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ZÁKON

ze dne 17. června 2009,

kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o advokacii

Čl. I

Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona
č. 210/1999 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 6/
/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona
č. 192/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona
č. 284/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona
č. 205/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 312/
/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 254/2008
Sb. a zákona č. 314/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. b) bod 1 zní:
„1. jsou státními příslušníky členského státu

Evropské unie, smluvního státu Dohody
o Evropském hospodářském prostoru nebo
Švýcarské konfederace (dále jen „domovský
stát“), anebo jsou státními příslušníky jiného
státu a jsou v některém z domovských států
trvale usazeni, a“.

2. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který zní:

„§ 2a

Každý má právo na svobodnou volbu advokáta;
tím není dotčeno ustanovení § 18 odst. 2 a zvláštní
právní předpisy upravující ustanovení advokáta sou-
dem.“.

3. V § 5 odst. 1 písmeno b) včetně poznámek pod
čarou č. 1b a 1c zní:
„b) kdo získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo

1. v magisterském studijním programu studiem na
vysoké škole v České republice1b), nebo

2. studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je
takové vzdělání v České republice uznáváno za
rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě 1 na
základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká
republika vázána, anebo pokud takové vzdělání
bylo uznáno podle zvláštního právního předpi-

su1c), a současně takové vzdělání odpovídá ob-
sahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze
získat v magisterském studijním programu
v oboru právo na vysoké škole v České repu-
blice,

1b) § 46 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve
znění pozdějších předpisů.

1c) § 89 zákona č. 111/1998 Sb.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1c se označuje jako
poznámka pod čarou č. 1d, a to včetně odkazu na po-
známku pod čarou.

4. V § 5 odst. 1 se na konci textu písmene f) do-
plňují slova „a insolvenční řízení bylo v této době pra-
vomocně skončeno1d),“.

Poznámka pod čarou č. 1d zní:

„1d) § 309 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenční zákon).“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1d se označuje jako
poznámka pod čarou č. 1e, a to včetně odkazu na po-
známku pod čarou.

5. V § 5 odst. 1 písmeno g) zní:
„g) kdo není v pracovním nebo ve služebním poměru,

s výjimkou pracovního poměru
1. ke Komoře nebo k obdobné profesní organizaci

advokátů v některém z domovských států,
2. k advokátovi, k právnické osobě podle § 15

odst. 1 (dále jen „společnost“), nebo k zahra-
niční právnické osobě oprávněné poskytovat
právní služby podle § 35s odst. 1 (dále jen „za-
hraniční společnost“),

3. jehož předmětem je výkon vědecké, pedago-
gické, literární, publicistické nebo umělecké
činnosti,

ani nevykonává jinou činnost neslučitelnou s výko-
nem advokacie,“.

6. V § 5 odst. 1 písmeno h) zní:
„h) kdo složil advokátní zkoušku,“.

7. V § 5 odst. 1 se za písmeno h) vkládá nové
písmeno i), které zní:
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„i) kdo uhradil Komoře poplatek, který stanoví sta-
vovský předpis nejvýše částkou 10 000 Kč, a“.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j).

8. V § 5 odst. 1 písm. j) se slova „uvedených pod
písmeny a) až h)“ nahrazují slovy „uvedených pod pís-
meny a) až i)“.

9. V § 5a odst. 1, v § 5b odst. 1 a v § 5c se slova „v
§ 5 odst. 1 písm. a) a d) až g)“ nahrazují slovy „v § 5
odst. 1 písm. a) a d) až g) a i)“.

10. V § 5c se za slova „státního příslušníka někte-
rého z domovských států“ vkládají slova „nebo stát-
ního příslušníka jiného státu trvale usazeného v někte-
rém z domovských států“.

11. § 5d zní:

„§ 5d

(1) Komora vydá advokátovi nejpozději do jed-
noho týdne po zápisu do seznamu advokátů osvědčení
o zápisu do seznamu advokátů a identifikační průkaz
advokáta. Vzhled, náležitosti, funkce a způsob použí-
vání identifikačního průkazu advokáta stanoví prová-
děcí právní předpis. V osvědčení a v identifikačním prů-
kazu advokáta Komora vyznačí omezení rozsahu po-
skytování právních služeb podle § 5a odst. 2.

(2) Osvědčením nebo identifikačním průkazem
podle odstavce 1 prokazuje advokát oprávnění k posky-
tování právních služeb.

(3) První identifikační průkaz vydá Komora advo-
kátovi bezplatně; za vydání nového identifikačního
průkazu může Komora stavovským předpisem stanovit
poplatek, a to nejvýše částkou 1 000 Kč.“.

12. V § 5e se slova „do jednoho týdne od vydání
osvědčení podle § 5d“ nahrazují slovy „ve lhůtě uve-
dené v § 5d odst. 1“.

13. V § 6 odstavec 2 zní:
„(2) Za praxi advokátního koncipienta se pokládá

též praxe soudce, prokurátora, státního zástupce, stát-
ního arbitra, státního notáře, notáře, justičního čekatele,
právního čekatele prokuratury, arbitrážního čekatele,
právního čekatele státního zastupitelství, notářského
kandidáta a notářského koncipienta, exekutora, exeku-
torského kandidáta a exekutorského koncipienta, soud-
ce Ústavního soudu, asistenta soudce Ústavního soudu
nebo Nejvyššího soudu anebo Nejvyššího správního
soudu, asistenta Veřejného ochránce práv, asistenta
soudce a asistenta státního zástupce, činnost zaměst-
nance Ministerstva spravedlnosti, který získal vysoko-
školské vzdělání v oboru právo požadované podle § 37
odst. 1 písm. b), a který se samostatně podílí na tvorbě
návrhů obecně závazných právních předpisů; Komora

může uznat za právní praxi advokátního koncipienta
i jinou právní praxi.“.

14. V § 7b odst. 1 písm. f) se slova „právnické
osoby zřízené k výkonu advokacie (§ 15)“ nahrazují
slovy „společnosti nebo zahraniční společnosti“.

15. V § 8 odst. 1 se na konci textu písmene d)
doplňují slova „ ; za stejných podmínek Komora vy-
škrtne ze seznamu advokátů toho, kdo je statutárním
orgánem společnosti nebo zahraniční společnosti anebo
vedoucím organizační složky zahraniční společnosti,
jestliže k platbě podle § 30 odst. 1 je povinna tato spo-
lečnost nebo zahraniční společnost“.

16. V § 8b odst.1 písm. b) a g) se slova „právnické
osoby zřízené k výkonu advokacie (§ 15)“ nahrazují
slovy „společnosti nebo zahraniční společnosti“.

17. V § 9 odst. 1 písm. a) se slova „pracovněprávní
nebo pracovní vztah anebo“ nahrazují slovy „pracovní
poměr nebo“.

18. V § 9 odst. 2 písm. c) se slova „právnické oso-
by zřízené k výkonu advokacie (§ 15)“ nahrazují slovy
„společnosti nebo zahraniční společnosti“.

19. V § 9a odst. 2 písm. a) se slova „v právnické
osobě zřízené k výkonu advokacie (§ 15)“ nahrazují
slovy „ve společnosti; účast advokáta v zahraniční spo-
lečnosti nezaniká, pokud právní předpisy domovského
státu, v němž má zahraniční společnost sídlo, nestanoví
jinak“.

20. V § 9a odst. 2 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „odst. 1“.

21. V § 11 odst. 1 písm. b) se slova „obchodní
společnosti podle § 15 (dále jen „společnost“), anebo“
nahrazují slovy „společnosti anebo jako společník za-
hraniční společnosti, nebo“.

22. V § 11 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou
č. 2 zní:

„(2) Komora vede seznam sdružení, společností
a zahraničních společností; ustanovení zvláštních práv-
ních předpisů tím nejsou dotčena2).

2) § 27 obchodního zákoníku.“.

23. § 12 zní:

„§ 12

(1) Při výkonu advokacie je advokát povinen pou-
žívat označení „advokát“.

(2) Ze společného jména sdružení nebo z ob-
chodní firmy společnosti musí být zřejmé, že se jedná
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o sdružení nebo společnost, jejichž předmětem činnosti
je výkon advokacie.

(3) Podrobnosti o používání označení podle od-
stavce 1 a společného jména sdružení a obchodní firmy
společnosti podle odstavce 2 stanoví stavovský předpis;
za podmínek stanovených stavovským předpisem jsou
advokát, sdružení nebo společnost oprávněni používat
dodatků vztahujících se k poskytovaným právním služ-
bám.

(4) Advokát, poskytující právní služby jménem
zahraniční společnosti podle § 35s, používá obchodní
firmu nebo název této zahraniční společnosti nebo její
organizační složky podle zápisu v obchodním rej-
stříku.“.

24. V § 14 odst. 1 se za slova „výkon advokacie ve
společnosti“ vkládají slova „nebo v zahraniční společ-
nosti“.

25. V § 14 se odstavec 3 zrušuje.

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

26. V § 14 odst. 4 se za slova „jako společník spo-
lečnosti“ vkládají slova „nebo jako společník zahraniční
společnosti“.

27. V § 14 odst. 5 se číslo „5“ nahrazuje čís-
lem „4“.

28. V § 15 odstavce 1 až 3 včetně poznámek pod
čarou č. 4a a 4b znějí:

„(1) Advokáti mohou vykonávat advokacii jako
společníci veřejné obchodní společnosti, komanditní
společnosti nebo společnosti s ručením omezeným za-
ložené podle obchodního zákoníku, pokud předmětem
podnikání takové společnosti je pouze výkon advokacie
a jejími společníky jsou pouze advokáti; předmětem
podnikání veřejné obchodní společnosti může být i vý-
kon činnosti insolvenčního správce podle zvláštního
právního předpisu4a).

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro
společnost ustanovení obchodního zákoníku.

(3) Advokát je oprávněn vykonávat advokacii ve
společnosti až po svém zápisu jako společníka společ-
nosti do obchodního rejstříku a po zápisu splacení ce-
lého jeho vkladu do základního kapitálu společnosti do
obchodního rejstříku4b); oprávnění advokáta vykoná-
vat do té doby advokacii samostatně, ve sdružení nebo
v jiné společnosti tím není dotčeno.

