříze-
ní na jinou právnickou osobu, a podle § 144 odst. 1
písm. i) a j) správní orgán provede tuto změnu bezod-
kladně bez vydání rozhodnutí a vyrozumí o ní účast-
níky.“.
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67. V § 160 odst. 1 písm. a), § 160 odst. 1 písm. c)
a v § 160 odst. 1 písm. d) se za slovo „vztahů“ vkládají
slova „ , na výdaje podle § 184 odst. 1 a 2“.

68. V § 160 odst. 5 se slova „podle odstavců 1 a 2“
nahrazují slovy „podle odstavce 1 písm. b) až d) a od-
stavce 2“.

69. V § 161 odstavec 7 zní:

„(7) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
zpracovává návrhy rozpisů rozpočtů finančních pro-
středků státního rozpočtu poskytovaných podle od-
stavce 6 písm. b) v souladu se zásadami stanovenými
ministerstvem podle § 170 písm. c) a krajskými norma-
tivy a předává je krajskému úřadu.“.

70. V § 161 se odstavce 8 a 9 zrušují.

71. V § 165 odst. 1 se na konci písmene b) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

72. § 166 včetně poznámky pod čarou č. 38 zní:

„§ 166

(1) Ředitel školské právnické osoby, ředitel pří-
spěvkové organizace38) nebo vedoucí organizační
složky státu nebo její součásti je ředitelem všech škol
a školských zařízení, jejichž činnost daná právnická
osoba nebo organizační složka státu nebo její součást
vykonává. Ředitelem školské právnické osoby, ředite-
lem příspěvkové organizace nebo vedoucím organi-
zační složky státu nebo její součásti může být jmeno-
ván pouze ten, kdo splňuje předpoklady pro výkon
činnosti ředitele školy nebo školského zařízení stano-
vené zvláštním právním předpisem2).

(2) Ředitele školské právnické osoby zřizované
ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, ředi-
tele příspěvkové organizace nebo vedoucího organi-
zační složky státu nebo její součásti jmenuje na vedoucí
pracovní místo zřizovatel na základě jím vyhlášeného
konkursního řízení na období 6 let.

(3) V průběhu posledních 6 měsíců pracovního
poměru ředitele školy nebo školského zařízení na dobu
určitou, nejpozději však 3 měsíce před jeho skončením,
může zřizovatel vyhlásit konkurs na ředitele školy
nebo ředitele školského zařízení pro další období. Zři-
zovatel vyhlásí konkurs vždy, navrhne-li to nejpozději
6 měsíců před koncem doby trvání pracovního poměru
na dobu určitou Česká školní inspekce nebo školská
rada. Nedojde-li k vyhlášení konkursu, prodlužuje se
doba trvání pracovního poměru na dobu určitou ředi-
tele školy nebo školského zařízení o dalších 6 let.

(4) Ředitele školské právnické osoby zřizované
ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, ředi-
tele příspěvkové organizace nebo vedoucího organi-
zační složky státu nebo její součásti zřizovatel odvolá
z vedoucího pracovního místa v případě

a) pozbytí některého z předpokladů pro výkon čin-
ností ředitele školy nebo školského zařízení stano-
vených zvláštním právním předpisem2),

b) nesplnění podmínky zahájení a úspěšného ukon-
čení studia k získání odborné kvalifikace podle
zvláštního právního předpisu2),

c) nesplnění podmínky získání znalostí z oblasti ří-
zení školství studiem pro ředitele škol a školských
zařízení podle zvláštního právního předpisu2),
nebo

d) organizačních změn, jejichž důsledkem je zánik
vedoucího pracovního místa ředitele.

(5) Ředitele školské právnické osoby zřizované
ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, ředi-
tele příspěvkové organizace a vedoucího organizační
složky státu nebo její součásti může zřizovatel v prů-
běhu doby trvání pracovního poměru na dobu určitou
odvolat z vedoucího pracovního místa z důvodů

a) závažného porušení nebo neplnění právních po-
vinností vyplývajících z jeho činností, úkolů a pra-
vomocí na vedoucím pracovním místě ředitele,
které bylo zjištěno zejména inspekční činností
České školní inspekce nebo zřizovatelem,

b) na návrh školské rady nebo České školní inspekce.

(6) Ministerstvo stanoví prováděcím právním
předpisem náležitosti vyhlášení konkursního řízení,
složení konkursních komisí pro posuzování uchazečů
o jmenování na vedoucí pracovní místa uvedená v od-
stavci 2 a pravidla pro sestavování, činnost a rozhodo-
vání těchto konkursních komisí.

(7) Ředitelem školy nebo školského zařízení, je-
jichž činnost vykonává právnická osoba neuvedená
v odstavci 1, může být pouze ten, kdo splňuje před-
poklady pro výkon funkce ředitele školy nebo škol-
ského zařízení stanovené zvláštním právním předpi-
sem2). Tato osoba je ředitelem všech škol a školských
zařízení, jejichž činnost daná právnická osoba vyko-
nává.