4a) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4b) § 36 písm. b) a c) obchodního zákoníku.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 4c až 4e se zrušují
a dosavadní poznámka pod čarou č. 4f se označuje jako
poznámka pod čarou č. 4c, a to včetně odkazu na po-
známku pod čarou.

29. V § 15 odst. 8 se za slova „jako společník jiné
společnosti“ vkládají slova „nebo jako společník zahra-
niční společnosti“.

30. V § 15 se odstavec 10 včetně poznámky pod
čarou č. 7 zrušuje.

31. V 15a odst. 1 se za slova „nebo ke společnosti“
vkládají slova „anebo k zahraniční společnosti“.

32. V § 15a odst. 2 se slova „zvláštními právními
předpisy7a)“ nahrazují slovy „zákoníkem práce“.

Poznámka pod čarou č. 7a se zrušuje.

33. V 15a odst. 3 se za slova „nebo jedné společ-
nosti“ vkládají slova „anebo jedné zahraniční společ-
nosti;“.

34. § 15c zní:

„§ 15c

Škoda způsobená zaměstnaným advokátem za-
městnavateli při poskytování právních služeb podle
§ 15a a 15b nebo v přímé souvislosti s ním je škodou
způsobenou při plnění pracovních úkolů; zaměstnaný
advokát za tuto škodu zaměstnavateli odpovídá podle
zákoníku práce.“.

Poznámka pod čarou č. 7b se zrušuje.

35. Za § 15c se vkládají nové § 15d až 15f, které
včetně nadpisu nad § 15e znějí:

„§ 15d

(1) V případě, že se advokát, který doposud vy-
konával advokacii samostatně, stane zaměstnaným ad-
vokátem, přecházejí dnem vzniku pracovního poměru
jeho dosavadní práva a povinnosti ve vztahu ke klien-
tům na jeho zaměstnavatele, nedohodne-li se advokát
s klientem do dne vzniku pracovního poměru jinak
nebo neučiní-li klient do dne vzniku pracovního po-
měru jiné opatření. Advokát je povinen informovat
své klienty o tom, že se stane zaměstnaným advokátem,
do 3 dnů ode dne uzavření pracovní smlouvy, nejpoz-
ději však do 15 dnů přede dnem vzniku pracovního
poměru.

(2) Předmětem přechodu práv a povinností podle
odstavce 1 není povinnost zaměstnaného advokáta k ná-
hradě škody podle § 24 odst. 1, jakož i povinnost k vrá-
cení věcí, včetně peněžních prostředků poskytnutých
klientem. Na zaměstnavatele nepřecházejí také další po-
vinnosti a práva vyplývající z původního smluvního
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vztahu mezi advokátem a klientem, pokud by byl za-
městnavatel v důsledku jejich přechodu vůči tomuto
advokátovi bezdůvodně zvýhodněn nebo znevýhodněn
anebo pokud by splnění těchto povinností nebylo mož-
no po zaměstnavateli spravedlivě požadovat.

Trvalá spolupráce mezi advokáty
§ 15e

(1) Advokát, vykonávající advokacii samostatně,
může trvale poskytovat právní služby pro jiného advo-
káta vykonávajícího advokacii samostatně, pro společ-
nost nebo pro zahraniční společnost, na základě
smlouvy, kterou o trvalém poskytování právních slu-
žeb uzavře s jiným advokátem, společností nebo zahra-
niční společností (dále jen „smlouva o trvalé spolu-
práci“). Smlouva o trvalé spolupráci musí mít písemnou
formu a nesmí omezovat nezávislost advokáta při po-
skytování právních služeb podle § 3 odst. 1 a § 16.

(2) Advokát, vykonávající advokacii samostatně,
může trvale poskytovat právní služby též advokátům
ve sdružení, pokud uzavře smlouvu o trvalé spolupráci
alespoň s některým z účastníků sdružení a ostatní
účastníci sdružení s tím písemně vysloví souhlas.

(3) Ustanovení § 19 není ustanoveními odstavců 1
a 2 dotčeno.

(4) Advokát, poskytující právní služby na základě
smlouvy o trvalé spolupráci (dále jen „spolupracující
advokát“), může spolupracovat pouze s jedním advo-
kátem nebo s jednou společností nebo s jednou zahra-
niční společností anebo s jedním sdružením; ustanovení
§ 14 odst. 5 tím není dotčeno.

§ 15f

(1) Smlouva o trvalé spolupráci musí obsahovat
a) vymezení předmětu a rozsahu právních služeb po-

skytovaných spolupracujícím advokátem,
b) vymezení vzájemných vztahů a způsobu koordi-

nace při poskytování právních služeb spolupracu-
jícím advokátem,

c) vymezení způsobu materiálně technického zabez-
pečení při poskytování právních služeb spolupra-
cujícím advokátem, například případným pronáj-
mem kanceláře spolupracujícímu advokátovi, jejím
vybavením nebo společným využíváním adminis-
trativně technických prostředků,

d) ujednání, zda spolupracující advokát bude posky-
tovat právní služby podle smlouvy o trvalé spolu-
práci svým jménem nebo jménem advokáta, spo-
lečnosti, zahraniční společnosti nebo sdružení, se
kterými spolupracuje, popřípadě jak a za jakých
podmínek bude jméno advokáta, společnosti, za-

hraniční společnosti nebo sdružení při poskyto-
vání právních služeb na základě smlouvy o trvalé
spolupráci užíváno,

e) stanovení způsobu vyúčtování právních služeb po-
skytnutých spolupracujícím advokátem na základě
smlouvy o trvalé spolupráci.

(2) Pokud spolupracující advokát poskytuje
právní služby na základě smlouvy o trvalé spolupráci,
je povinen na to klienta předem upozornit.

(3) Na základě smlouvy o trvalé spolupráci nelze
poskytovat právní služby v případech, kdy byl spolu-
pracující advokát k poskytování právních služeb podle
tohoto zákona určen nebo podle zvláštních právních
předpisů ustanoven; ustanovení § 16 odst. 1 tím není
dotčeno.“.

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

„§ 17a

(1) V trestním řízení před soudem, v řízení
před Nejvyšším soudem, Nejvyšším správním soudem
a Ústavním soudem je advokát povinen používat
stavovský oděv advokáta.

(2) Komora stavovským předpisem stanoví vzhled
stavovského oděvu advokáta.“.

37. § 20 zní:

„§ 20

(1) Advokát je povinen smlouvu o poskytování
právních služeb vypovědět, popřípadě požádat o zru-
šení ustanovení nebo požádat Komoru o určení jiného
advokáta, zjistí-li dodatečně skutečnosti uvedené v § 19.

(2) Advokát je oprávněn smlouvu o poskytování
právních služeb vypovědět, popřípadě požádat o zru-
šení ustanovení nebo požádat Komoru o určení jiného
advokáta, dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi
ním a klientem nebo neposkytuje-li klient potřebnou
součinnost. Advokát je oprávněn takto postupovat také
tehdy, pokud klient přes poučení advokátem o tom, že
jeho pokyny jsou v rozporu s právním nebo stavov-
ským předpisem, trvá na tom, aby advokát přesto po-
stupoval podle těchto pokynů.

(3) Advokát je oprávněn smlouvu o poskytování
právních služeb vypovědět, nesložil-li klient přiměře-
nou zálohu na odměnu za poskytnutí právních služeb,
ačkoliv byl o to advokátem požádán.

(4) Klient je oprávněn smlouvu o poskytování
právních služeb vypovědět kdykoliv, a to i bez udání
důvodu.

(5) Výpovědní dobu je možné sjednat pouze pro
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případ výpovědi smlouvy o poskytování právních slu-
žeb ze strany advokáta podle odstavce 2 věty první
nebo ze strany klienta; výpovědní doba však nesmí
být delší než tři měsíce.

(6) Nedohodne-li se advokát s klientem jinak
nebo neučiní-li klient jiné opatření, je advokát povinen
po dobu 15 dnů ode dne, kdy smlouva o poskytování
právních služeb na základě výpovědi podle odstavců 1
až 5 nebo z jiného důvodu zanikla, činit veškeré neod-
kladné úkony tak, aby klient neutrpěl na svých právech
nebo oprávněných zájmech újmu. To neplatí, pokud
klient advokátovi sdělí, že na splnění této povinnosti
netrvá.“.

38. V § 21 odst. 9 písm. a) se za slova „nebo spo-
lečnosti“ vkládají slova „anebo zahraniční společnosti“
a za slova „ve společnosti“ vkládají slova „anebo v za-
hraniční společnosti“.

39. V § 23a se slova „nebo společnost (§ 15)“ na-
hrazují slovy „ , společnost nebo zahraniční společ-
nost“ a slova „nebo společnosti“ se nahrazují slovy
„ , společnosti nebo zahraniční společnosti“.

40. V § 24 odst. 1 větě první se slova „ ; za škodu
takto způsobenou zaměstnaným advokátem odpovídá
klientovi zaměstnavatel advokáta, a to i v případě uve-
deném v § 15b“ zrušují.

41. V § 24 odstavec 2 zní:
„(2) Vykonává-li advokát advokacii ve společnosti

nebo v zahraniční společnosti, odpovídá klientovi za
škodu podle odstavce 1 tato společnost nebo zahraniční
společnost.“.

42. V § 24 se za odstavec 2 vkládá nový od-
stavce 3, který zní:

„(3) Za škodu způsobenou v souvislosti s výko-
nem advokacie zaměstnaným advokátem odpovídá
klientovi zaměstnavatel advokáta, a to i v případě uve-
deném v § 15b.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

43. V § 24 odst. 4 se za slova „nebo společnost“
vkládají slova „anebo zahraniční společnost“ a slova
„a 2“ se nahrazují slovy „až 3“.

44. § 24a včetně poznámek pod čarou č. 10c a 10d
zní:

„§ 24a

(1) Advokát, který vykonává advokacii samo-
statně nebo ve sdružení, musí být pojištěn pro případ
odpovědnosti za škodu, za kterou klientovi odpovídá
podle § 24 odst. 1, jakož i pro případ vzniku závazku
k náhradě škody, k jehož splnění je advokát vykonáva-
jící advokacii ve sdružení podle zvláštních právních

předpisů povinen z důvodu solidární odpovědnosti10c).
Advokát, který vykonává advokacii ve veřejné ob-
chodní společnosti nebo jako komplementář koman-
ditní společnosti, musí být v rámci pojištění společnosti
nebo samostatně pojištěn pro případ vzniku závazku
k náhradě škody, za kterou odpovídá podle § 24 odst. 2
tato společnost, a advokát je podle zvláštních právních
předpisů povinen k jeho splnění z důvodu ručení jako
její společník10d).

(2) Minimální limit pojistného plnění z pojištění
advokátů podle odstavce 1 stanoví Komora stavov-
ským předpisem.

10c) § 835 odst. 2 občanského zákoníku.
10d) § 86 a 87 a § 93 odst. 1 obchodního zákoníku.“.

45. Za § 24a se vkládají nové § 24b a 24c, které
včetně poznámek pod čarou č. 10e až 10g znějí:

„§ 24b

(1) Společnost s ručením omezeným a komanditní
společnost musejí být od vzniku do dne svého zrušení
pojištěny pro případ odpovědnosti za škodu, za kterou
klientovi odpovídají podle § 24 odst. 2 (dále jen „po-
jištění společnosti“); pojištění společnosti je předpokla-
dem pro její zápis do obchodního rejstříku10e).

(2) Minimální limit pojistného plnění z pojištění
společnosti musí činit nejméně 50 000 000 Kč za kaž-
dého společníka společnosti s ručením omezeným, kte-
rému nebyl pozastaven výkon advokacie, nebo nejméně
10 000 000 Kč za každého komanditistu komanditní
společnosti, kterému nebyl pozastaven výkon advoka-
cie.

(3) Dojde-li ke zvýšení počtu společníků ve spo-
lečnosti s ručením omezeným nebo komanditistů ko-
manditní společnosti anebo k zániku pozastavení vý-
konu advokacie společníka společnosti s ručením ome-
zeným nebo komanditisty komanditní společnosti,
musí být pojistné plnění z pojištění společnosti zvýšeno
tak, aby odpovídalo minimálnímu limitu pojistného
plnění z pojištění společnosti podle odstavce 2, a to
ode dne, kdy k takové změně došlo.

(4) Stejnopis nebo úředně ověřená kopie pojistné
smlouvy o pojištění společnosti, popřípadě doklad vy-
daný pojišťovnou nebo jinou příslušnou osobou, do-
svědčující pojištění společnosti (dále jen „doklad o po-
jištění společnosti“) musejí být připojeny k návrhu na
zápis společnosti nebo každého nového společníka spo-
lečnosti do obchodního rejstříku a ukládají se do sbírky
listin v obchodním rejstříku, a to včetně stejnopisů
nebo úředně ověřených kopií změn dokladu o pojištění
společnosti10f).
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(5) Společnost je povinna předložit Komoře stej-
nopis nebo úředně ověřenou kopii dokladu o pojištění
společnosti

a) do konce kalendářního roku, který předchází ka-
lendářnímu roku, na nějž se pojištění společnosti
vztahuje,

b) do jednoho týdne ode dne, kdy došlo ke změně
uvedené v odstavci 3, anebo

c) do jednoho týdne ode dne, kdy o to Komora po-
žádá.

(6) Nesplní-li společnost povinnost podle od-
stavce 5 anebo zjistí-li Komora, že společnost není po-
jištěna podle odstavců 1 až 3, podá Komora bez od-
kladu soudu podle zvláštních právních předpisů návrh
na zrušení společnosti a její likvidaci4c).

§ 24c

(1) Komora sjednává pro advokáty, vykonávající
advokacii samostatně nebo jako účastníci sdružení, po-
jištění pro případ odpovědnosti za škodu, za kterou
klientovi odpovídají podle § 24 odst. 1; toto pojištění
je pojištěním cizího pojistného rizika podle zvláštního
právního předpisu10g) (dále jen „hromadné pojištění
advokátů“). Pojistnou smlouvu o hromadném pojištění
advokátů uveřejní Komora ve Věstníku. Advokát je
povinen zaplatit Komoře pojistné z hromadného pojiš-
tění advokátů do konce kalendářního roku, který před-
chází kalendářnímu roku, na nějž se hromadné pojiště-
ní advokátů vztahuje.

(2) Pokud advokát nechce být hromadného pojiš-
tění advokátů účasten, předloží nejpozději do uplynutí
lhůty podle odstavce 1 Komoře stejnopis nebo úředně
ověřenou kopii pojistné smlouvy, popřípadě doklad
vydaný pojišťovnou nebo jinou příslušnou osobou, do-
svědčující, že je pro příslušný kalendářní rok pojištěn
samostatně; minimální limit pojistného plnění z takto
sjednaného pojištění však nesmí být nikdy nižší, než
kolik by činil v případě hromadného pojištění advo-
kátů.

10e) § 68 odst. 6 písm. c) obchodního zákoníku.
10f) § 38i odst. 1 písm. p) obchodního zákoníku.
10g) § 10 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně

souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě).“.

46. V § 25a odst. 2 písmeno f) zní:

„f) jméno a příjmení advokáta, jeho evidenční číslo
podle zápisu v seznamu advokátů a jeho podpis,
a v případě uvedeném v odstavci 5 jméno a pří-
jmení advokáta, jeho evidenční číslo podle zápisu
v seznamu advokátů, jméno a příjmení advokát-
ního koncipienta a jeho evidenční číslo podle zá-

pisu v seznamu advokátních koncipientů a jeho
podpis s dodatkem „v zastoupení“.“.

47. V § 25a se v odstavci 4 slovo „jím“ zrušuje.

48. V § 25a odstavec 5 zní:

„(5) Advokát může být při činění prohlášení o pra-
vosti podpisu zastoupen podle § 26 advokátním konci-
pientem, který vykonával právní praxi advokátního
koncipienta po dobu alespoň dvou let; ustanovení od-
stavce 3 se na advokátního koncipienta použije ob-
dobně.“.

49. V § 25a se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Podrobnosti o povinnostech advokáta a advo-
kátního koncipienta podle předchozích odstavců sta-
noví stavovský předpis.“.

50. Za § 25b se vkládá nový § 25c, který včetně
poznámky pod čarou č. 11a zní:

„§ 25c

V souvislosti s poskytováním právních služeb
může advokát provádět autorizovanou konverzi doku-
mentů postupem podle zvláštního právního předpi-
su11a).

11a) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autori-
zované konverzi dokumentů.“.

51. V § 27 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Ustanovení § 19 a 20 se použijí pro zástupce advokáta
určeného Komorou podle odstavce 1 věty druhé ob-
dobně.“.

52. V § 27 odstavec 4 zní:

„(4) Pokud byl advokát, který vykonával advoka-
cii samostatně, vyškrtnut ze seznamu advokátů, určí
Komora jiného advokáta jeho nástupcem, popřípadě
učiní jiná vhodná opatření k ochraně práv a právem
chráněných zájmů klientů vyškrtnutého advokáta;
určený nástupce bezodkladně písemně vyrozumí tyto
klienty o přijatých opatřeních. Pokud je to vzhledem
k okolnostem případu třeba, může Komora určit ná-
stupcem vyškrtnutého advokáta i více advokátů. Usta-
novení odstavců 2 a 3, upravující přechod práv a povin-
ností mezi zastoupeným advokátem a jeho zástupcem,
platí pro přechod práv a povinností mezi advokátem
vyškrtnutým ze seznamu advokátů a jeho nástupcem
obdobně.“.

53. V § 31 se za slova „nebo společnost“ vkládají
slova „anebo zahraniční společnost“.

54. V § 35 odstavec 2 zní:

„(2) O odvolání rozhoduje tříčlenný senát ustano-
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vený z členů odvolací kárné komise (dále jen „odvolací
senát“).“.

55. V § 35h odstavec 3 zní:

„(3) Hostující evropský advokát není oprávněn
sepisovat smlouvy o převodu nemovitostí, zástavní
smlouvy, jejichž předmětem je nemovitost, a smlouvy
o převodu nebo nájmu podniku nebo jeho části, pokud
se týkají nemovitosti; hostující evropský advokát není
oprávněn činit prohlášení o pravosti podpisu (§ 25a).“.

56. V § 35i odst. 2 a 3 se slova „§ 24 odst. 1 a 2“
nahrazují slovy „§ 24 odst. 1 až 3“.

57. V § 35m odst. 1 písmeno b) zní:

„b) doklad prokazující, že evropský advokát splňuje
podmínku podle § 2 odst. 1 písm. b) bodu 1,“.

58. V § 35m odst. 1 se na konci písmene c) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) doklad o tom, že uhradil Komoře poplatek, kte-
rý stanoví stavovský předpis nejvýše částkou
10 000 Kč.“.

59. V § 35m odstavce 3 a 4 znějí:

„(3) Usazený evropský advokát prokazuje opráv-
nění k poskytování právních služeb podle tohoto zá-
kona osvědčením o zápisu do seznamu evropských ad-
vokátů nebo identifikačním průkazem usazeného
evropského advokáta; tyto dokumenty mu Komora
vydá nejpozději do jednoho týdne po zápisu do se-
znamu evropských advokátů. Vzhled, náležitosti,
funkce a způsob používání identifikačního průkazu
usazeného evropského advokáta stanoví prováděcí
právní předpis. Ustanovení § 5d odst. 3 platí pro iden-
tifikační průkaz usazeného evropského advokáta ob-
dobně.

(4) Zápis do seznamu evropských advokátů za-
znamená Komora v seznamu evropských advokátů ve
lhůtě uvedené v odstavci 3; Komora v téže lhůtě infor-
muje o zápisu do seznamu evropských advokátů v po-
třebném rozsahu příslušný orgán domovského státu.“.

60. V § 35m odst. 8 písmeno b) zní:

„b) jestliže přestal splňovat podmínku podle § 2
odst. 1 písm. b) bodu 1,“.

61. V § 35n se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Pokud usazený evropský advokát poskytuje právní
služby jménem zahraniční společnosti podle § 35s, platí
ustanovení § 12 odst. 4 obdobně.“.

62. § 35na se včetně nadpisu zrušuje.