38) § 54 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů.
§ 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.“.
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73. V § 167 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

74. V § 167 odst. 3 se doplňuje věta „Pedagogický
pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské
rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků
a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem
nebo ředitelem školy.“.

75. V § 167 odst. 9 písm. e) se tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků
přestane být v pracovněprávním vztahu ke škole
nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků,
nebo studentů dnem, kdy přestane být tento ne-
zletilý žák žákem či studentem školy.“.

76. V § 168 odst. 1 písm. f) se slova „vyjadřuje se
k rozboru hospodaření“ zrušují.

77. V § 168 odst. 1 písm. h) se tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i) podává návrh na odvolání ředitele.“.

78. V § 168 odst. 1 písm. i) se tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele
školy.“.

79. V § 170 se písmena d) a e) zrušují.

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena d)
a e).

80. V § 172 odst. 7 se za slovo „poměry“ vkládají
slova „pedagogických pracovníků,“.

81. V § 172 se na konci odstavce 8 doplňují věty
„Ředitelem střední školy, vyšší odborné školy a škol-
ského zařízení zřizovaných Ministerstvem obrany
může být jen voják z povolání54). Na jmenování pří-
slušníka bezpečnostního sboru nebo ozbrojených sil
ředitelem školy nebo školského zařízení a na odvolání
této osoby z vedoucího pracovního místa ředitele školy
nebo školského zařízení se v případě škol a školských
zařízení zřízených Ministerstvem obrany, Minister-
stvem vnitra a Ministerstvem spravedlnosti nevztahuje
§ 166 odst. 2 až 7. Ředitelem střední policejní školy,
vyšší odborné policejní školy a školského zařízení zři-
zovaných Ministerstvem vnitra může být jen příslušník
Policie České republiky ve služebním poměru42) nebo
zaměstnanec, který je státním občanem České repu-
bliky. Ředitelem střední školy požární ochrany, vyšší
odborné školy požární ochrany zřizovaných Minister-
stvem vnitra může být jen příslušník Hasičského zá-
chranného sboru České republiky ve služebním po-

měru42) nebo zaměstnanec, který je státním občanem
České republiky.“.

Poznámka pod čarou č. 54 zní:

„54) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění poz-
dějších předpisů.“.

82. V § 172 odst. 9 se věta první nahrazuje větou
„Osoba, která není státním občanem České republiky,
může být ke vzdělávání ve školách a školských zaříze-
ních zřizovaných Ministerstvem obrany přijata pouze
s předchozím souhlasem zřizovatele; souhlas zřizova-
tele si vyžádá ředitel školy v přijímacím řízení.“.

83. V § 174 se za odstavec 2 vkládá odstavec 3,
který zní:

„(3) Česká školní inspekce v rámci inspekční čin-
nosti kontroluje ve školách podle § 38 odst. 1 písm. c)
plnění povinností a podmínek stanovených v § 38a
odst. 5 písm. c) až e), § 38a odst. 6, § 38b odst. 1
písm. c) a v § 38b odst. 2 písm. a) až d).“.

Dosavadní odstavce 3 až 15 se označují jako odstavce 4
až 16.

84. V § 174 odst. 13 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „a odstavce 3“.

85. V § 174 se doplňuje odstavec 17, který zní:

„(17) Česká školní inspekce podává návrh na od-
volání ředitele.“.

86. Za § 175 se vkládá nový § 176, který zní:

„§ 176

Česká školní inspekce může podávat zřizovatelům
škol a školských zařízení návrhy na vyhlášení kon-
kursu podle § 166 odst. 3.“.

87. V § 182a odst. 1 písm. a) se slova „§ 80b
odst. 3“ nahrazují slovy „§ 80b odst. 4“.

88. § 183 zní:

„§ 183

(1) Správní řád se nevztahuje na rozhodování po-
dle § 27 odst. 1, § 74 odst. 9 písm. c), § 80a odst. 4,
§ 82, § 90 odst. 12, § 102 odst. 9, § 172 odst. 9 a § 176.

(2) Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o při-
jetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu
uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsled-
kem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje
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na veřejně přístupném místě ve škole a v případě zá-
kladní, střední a vyšší odborné školy též způsobem
umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu
15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě střed-
ních škol též poučení o právních následcích neode-
vzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7. Zveřejně-
ním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vy-
hovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

(3) Ředitel školy vyhoví odvolání proti rozhod-
nutí ve věcech uvedených v § 165 odst. 2 v případě
uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení,
ale jejich žádost byla zamítnuta v souladu s § 60
odst. 14, pokud je lze po uplynutí lhůty pro odevzdání
zápisových lístků úspěšných uchazečů přijmout; při
tom se ředitel řídí pořadím uchazečů podle § 60
odst. 14.

(4) Krajský úřad plní úkoly nadřízeného správ-
ního orgánu ředitelů škol a školských zařízení, které
zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, při rozhodo-
vání podle § 165 odst. 2.

(5) Ministerstvo plní úkoly nadřízeného správ-
ního orgánu krajských úřadů při rozhodování o právech
a povinnostech fyzických nebo právnických osob v ob-
lasti veřejné správy podle tohoto zákona.