63. V § 35p odst. 5 se slova „§ 24 odst. 1 a 2“
nahrazují slovy „§ 24 odst. 1 až 3“.

64. Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která
včetně nadpisu zní:

„ČÁST ČTVRTÁ

ZAHRANIČNÍ SPOLEČNOST

§ 35s

(1) Zahraniční společnost může na území České
republiky poskytovat právní služby, pokud

a) má sídlo nebo organizační složku svého podniku
v některém z domovských států,

b) jejími společníky jsou pouze advokáti nebo jiné
fyzické osoby, které jsou oprávněny poskytovat
právní služby v některém z domovských států
pod profesním označením podle § 2 odst. 1
písm. b) bod 2,

c) předmětem jejího podnikání je pouze poskytování
právních služeb,

d) zahraniční společnost nebo organizační složka je-
jího podniku je podle zvláštních právních předpisů
zapsána do obchodního rejstříku2),

e) právní služby jsou poskytovány pouze advokáty
nebo usazenými evropskými advokáty.

(2) Jako statutární orgán zahraniční společnosti
nebo vedoucí její organizační složky může být do ob-
chodního rejstříku zapsán pouze advokát nebo usazený
evropský advokát, který je společníkem zahraniční
společnosti. Jako prokurista zahraniční společnosti
může být do obchodního rejstříku zapsán pouze advo-
kát nebo usazený evropský advokát; ustanovení § 15
odst. 5 věta druhá se použije obdobně.

(3) Zahraniční společnost může zaměstnávat v pra-
covním poměru advokáty, usazené evropské advokáty
a advokátní koncipienty.

(4) Ustanovení § 15 odst. 4 a 8, § 18 odst. 1, § 19,
20, § 22 odst. 1, § 23, § 24 odst. 2 až 4, § 25, 28 a 29 se
použijí pro zahraniční společnost přiměřeně.

(5) Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro
zahraniční společnost ustanovení obchodního záko-
níku.

§ 35t

(1) Každý společník zahraniční společnosti, který
ručí za její závazky celým svým majetkem (dále jen
„neomezeně ručící společník“), musí být pro případ
odpovědnosti zahraniční společnosti za škodu vzniklou
v souvislosti s poskytováním právních služeb na území
České republiky ode dne zápisu zahraniční společnosti
nebo její organizační složky do obchodního rejstříku
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pojištěn obdobně jako společník veřejné obchodní spo-
lečnosti nebo komplementář komanditní společnosti
podle § 24a (dále jen „pojištění společníků zahraniční
společnosti“).

(2) Zahraniční společnost, která nemá žádné ne-
omezeně ručící společníky, musí být ode dne jejího zá-
pisu nebo zápisu její organizační složky do obchodního
rejstříku pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu
vzniklou v souvislosti s poskytováním právních služeb
na území České republiky obdobně jako společnost
s ručením omezeným podle tohoto zákona; zahraniční
společnost, která má kromě jiných společníků alespoň
jednoho neomezeně ručícího společníka, musí být po-
jištěna obdobně jako komanditní společnost podle to-
hoto zákona (dále jen „pojištění zahraniční společ-
nosti“).

(3) Zahraniční společnost je povinna předložit
Komoře stejnopis nebo úředně ověřenou kopii pojistné
smlouvy o pojištění společníků zahraniční společnosti
nebo o pojištění zahraniční společnosti, popřípadě do-
klad vydaný pojišťovnou nebo zahraniční pojišťovnou
anebo jinou příslušnou osobou, dosvědčující existenci
co do podmínek a rozsahu odpovídajícího pojištění
společníků zahraniční společnosti nebo pojištění zahra-
niční společnosti (dále jen „doklad o pojištění zahra-
niční společnosti“), a to do konce kalendářního roku,
ve kterém byla zapsána do seznamu zahraničních spo-
lečností, a dále vždy do konce kalendářního roku, který
předchází kalendářnímu roku, na nějž se pojištění vzta-
huje, jakož i kdykoli jindy, pokud o to Komora po-
žádá.

(4) Splnění podmínek uvedených v § 35s odst. 1
písm. a) až c) a pojištění společníků zahraniční společ-
nosti nebo pojištění zahraniční společnosti je předpo-
kladem zápisu zahraniční společnosti nebo její organi-
zační složky do obchodního rejstříku. Listiny dokláda-
jící splňování podmínek uvedených v § 35s odst. 1
písm. a) až c) a doklad o pojištění zahraniční společ-
nosti musejí být připojeny k návrhu na zápis zahraniční
společnosti nebo její organizační složky do obchodního
rejstříku a ukládají se do sbírky listin obchodního rej-
stříku, včetně jejich změn10f).

(5) Komora podá bez odkladu soudu návrh na vý-
maz zahraniční společnosti nebo její organizační složky
z obchodního rejstříku, pokud zjistí, že

a) zahraniční společnost nesplňuje podmínky uve-
dené v § 35s odst. 1 písm. a) až c) a e),

b) společníci zahraniční společnosti nejsou pojištěni
podle § 35t odst. 1,

c) zahraniční společnost není pojištěna podle § 35t
odst. 2,

d) zahraniční společnost nesplnila povinnost uvede-
nou v § 35t odst. 3.

§ 35u

Při přemístění sídla zahraniční společnosti na
území České republiky se použijí ustanovení § 35s
a 35t obdobně.“.

Dosavadní části čtvrtá až sedmá se označují jako části
pátá až osmá.

65. V § 37 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) kdo získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo

1. v magisterském studijním programu studiem na
vysoké škole v České republice1b), nebo

2. studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je
takové vzdělání v České republice uznáváno za
rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě 1 na
základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká
republika vázána, anebo pokud takové vzdělání
bylo uznáno podle zvláštního právního předpi-
su1c), a současně takové vzdělání odpovídá ob-
sahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze
získat v oboru právo na vysoké škole v České
republice,“.

66. V § 37 odstavec 2 zní:

„(2) Splňuje-li žadatel podmínky uvedené v od-
stavci 1, Komora ho zapíše do seznamu advokátních
koncipientů na základě jeho písemné žádosti, a to ke
dni uvedenému v této žádosti; tento den však nesmí
předcházet dni vzniku pracovního poměru podle od-
stavce 1 písm. e) ani dni podání žádosti. Není-li takový
den v žádosti o zápis do seznamu advokátních konci-
pientů uveden, zapíše Komora žadatele do seznamu
koncipientů ke dni podání žádosti. Zápis do seznamu
advokátních koncipientů zaznamená Komora v se-
znamu advokátních koncipientů bez odkladu, nejpoz-
ději do jednoho týdne ode dne zápisu, a vydá advokát-
nímu koncipientovi identifikační průkaz advokátního
koncipienta; identifikačním průkazem se advokátní
koncipient prokazuje při výkonu právní praxe včetně
při zastupování advokáta na základě jeho pověření při
jednotlivých úkonech právní pomoci. Pro vydání iden-
tifikačního průkazu advokátního koncipienta platí usta-
novení § 5d odst. 3 obdobně.“.

67. V § 37 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) kdo složil advokátní zkoušku, je vyškrtnut ze se-
znamu advokátních koncipientů uplynutím šes-
tého kalendářního měsíce následujícího po měsíci,
ve kterém byla zkouška složena; ustanovení pís-
men b) a c) tím není dotčeno.“.

Sbírka zákonů č. 219 / 2009Částka 66 Strana 3013



68. V § 38 odst. 1 se za slova „nebo u společnosti“
vkládají slova „anebo u zahraniční společnosti“.

69. V § 38 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Advokátní koncipient je povinen absolvovat vzdělá-
vací akce, které stanoví Komora stavovským předpisem
jako součást právní praxe; účast na těchto vzdělávacích
akcích se považuje za výkon práce.“.

70. V § 39 se za číslo „17,“ vkládá číslo „17a,“.

71. V § 41 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové
písmeno f), které zní:
„f) odvolací kárnou komisi,“.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).

72. V § 43 písm. a) se slova „a kárné komise“ na-
hrazují slovy „ , kárné komise a odvolací kárné ko-
mise“.

73. V § 44 odst. 4 písm. i) se za slovo „dokumen-
tační“ vkládá slovo „ , vzdělávací“.

74. V § 46 odstavec 2 zní:
„(2) Kontrolní rada má 54 členů.“.

75. V § 46 odst. 4 se slova „zvláštních právních
předpisů o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti9a)“ nahrazují slovy „zákona o některých opa-
třeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a finan-
cování terorismu“.

76. V § 46 odst. 5 se slova „zvláštním právním
předpisem o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti9a)“ nahrazují slovy „zákonem o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu“.

77. V § 47 odstavec 2 zní:
„(2) Kárná komise má 83 členů.“.

78. Za § 47 se vkládá nový § 47a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 47a
Odvolací kárná komise

(1) Odvolací kárná komise vykonává působnost
stanovenou tímto zákonem a kárným řádem v kárném
řízení.

(2) Odvolací kárná komise má 11 členů.

(3) Členem odvolací kárné komise může být zvo-
len advokát, který dosáhl věku 40 let a byl členem před-
stavenstva, kontrolní rady, nebo kárné komise po dobu
nejméně 3 let.

(4) Odvolací kárná komise volí ze svých členů
a odvolává předsedu odvolací kárné komise, a sta-
noví-li tak organizační řád, i místopředsedy odvolací
kárné komise. Předseda odvolací kárné komise jmenuje

z členů odvolací kárné komise členy odvolacích senátů
(§ 35 odst. 2).“.

79. V § 52b se za slovo „advokátů“ vkládají slova
„a advokátních koncipientů“ a na konci textu § 52b se
doplňují slova „a nad činností advokátů podle § 25c“.

80. Za § 52b se vkládá nový § 52c, který zní:

„§ 52c

Ministerstvo spravedlnosti po předchozím vyjád-
ření Komory stanoví vyhláškou podrobnosti o identifi-
kačních průkazech advokátů, o identifikačních průka-
zech usazených evropských advokátů a o identifikačních
průkazech advokátních koncipientů.“.

81. V § 53 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) poplatek za zápis do seznamu advokátů a poplatek

za zápis do seznamu evropských advokátů a po-
drobnosti o jejich placení,“.

82. V § 54 odst. 1 se slova „z ústavních předpisů
České republiky, z práva veřejného a soukromého“ na-
hrazují slovy „z právního řádu České republiky“.

83. V § 55 odst. 1 větě druhé se číslo „25,“ zru-
šuje.

84. V § 55b odst. 1 písmeno b) zní:
„b) komu nebyly ve lhůtách stanovených tímto záko-

nem vydány osvědčení o zápisu advokátů nebo
osvědčení o zápisu do seznamu evropských advo-
kátů, identifikační průkaz advokáta, identifikační
průkaz usazeného evropského advokáta nebo
identifikační průkaz advokátního koncipienta,“.

85. V § 55d odst. 3 se za slova „osvědčení o zápisu
do seznamu evropských advokátů,“ vkládají slova
„identifikační průkaz advokáta, identifikační průkaz
usazeného evropského advokáta a identifikační průkaz
advokátního koncipienta,“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Advokátní koncipient, který složil advokátní
zkoušku přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
a do tohoto dne nebyl zapsán do seznamu advokátů, je
vyškrtnut ze seznamu advokátních koncipientů uply-
nutím třetího kalendářního měsíce následujícího po mě-
síci, ve kterém tento zákon nabyl účinnosti, pokud na
konci této lhůty jeho zápis v seznamu advokátních
koncipientů nadále trvá.

2. Česká advokátní komora vydá advokátům, usa-
zeným evropským advokátům a advokátním konci-
pientům, kteří jsou ke dni účinnosti tohoto zákona za-
psáni v seznamu advokátů nebo v seznamu evropských
advokátů anebo v seznamu advokátních koncipientů,
identifikační průkaz advokáta, identifikační průkaz
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usazeného evropského advokáta nebo identifikační
průkaz advokátního koncipienta do dvou let ode dne
účinnosti tohoto zákona; Komora může stavovským
předpisem stanovit za vydání takového identifikačního
průkazu poplatek, a to nejvýše částkou 1 000 Kč.

3. Do doby vydání identifikačního průkazu podle
odstavce 2 mohou advokáti a usazení evropští advokáti
prokazovat oprávnění k poskytování právních služeb
a advokátní koncipienti výkon právní praxe dokumenty
vydanými podle dosavadních předpisů.

4. Do zvolení odvolací kárné komise rozhoduje
o odvolání proti rozhodnutí kárného senátu v kárném
řízení odvolací senát, ustanovený podle § 35 odst. 2
zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění přede
dnem účinnosti tohoto zákona; tento kárný senát také
dokončí odvolací řízení proti rozhodnutí kárného se-
nátu v kárném řízení, zahájená do dne zvolení odvolací
kárné komise.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů

Čl. III

V § 23 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, se na
konci odstavce 1 doplňují slova „a advokáti za podmí-
nek stanovených jiným právním předpisem4a)“.

Poznámka pod čarou č. 4a zní:

„4a) § 25c zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozděj-
ších předpisů.“.

ČÁST TŘETÍ

Čl. IV

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů
vyhlásil úplné znění zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii,
jak vyplývá ze zákonů a nálezu Ústavního soudu jej
měnících.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2009.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.
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220

ZÁKON

ze dne 17. června 2009,

kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vo-
jenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb.,
trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 357/2004 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/
/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

1. § 2 až 4 včetně poznámek pod čarou č. 1 až 1f
znějí:

„§ 2

(1) Obchodem s vojenským materiálem se pro
účely tohoto zákona rozumí

a) vývoz vojenského materiálu z území České repu-
bliky do zahraničí, včetně vývozu do jiných člen-
ských států Evropské unie,

b) dovoz vojenského materiálu na území České repu-
bliky ze zahraničí, včetně dovozu z jiných člen-
ských států Evropské unie,

c) nákup vojenského materiálu od zahraniční osoby,
prodej vojenského materiálu zahraniční osobě1),
jakož i plnění dalších závazků vůči zahraniční
osobě a přijímání dalších plnění od zahraniční oso-
by, jejichž předmětem je vojenský materiál.

(2) Obchodem s vojenským materiálem se rozumí
rovněž

a) zprostředkování činností uvedených v odstavci 1,

b) nákup vojenského materiálu v zahraničí a jeho ná-
sledný prodej do jiného než členského státu
Evropské unie.

(3) Za obchod s vojenským materiálem se pro
účely tohoto zákona považuje také písemný projev vůle
směřující k uzavření smluv, které upravují vztahy podle
odstavců 1 a 2.

§ 3

(1) Tento zákon se nevztahuje na
a) vývoz nebo nakládání s vojenským materiálem

mimo území České republiky při působení ozbro-
jených sil České republiky, bezpečnostních sbo-
rů1a) nebo základních složek integrovaného zá-
chranného systému České republiky1b) podle vy-
hlášených mezinárodních smluv, kterými je Česká
republika vázána, včetně zpětného dovozu,

b) dovoz nebo nakládání s vojenským materiálem na
území České republiky v souvislosti s působením
ozbrojených nebo záchranných složek jiných
států, Organizace spojených národů a dalších
mezinárodních organizací na území České repu-
bliky podle vyhlášených mezinárodních smluv,
kterými je Česká republika vázána, včetně zpět-
ného vývozu,

c) vývoz nebo nakládání s vojenským materiálem
mimo území České republiky za účelem poskyto-
vání humanitární pomoci nebo zapojení do mezi-
národních humanitárních záchranných operací,
včetně zpětného dovozu, rozhodne-li o tom vláda,
a to za podmínek vládou stanovených,

d) dovoz nebo nakládání s vojenským materiálem na
území České republiky za účelem přijímání huma-
nitární pomoci, včetně zpětného vývozu, roz-
hodne-li o tom vláda, a to za podmínek vládou
stanovených.

(2) Tento zákon se dále nevztahuje na poskyto-
vání informací, vysílání a přijímání odborníků za úče-
lem výzkumu, vývoje, konstrukce, výroby, úprav,
oprav, údržby, použití a ovládání vojenského materiálu
v rámci studijních programů akreditovaných podle
zvláštního právního předpisu1c), které jsou uskutečňo-
vány vojenskou vysokou školou.

§ 4

Předmětem obchodu s vojenským materiálem ne-
smí být

a) zbraně hromadného ničení, kterými se rozumí ja-
derné, chemické a biologické zbraně1d),

Sbírka zákonů č. 220 / 2009Strana 3016 Částka 66



b) zboží, na které se vztahují ustanovení zvláštních
právních předpisů nebo vyhlášených mezinárod-
ních smluv, kterými je Česká republika vázána,
zakazujících použití, skladování, výrobu a převod
protipěchotních min a nařizujících jejich zničení1e)
a zakazujících nebo omezujících použití některých
konvenčních zbraní, které mohou způsobovat
nadměrné utrpení nebo mohou mít nerozlišující
účinky1f), pokud vyhlášená mezinárodní smlouva,
kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

1) § 21 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve
znění pozdějších předpisů.

1a) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

1b) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systé-
mu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů.

1c) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a do-
plnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů.

1d) Například Smlouva o nešíření jaderných zbraní, vyhlášená
pod č. 61/1974 Sb., Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hro-
madění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení,
vyhlášená pod č. 14/2009 Sb. m. s., zákon č. 19/1997 Sb.,
o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemic-
kých zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnos-
tenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozděj-
ších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bak-
teriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich
zničení, vyhlášená pod č. 96/1975 Sb., zákon č. 281/2002
Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakte-
riologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně
živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

1e) Zákon č. 305/1999 Sb., o zákazu použití, skladování, vý-
roby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení
a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 41/2009 Sb.

1f) Úmluva o zákazu nebo omezení použití některých kon-
venčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné
utrpení nebo mít nerozlišující účinky, vyhlášená pod
č. 21/1999 Sb.“.

2. V § 5 odst. 1 písm. a) se slovo „především“ na-
hrazuje slovy „nebo přizpůsobené“ a slova „ozbroje-
ných silách, ozbrojených bezpečnostních sborech
a službách“ se nahrazují slovy „ozbrojených silách
nebo bezpečnostních sborech“.

3. V § 5 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) stroje, zařízení, investiční celky, technologie, pro-

gramové vybavení, technická dokumentace nebo
návody vyrobené, upravené, vybavené, zkonstruo-
vané nebo přizpůsobené pro vojenské použití, ze-

jména pro vývoj, výrobu, kontrolu a zkoušení dal-
ších výrobků, jejich součástí a náhradních dílů
uvedených v písmenu a).“.

4. V § 5 se odstavec 2 zrušuje.

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

5. V § 5 odst. 2 se slova „odstavcích 1 a 2“ na-
hrazují slovy „odstavci 1“.

6. V § 5 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „na základě Společného seznamu vojenského ma-
teriálu Evropské unie“.

7. V § 6 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Povolení vydává Ministerstvo průmyslu a ob-

chodu (dále jen „ministerstvo“) na základě závazných
stanovisek dotčených orgánů, kterými jsou

a) Ministerstvo zahraničních věcí z hlediska zahra-
ničně politických zájmů České republiky, dodržo-
vání závazků vyplývajících pro Českou republiku
z mezinárodních smluv, jakož i z členství České
republiky v mezinárodních organizacích,

b) Ministerstvo vnitra z hlediska veřejného pořádku,
bezpečnosti a ochrany obyvatelstva,

c) Ministerstvo obrany z hlediska zabezpečování
obrany České republiky.

(3) Závazné stanovisko vydá dotčený orgán uve-
dený v odstavci 2 ve lhůtě 20 dnů od doručení stejno-
pisu žádosti; závazné stanovisko musí obsahovat sou-
hlas nebo nesouhlas dotčeného orgánu s vydáním po-
volení.“.

8. V § 7 odst. 1 písm. a) se slovo „jmění“ nahra-
zuje slovem „kapitál“, slovo „tvořeno“ se nahrazuje
slovem „tvořen“ a na konci textu písmene se doplňují
slova „ , s výjimkou vkladů od zahraničních osob se
sídlem nebo bydlištěm v některém z členských států
Evropské unie“.