(6) Působnosti stanovené tímto zákonem obecní-
mu úřadu obce s rozšířenou působností a krajskému
úřadu jsou výkonem přenesené působnosti.“.

89. § 184 včetně poznámky pod čarou č. 50 zní:

„§ 184

(1) Účast členů ve zkušební komisi pro závěrečné
zkoušky, maturitní zkoušky, absolutorium v konzerva-
toři, absolutorium a činnost komisaře a hodnotitele
a maturitního asistenta je jiným úkonem v obecném
zájmu50), při němž náleží zaměstnanci náhrada mzdy
nebo platu ve výši průměrného výdělku. V těchto pří-
padech se nepoužije § 206 odst. 4 a 5 zákoníku práce.
Právnická osoba, která vykonává činnost školy, ve
které se zkoušky konají, poskytuje osobám uvedeným
ve větě první cestovní náhrady za podmínek a ve výši
stanovených v části sedmé zákoníku práce s tím, že za
pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad se
považuje bydliště těchto osob.

(2) Za výkon funkce předsedy zkušební komise
pro závěrečné zkoušky, pro absolutorium v konzerva-
toři a absolutorium, funkce předsedy zkušební matu-
ritní komise, komisaře a hodnotitele písemné práce ná-

leží odměna, kterou s výjimkou komisaře a hodnotitele
písemné práce poskytuje právnická osoba vykonávající
činnost školy z finančních prostředků poskytnutých na
tento účel podle § 163 odst. 1; v případě komisaře
a hodnotitele písemné práce poskytuje odměnu Cen-
trum. Výše odměny a pravidla vykazování výkonů
těchto osob jsou stanoveny prováděcím právním před-
pisem.

(3) Činnost zadavatele je součástí pracovněpráv-
ního vztahu k právnické osobě vykonávající činnost
školy, v níž je tato funkce vykonávána.

(4) Účast členů v Akreditační komisi je jiným
úkonem v obecném zájmu50), při němž náleží členům
této komise náhrada jízdních výdajů v prokázané výši,
náhrada prokázaných výdajů za ubytování a stravné;
poskytovatelem těchto náhrad je ministerstvo. Stravné
se poskytuje ve výši a za podmínek stanovených zvlášt-
ním právním předpisem. Členům Akreditační komise
může být dále ministerstvem poskytnuta odměna.

50) § 203 odst. 1 zákoníku práce.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Ve škole, v níž mohli žáci plnit povinnou školní
docházku podle § 38 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/
/2004 Sb. ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti
tohoto zákona, lze dále plnit povinnou školní do-
cházku v souladu s povolením platným k uvedenému
dni.

2. Na žáky plnící povinnou školní docházku ve
školách podle bodu 1 se vztahuje § 38 odst. 3 až 6 zá-
kona č. 561/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

3. Povinnosti podle § 38a odst. 6 zákona č. 561/
/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, má také škola, v níž mohli žáci plnit
povinnou školní docházku podle § 38 odst. 1 písm. c)
zákona č. 561/2004 Sb. ke dni předcházejícímu dni na-
bytí účinnosti tohoto zákona. Není-li tato škola zřízena
jako právnická osoba, má tyto povinnosti její zřizova-
tel.

4. Na zrušení povolení plnění povinné školní do-
cházky ve školách uvedených v bodu 1 se vztahuje
§ 38b zákona č. 561/2004 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
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5. Řediteli školské právnické osoby zřizované Mi-
nisterstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,
obcí nebo svazkem obcí, řediteli příspěvkové organi-
zace a vedoucímu organizační složky státu nebo její
součásti, který vykonává ke dni nabytí účinnosti tohoto
zákona činnosti ředitele v příslušné škole nebo škol-
ském zařízení podle § 166 zákona č. 561/2004 Sb. ne-
přetržitě

a) po dobu delší než 6 let, končí výkon práce na
daném pracovním místě vedoucího zaměstnance
dnem 31. července 2012,

b) v rozmezí 3 až 6 let, končí výkon práce na daném
pracovním místě vedoucího zaměstnance dnem
31. července 2013,

c) po dobu kratší než 3 roky, končí výkon práce na
daném pracovním místě vedoucího zaměstnance
dnem 31. července 2014.

Toto ustanovení se nepoužije, pokud výkon práce na
daném pracovním místě vedoucího zaměstnance skončí
dříve. Další pracovní zařazení zaměstnance se řídí zá-
koníkem práce.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. III

V položce 10 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění zákona č. 312/2006
Sb., zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb.,
písmeno d) zní:

„d) Přijetí žádosti o uznání platnosti nebo
vydání osvědčení o uznání rovnocen-
nosti dokladu o dosažení základní-
ho, středního nebo vyššího odbor-
ného vzdělání získaného v zahraniční
škole Kč 1 000“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012,
s výjimkou ustanovení čl. I bodu 49, které nabývá účin-
nosti dnem 1. září 2012.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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