9. V § 7 odst. 1 písm. b) bodech 2 a 3 se slova
„České republiky“ nahrazují slovy „členského státu
Evropské unie“.

10. V § 7 se odstavec 3 zrušuje.

11. V § 9 odst. 1 písm. a) se slovo „jméno“ na-
hrazuje slovy „firma nebo název“.

12. V § 9 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) jméno, popřípadě jména, příjmení, trvalý pobyt

a rodné číslo členů statutárního orgánu právnické
osoby a prokuristy, je-li prokura udělena, s uvede-
ním způsobu, jakým jednají jejím jménem, jakož
i jméno, popřípadě jména, příjmení, trvalý pobyt
a rodné číslo členů dozorčí rady, je-li zřízena; u ob-
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čanů jiného členského státu Evropské unie se
uvede jméno, popřípadě jména, příjmení, datum
narození a další údaje, které jsou způsobilé danou
osobu jednoznačně identifikovat,“.

13. V § 9 odst. 1 písm. e) se slova „§ 5 odst. 4“
nahrazují slovy „§ 5 odst. 3“.

14. V § 9 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou
č. 3 zní:

„(2) Žádost o povolení musí být doložena

a) smlouvou nebo listinou o zřízení nebo založení
právnické osoby notářským zápisem nebo smlou-
vou nebo listinou s úředně ověřenými podpisy za-
kladatelů či zřizovatelů, pokud právnická osoba
není dosud zapsána v obchodním rejstříku,

b) příslušnými doklady v případě, že se údaje uve-
dené v žádosti liší od údajů zapsaných v obchod-
ním rejstříku,

c) osvědčením o splnění předpokladů pro výkon ně-
kterých funkcí ve státních orgánech a organizacích
podle zvláštního právního předpisu3),

d) dokladem o bezpečnostní způsobilosti fyzické
osoby pro výkon citlivé činnosti nebo osvědčením
fyzické osoby pro stupeň utajení Důvěrné nebo
vyšším, vydanými podle zvláštního zákona2a),
u členů statutárního orgánu právnické osoby, pro-
kuristů, je-li prokura udělena, a členů dozorčí
rady, je-li zřízena.

3) § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb.“.

15. V § 9 se odstavce 3 a 4 zrušují.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 3.

16. V § 10 písm. a) se slovo „jméno“ nahrazuje
slovy „firmu nebo název“.

17. V § 10 písmeno b) zní:

„b) vymezení vojenského materiálu, který je předmě-
tem obchodu,“.

18. V § 10 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Právnická osoba, které bylo vydáno povolení,
je povinna písemně oznámit a doložit ministerstvu
změnu každého údaje obsaženého v žádosti o vydání
povolení nebo dokladech připojených k žádosti, a to
nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy změna nastala.“.

19. V § 11 odst. 1 se slova „zahraničně politic-
kých, obchodních nebo bezpečnostních zájmů České
republiky“ nahrazují slovy „zahraničně politických
nebo obchodních zájmů České republiky nebo veřej-
ného pořádku, bezpečnosti a ochrany obyvatelstva“.

20. V § 11 odst. 2 se slova „a po dobu jednoho
roku“ nahrazují slovem „nebo“ a za slovo „anebo“ se
vkládá slovo „od“.

21. V § 12a odst. 1 se za slova „bezpečnosti České
republiky“ vkládají slova „ , nebo děje-li se tak v rámci
pomoci jiným státům“ a slova „a pokud druhou
smluvní stranou je jiný stát“ se zrušují.

22. V § 12a odst. 2 písm. b) se za slovo „jméno“
vkládají slova „ , popřípadě jména“.

23. V § 13 odst. 1 písm. d) bodě 4 se za slovo
„porušil“ vkládají slova „závažným způsobem“ a na
konci textu bodu se doplňují slova „nebo předpis
Evropské unie, právní předpis členského státu Evrop-
ské unie, nebo vyhlášenou mezinárodní smlouvu, kte-
rou je Česká republika vázána, pokud upravují obcho-
dování nebo nakládání s vojenským materiálem“.

24. V § 13 odst. 1 písm. d) se bod 5 zrušuje.

25. V § 14 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Právnická osoba, které bylo vydáno povolení

podle tohoto zákona, je oprávněna určitý obchod s vo-
jenským materiálem provádět jen na základě, v rozsahu
a za podmínek stanovených v licenci.

(2) O udělení licence požádá právnická osoba pro
každou smlouvu, jejímž předmětem je obchod s vojen-
ským materiálem podle § 2 odst. 1 nebo 2; obchod
s vojenským materiálem podle § 2 odst. 3 lze provádět
i bez licence.“.

26. V § 14 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) V případě obchodu s vojenským materiálem,
jehož zahraniční smluvní partneři mají sídlo v určitém
členském státě Evropské unie, který je vymezen v žá-
dosti, lze požádat o udělení licence pouze pro tento
stát, i když koneční uživatelé mají sídlo a ke koneč-
nému užití vojenského materiálu dojde v kterémkoli
členském státě Evropské unie. Seznam vojenského ma-
teriálu, který může být předmětem takové licence, sta-
noví prováděcí předpis.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

27. V § 14 odst. 4 se slova „§ 15 odst. 2 písm. d)
a § 16 odst. 2 písm. b)“ nahrazují slovy „§ 15 odst. 3
písm. d) a § 16 odst. 3 písm. b)“.

28. § 15 a 16 včetně poznámky pod čarou č. 3a
znějí:

„§ 15

(1) Žádost o udělení licence předkládá minister-
stvu právnická osoba, které bylo povoleno provádět
obchod s vojenským materiálem (dále jen „žadatel“).
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(2) Žádost o udělení licence podle § 14 odst. 2 se
předkládá po písemném projevu vůle zahraničního
smluvního partnera, učiněném za účelem uzavření
smlouvy v oblasti obchodu s konkrétním druhem
a množstvím vojenského materiálu. V případě vstupu
žadatele do mezinárodní veřejné soutěže může žadatel
předložit žádost o udělení licence již po vyhlášení ve-
řejné soutěže nebo po vyzvání k předložení nabídky
v rámci veřejné soutěže.

(3) Žádost o udělení licence podle § 14 odst. 2
musí obsahovat

a) obchodní firmu nebo název a sídlo žadatele,
b) identifikační číslo žadatele,
c) obchodní firmu nebo název a sídlo, nebo jméno,

popřípadě jména, příjmení a místo podnikání za-
hraničního smluvního partnera, popřípadě tuzem-
ského smluvního partnera,

d) číslo povolení k provádění obchodu s vojenským
materiálem,

e) číslo, případně položku nebo podpoložku kombi-
nované nomenklatury celního sazebníku3a),

f) název vojenského materiálu podle seznamu vojen-
ského materiálu a jeho množství, u významného
vojenského materiálu podle § 20 dále evidenční
nebo výrobní čísla, pokud byla přidělena,

g) navrhovanou dobu platnosti licence,
h) název státu,

1. ze kterého má být vojenský materiál dovezen
v případě jeho dovozu pro konečného uživatele
na území České republiky,

2. ze kterého má být vojenský materiál dovezen,
a dále název státu, na jehož území se nachází
konečný uživatel vojenského materiálu, v pří-
padě jeho dovozu na území České republiky
a následného vývozu, nebo

3. na jehož území se nachází konečný uživatel
v případě vývozu vojenského materiálu,

4. ve kterém má být vojenský materiál nakoupen,
a dále název státu, na jehož území se nachází
konečný uživatel vojenského materiálu v pří-
padě, že tento nebude dovezen na území České
republiky,

i) účel zahraničního obchodu s vojenským materiá-
lem s uvedením informace, zda se jedná o obchod
ve smyslu § 2 odst. 2,

j) nabídkovou nebo smluvní cenu za jednotku
množství vojenského materiálu v Kč a celkovou
cenu v Kč,

k) obchodní firmu nebo název a sídlo, nebo jméno,
popřípadě jména, příjmení a místo podnikání ko-
nečného uživatele,

l) geografický název a souřadnice místa uložení vo-
jenského materiálu omezeného mezinárodní
smlouvou na území České republiky před vývo-
zem nebo po dovozu, je-li předmětem smlouvy
vojenský materiál významný ve smyslu § 20
odst. 4.

(4) Žádost o udělení licence podle § 14 odst. 3
musí obsahovat

a) obchodní firmu nebo název a sídlo žadatele,
b) identifikační číslo žadatele,
c) číslo povolení k provádění obchodu s vojenským

materiálem,
d) číslo, případně položku nebo podpoložku kombi-

nované nomenklatury celního sazebníku,
e) název vojenského materiálu podle seznamu vojen-

ského materiálu,
f) navrhovanou dobu platnosti licence,
g) název státu nebo států, ze kterých má být dovážen

nebo do kterých má být vyvážen vojenský mate-
riál,

h) název členského státu Evropské unie, na jehož
území se nachází místo konečného užití vojen-
ského materiálu, obchodní firmu nebo název
a sídlo, nebo jméno, popřípadě jména, příjmení
a místo podnikání konečného uživatele v členském
státě Evropské unie.

(5) Žádost o udělení licence podle § 14 odst. 2
musí být doložena

a) návrhem na uzavření smlouvy anebo uzavřenou
smlouvou s tím, že tyto doklady musí obsahovat
přesnou specifikaci vojenského materiálu včetně
uvedení jeho množství,

b) dokladem o konečném užití,
c) dalšími údaji identifikujícími vojenský materiál,

pokud je to nezbytné pro řádné posouzení žádosti.

(6) Doklad o konečném užití podle odstavce 5
písm. b) nesmí být starší než 12 měsíců a musí obsaho-
vat

a) název státu, na jehož území se nachází místo ko-
nečného užití vojenského materiálu,

b) název orgánu, který jej vydal,
c) obchodní firmu nebo název a sídlo žadatele,
d) obchodní firmu nebo název a sídlo, nebo jméno,

popřípadě jména, příjmení a místo podnikání ko-
nečného uživatele,

e) přesný popis vojenského materiálu, zejména jeho
množství, charakteristiku a hodnotu,

f) datum vydání,
g) antireexportní doložku,
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h) jméno, popřípadě jména, příjmení a razítko a pod-
pis pověřeného zástupce orgánu, který doklad vy-
dal,

i) informace o konečném užití vojenského materiálu.

(7) Vzory žádostí o udělení licence stanoví pro-
váděcí předpis.

§ 16

(1) Ministerstvo rozhodne o žádosti o udělení li-
cence ve lhůtě 60 dnů ode dne jejího doručení na zá-
kladě závazných stanovisek

a) Ministerstva zahraničních věcí z hlediska zahra-
ničně politických zájmů České republiky a dodržo-
vání mezinárodních závazků České republiky, ze-
jména závazků vyplývajících z vyhlášených mezi-
národních smluv, kterými je Česká republika
vázána, a z členství České republiky v mezinárod-
ních organizacích,

b) Ministerstva vnitra z hlediska veřejného pořádku,
bezpečnosti a ochrany obyvatelstva,

c) Ministerstva obrany z hlediska zajišťování obrany
České republiky, pokud jde o významný vojenský
materiál podle § 20.

(2) Závazné stanovisko podle odstavce 1 vydá do-
tčený orgán ve lhůtě 20 dnů od doručení stejnopisu
žádosti; ve zvlášť složitých případech a na základě pí-
semné dohody ministerstev lze tuto lhůtu přiměřeně
prodloužit. Závazné stanovisko musí obsahovat sou-
hlas či nesouhlas dotčeného orgánu. Závazné stanovis-
ko Ministerstva zahraničních věcí podle odstavce 1
písm. a) není třeba, byla-li podána žádost o licenci po-
dle § 14 odst. 3.

(3) Rozhodnutí o udělení licence podle § 14
odst. 2 obsahuje

a) obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační
číslo žadatele,

b) číslo povolení k provádění obchodu s vojenským
materiálem,

c) číslo, případně položku nebo podpoložku kombi-
nované nomenklatury celního sazebníku,

d) název vojenského materiálu a jeho množství,
e) celkovou cenu vojenského materiálu v Kč,
f) obchodní firmu nebo název a sídlo, nebo jméno,

popřípadě jména, příjmení a místo podnikání za-
hraničního smluvního partnera a konečného uži-
vatele vojenského materiálu,

g) dobu platnosti licence,
h) případné další podmínky licence.

(4) Rozhodnutí o udělení licence podle § 14
odst. 3 obsahuje

a) obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační
číslo žadatele,

b) číslo povolení k provádění obchodu s vojenským
materiálem,

c) název vojenského materiálu,

d) datum, místo vydání a dobu platnosti licence,

e) případné další podmínky licence.

(5) V rozhodnutí se vymezí místo pro záznamy
celních orgánů o využívání udělené licence.

3a) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987
o celní a statistické nomenklatuře a o Společném celním
sazebníku, ve znění nařízení Komise (ES) č. 2031/2001 ze
dne 6. srpna 2001.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 3a se označuje jako
poznámka pod čarou č. 3b, a to včetně odkazu na po-
známku pod čarou.

29. V § 17 odst. 1 se slova „kalendářního čtvrtletí
a v případě jejího využití v uplynulém kalendářním
čtvrtletí zašle ministerstvu v tomto termínu kopii li-
cence, obsahuje-li záznamy celních orgánů“ nahrazují
slovy „prvního a druhého kalendářního pololetí. Infor-
mace se podává v rozsahu stanoveném prováděcím
předpisem“.

30. V § 17 odst. 2 se slovo „neprodleně“ nahra-
zuje slovy „do 15 dnů“.

31. V § 18 písmeno b) zní:

„b) žadatel porušil závažným způsobem ustanovení
tohoto zákona nebo předpis Evropské unie, právní
předpis členského státu Evropské unie nebo vy-
hlášenou mezinárodní smlouvu, kterou je Česká
republika vázána, pokud upravují obchodování
nebo nakládání s vojenským materiálem, nebo“.

32. V § 18 písm. c) se slova „zahraničně politic-
kými, obchodními nebo bezpečnostními zájmy České
republiky“ nahrazují slovy „zahraničně politickými
nebo obchodními zájmy České republiky nebo ochra-
nou veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany obyva-
telstva“.

33. V § 19 odst. 1 písm. b) se slova „zahraničně
politickými nebo bezpečnostními zájmy České repu-
bliky“ nahrazují slovy „zahraničně politickými zájmy
České republiky nebo ochranou veřejného pořádku,
bezpečnosti a ochrany obyvatelstva“.

34. Za § 23a se vkládají nové § 23b až 23e, které
včetně nadpisu znějí:
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„Zajištění vojenského materiálu
§ 23b

(1) Celní úřad může zajistit vojenský materiál, lze-
-li důvodně předpokládat, že vojenský materiál byl užit
nebo určen ke spáchání správního deliktu anebo byl
správním deliktem získán nebo byl nabyt za jinou věc
správním deliktem získanou.

(2) Celní úřad při zajištění vojenského materiálu
podle odstavce 1 postupuje tak, aby práva třetích osob
nebyla omezena nad míru nutnou ke splnění účelu za-
jištění.

§ 23c

(1) Celní úřad vydá o zajištění vojenského mate-
riálu rozhodnutí. Odvolání proti tomuto rozhodnutí
nemá odkladný účinek.

(2) V rozhodnutí o zajištění vojenského materiálu
se uvedou důvody, pro které se vojenský materiál za-
jišťuje, a dále se uvede, že rozhodnutí o zajištění vojen-
ského materiálu má účinky rozhodnutí o záruce za spl-
nění povinnosti podle § 147 odst. 6 správního řádu,
nebude-li zaplacena pokuta.

(3) Pokud je to účelné, může celní úřad v rozhod-
nutí podle odstavce 2 stanovit, že se vojenský materiál
ponechává osobě, která jej vlastní nebo drží; přitom
tato osoba nesmí vojenský materiál používat, převést
na jinou osobu, nebo s ním jinak nakládat.

§ 23d

(1) Osoba, které bylo doručeno rozhodnutí o za-
jištění vojenského materiálu, je povinna tento vojenský
materiál celnímu úřadu vydat, pokud celní úřad nepo-
stupuje podle § 23c odst. 3.

(2) Není-li zajištěný vojenský materiál na výzvu
celního úřadu vydán, může celní úřad vojenský mate-
riál odejmout osobě, která ho má u sebe.

(3) O vydání nebo odnětí zajištěného vojenského
materiálu se vyhotoví úřední záznam, v němž se uvede
též popis vojenského materiálu. Osobě, která vojenský
materiál vydala, nebo které byl vojenský materiál od-
ňat, vystaví celní úřad potvrzení o vydání nebo odnětí
vojenského materiálu.

§ 23e

Není-li zajištěný vojenský materiál k dalšímu ří-
zení již třeba a nepřichází-li v úvahu jeho propadnutí
nebo zabrání v řízení o správním deliktu anebo prodej
nebo jiné nakládání, vrátí se osobě, které byl zajištěn.“.

35. § 24 včetně poznámek pod čarou č. 5 a 5a zní:

„§ 24
(1) Ministerstvo je oprávněno žádat od všech stát-

ních orgánů informace o osobách provádějících obchod
s vojenským materiálem anebo o osobách žádajících
o povolení k tomuto obchodu, jakož i o jejich podni-
katelské činnosti, jestliže se vztahuje k obchodu s vojen-
ským materiálem. Poskytování těchto informací se řídí
zvláštními právními předpisy5).

(2) Ministerstvo bez zbytečného odkladu posky-
tuje

a) dotčeným orgánům podle tohoto zákona
1. údaje uvedené v žádosti o vydání povolení nebo

o udělení licence,
2. údaje uvedené v pravomocném rozhodnutí

o vydání nebo nevydání povolení,
3. údaje uvedené v pravomocném rozhodnutí o ne-

udělení licence nebo o odejmutí licence,
4. informace o zániku povolení, s výjimkou pří-

padu uvedeného v § 13 odst. 1 písm. c),
b) Generálnímu ředitelství cel

1. údaje uvedené v pravomocném rozhodnutí
o vydání nebo nevydání povolení,

2. údaje uvedené v pravomocném rozhodnutí
o udělení licence a o odejmutí licence,

3. informace o zániku povolení, s výjimkou pří-
padu uvedeného v § 13 odst. 1 písm. c),

c) Ministerstvu obrany kromě údajů a informací uve-
dených v písmenu a) též údaje o kontrolách ob-
chodování s významným vojenským materiálem
a informace o dohledu nebo zajištění vojenského
materiálu podle § 23 až 23e,

d) Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva in-
formace o vydaných licencích v případech, kdy
předmětem zahraničního obchodu jsou výrobky
podléhající ověřování podle zvláštního právního
předpisu5a).

5) Například zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských služ-
bách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

5a) Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva
a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995
Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbra-
ních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění pozdějších předpisů.“.

36. Za § 24 se vkládá označení nové části páté,
které včetně jejího nadpisu zní:

„ČÁST PÁTÁ

SPRÁVNÍ DELIKTY“.

Dosavadní části pátá až sedmá se označují jako části
šestá až osmá.

37. § 25 až 27 včetně nadpisů znějí:
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„§ 25
Správní delikty právnických osob

(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu
tím, že obchoduje s vojenským materiálem bez povo-
lení podle § 6 odst. 1 nebo licence podle § 14 odst. 1.

(2) Právnická osoba, která žádá o vydání povolení,
se dopustí správního deliktu tím, že

a) uvede v žádosti o vydání povolení podle § 9
odst. 1 nesprávný nebo neúplný údaj, který je ne-
zbytný pro vydání povolení, nebo

b) doloží podklady podle § 9 odst. 2 neoprávněně
pozměněné nebo padělané.

(3) Právnická osoba, které bylo vydáno povolení,
se dopustí správního deliktu tím, že

a) neoznámí nebo nedoloží ministerstvu změnu po-
dle § 10 odst. 2, nebo

b) pozmění údaje v povolení.

(4) Právnická osoba, které bylo vydáno povolení
a která žádá o udělení licence, se dopustí správního
deliktu tím, že

a) uvede v žádosti o udělení licence podle § 15 odst. 3
nebo 4 nesprávný nebo neúplný údaj, který je ne-
zbytný pro udělení licence, nebo

b) doloží podklady podle § 15 odst. 5 neoprávněně
pozměněné nebo padělané.

(5) Právnická osoba, které byla udělena licence, se
dopustí správního deliktu tím, že

a) nesplní informační povinnost o využívání licence
podle § 17 odst. 1,

b) pozmění údaje v licenci, včetně záznamů celních
orgánů, nebo

c) nesplní povinnost vrátit originál licence podle § 17
odst. 2 nebo informační povinnost podle § 17
odst. 3.

(6) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle

odstavce 1,
b) do 15 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle

odstavce 5 písm. a) nebo b),
c) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-

stavců 2, 3, 4 nebo podle odstavce 5 písm. c).

§ 26
Propadnutí vojenského materiálu

(1) Propadnutí vojenského materiálu lze uložit
samostatně nebo společně s pokutou, jestliže vojenský
materiál náleží právnické osobě, která se dopustila
správního deliktu, a vojenský materiál byl

a) ke spáchání správního deliktu užit nebo určen,
nebo

b) správním deliktem získán nebo byl nabyt za věc
správním deliktem získanou.

(2) Propadnutí vojenského materiálu nelze uložit,
jestliže je jeho hodnota v nepoměru k povaze správního
deliktu.

(3) Vlastníkem propadlého vojenského materiálu
se stává stát.

§ 27
Zabrání vojenského materiálu

(1) Nebylo-li za správní delikt uloženo propad-
nutí vojenského materiálu podle § 26, lze rozhodnout,
že se takový vojenský materiál zabírá, jestliže

a) náleží právnické osobě, kterou nelze za správní
delikt postihnout, nebo

b) nenáleží právnické osobě, která se správního de-
liktu dopustila, nebo jí nenáleží zcela,

a jestliže to vyžaduje bezpečnost osob nebo majetku
anebo jiný obecný zájem.

(2) Rozhodnout o zabrání vojenského materiálu
nelze, jestliže je jeho hodnota v nepoměru k povaze
správního deliktu nebo jestliže od jednání majícího
znaky správního deliktu uplynulo 6 let.

(3) Vlastníkem zabraného vojenského materiálu se
stává stát.“.

38. Za § 27 se vkládá nový § 27a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 27a
Společná ustanovení

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

(2) Při určení sankce právnické osobě se přihlédne
k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu
jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za
nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní de-
likt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do 4 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději
však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle § 25 odst. 1 až 4 a podle
§ 25 odst. 5 písm. a) a c) v prvním stupni projednává
ministerstvo a správní delikty podle § 25 odst. 5
písm. b) v prvním stupni projednává celní úřad.
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(5) Pokuty vybírá orgán, který je uložil. Příjem
z pokut je příjmem státního rozpočtu.“.

39. § 30 zní:

„§ 30

Jestliže stanoviska dotčených orgánů podle § 6
a 16, jakož i informace poskytnuté na základě § 24,
obsahují utajované informace2a), uchovávají se části
spisu, v nichž jsou tyto informace obsaženy, odděleně
mimo spis.“.

40. Za § 30 se vkládá nový § 30a, který zní:

„§ 30a

(1) V soudním řízení vedeném na základě žaloby
proti rozhodnutí vydanému podle tohoto zákona se
dokazování provádí tak, aby byla šetřena povinnost za-
chovávat mlčenlivost o utajovaných informacích obsa-
žených ve stanoviscích dotčených orgánů poskytnu-
tých podle § 6 a 16, jakož i informacích poskytnutých
na základě § 24. K těmto okolnostem lze provést důkaz
výslechem jen tehdy, byl-li ten, kdo povinnost mlčen-
livosti má, této povinnosti příslušným orgánem zproš-
těn; zprostit mlčenlivosti nelze v případě, kdy by
mohlo dojít k ohrožení nebo vážnému narušení čin-
nosti zpravodajských služeb nebo Policie České repu-
bliky; přiměřeně se postupuje v případech, kdy se dů-
kaz provádí jinak než výslechem.

(2) Orgán, který informace poskytl, označí okol-
nosti uvedené v odstavci 1, o kterých tvrdí, že ve
vztahu k nim nelze zprostit mlčenlivosti, a předseda
senátu rozhodne, že části spisu, k nimž se tyto okol-
nosti váží, budou odděleny, jestliže by jinak mohlo do-
jít k ohrožení nebo vážnému narušení činnosti zpravo-
dajských služeb nebo Policie České republiky.“.

41. V § 31 odst. 1 se slova „Zaměstnanci ústřed-
ních orgánů státní správy, uvedených v § 6 odst. 2 to-
hoto zákona“ nahrazují slovy „Zaměstnanci a přísluš-
níci ve služebním poměru ke správním orgánům uve-
deným v § 24 odst. 2“, za slova „těchto orgánů“ se
vkládají slova „nebo jejich služební poměr k těmto
orgánům zanikl“ a slovo „ministrem“ se nahrazuje
slovy „vedoucím správního orgánu uvedeného ve větě
první“.

42. V § 31 odst. 2 se slova „Zaměstnanci ústřed-
ních orgánů státní správy uvedených v § 6 odst. 2“ na-
hrazují slovy „Zaměstnanci a příslušníci ve služebním
poměru ke správním orgánům uvedeným v § 24
odst. 2“, slovo „bezprostředně“ se zrušuje a za slovo
„pracovního“ se vkládají slova „nebo služebního“.

43. V § 33 odst. 1 se slova „§ 5 odst. 4, § 9 odst. 5,
§ 15 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 5 odst. 3, § 9 odst. 3,
§ 14 odst. 3, § 15 odst. 7, § 17 odst. 1“.

44. V § 33 se odstavec 2 zrušuje a současně se
zrušuje označení odstavce 1.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o vydání povolení nebo udělení licence za-
hájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se
dokončí podle zákona č. 38/1994 Sb., ve znění účinném
do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem tře-
tího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vy-
hlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.
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221

ZÁKON

ze dne 17. června 2009,

kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 589/1992 Sb.

Čl. I

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. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 2 větě první se slova „na náhradě
mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti“ nahra-
zují slovy „na náhradě mzdy, platu nebo odměny nebo
na snížené odměně za dobu dočasné pracovní neschop-
nosti nebo karantény (dále jen „náhrada mzdy za dobu
dočasné pracovní neschopnosti“)“.

2. V § 20 odst. 5 se za písmeno e) vkládá nové
písmeno f), které zní:

„f) za dobu od právní moci rozhodnutí soudu o schvá-
lení reorganizačního plánu do dne právní moci
rozhodnutí soudu, kterým reorganizace končí45),“.

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena g)
až i).

3. V § 20a odst. 1 větě třetí se slova „písm. e) a f)“
nahrazují slovy „písm. e) až g)“.

4. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně nad-
pisu zní:

„§ 21a

Slevy na pojistném

(1) Zaměstnavatel má nárok na slevu na pojistném
za každého zaměstnance uvedeného v § 3 odst. 3
písm. a), jehož vyměřovací základ je nižší, než 1,15ná-
sobek průměrné mzdy zaokrouhlený na celé stokoruny
směrem nahoru.

(2) Sleva na pojistném náleží jen za toho zaměst-
nance uvedeného v odstavci 1, jehož zaměstnání trvalo
po celý kalendářní měsíc. Sleva na pojistném za zaměst-
nance nenáleží od kalendářního měsíce, v němž byla
doručena výpověď z pracovního poměru nebo dohody
o pracovní činnosti zaměstnanci nebo zaměstnavateli
nebo v němž byla uzavřena dohoda mezi zaměstnava-
telem a zaměstnancem o rozvázání pracovního poměru
nebo zrušení dohody o pracovní činnosti anebo v němž
byl zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyrozuměn o zru-
šení pracovního poměru ve zkušební době. Sleva na
pojistném nenáleží za zaměstnance, který podle zákona
o nemocenském pojištění vykonává zaměstnání malého
rozsahu, a za zaměstnance, jehož zaměstnání nemá
trvat déle než 3 kalendářní měsíce.

(3) Vykonává-li fyzická osoba pro téhož zaměst-
navatele více zaměstnání, která zakládají účast na ne-
mocenském pojištění, s výjimkou zaměstnání malého
rozsahu, považuje se tato osoba pro účely slevy na
pojistném za jednoho zaměstnance uvedeného v § 3
odst. 3 písm. a) a za vyměřovací základ tohoto zaměst-
nance pro účely slevy na pojistném se považuje úhrn
vyměřovacích základů ze všech těchto zaměstnání.

(4) Sleva na pojistném náleží za kalendářní měsíc.

(5) Výše slevy na pojistném za jednotlivého za-
městnance činí 3,3 % rozdílu mezi 1,15násobkem prů-
měrné mzdy zaokrouhleným na celé stokoruny smě-
rem nahoru a vyměřovacím základem zaměstnance.
Výše slevy na pojistném za jednotlivého zaměstnance
činí nejvýše 25 % jeho vyměřovacího základu. Výše
slevy na pojistném za jednotlivého zaměstnance se za-
okrouhluje na celé koruny směrem nahoru.
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(6) Úhrn slev na pojistném náležející zaměstnava-
teli za kalendářní měsíc odečte zaměstnavatel z částky
pojistného odváděného za kalendářní měsíc, a to před
odečtem poloviny částky, kterou v kalendářním měsíci
zúčtoval zaměstnancům na náhradě mzdy za dobu do-
časné pracovní neschopnosti a kterou odečítá podle § 9
odst. 2, 3 nebo 4, popřípadě před ostatními odečty
z částky odváděného pojistného. Zaměstnavatel uplat-
ňuje úhrn slev na pojistném na předepsaném tiskopisu
podle § 9 odst. 5 nebo 6; na tomto tiskopisu uvádí též
údaj o úhrnu slev, který mu za kalendářní měsíc náleží,
a údaj o počtu zaměstnanců, za které mu sleva na po-
jistném náleží. Úhrn slev na pojistném lze uplatnit jen
do dne splatnosti pojistného za kalendářní měsíc, za
který sleva na pojistném náleží; slevu na pojistném ne-
lze uplatnit zpětně. Byl-li z částky pojistného odečten
úhrn slev na pojistném ve vyšší částce, než mohl být
odečten, považuje se částka, o kterou bylo pojistné
takto zkráceno, za dluh na pojistném; byl-li z částky
pojistného odečten úhrn slev na pojistném v nižší
částce, než mohl být odečten, nedoplatek na slevě na
pojistném nevzniká.

(7) Nárok na slevu na pojistném podle odstavce 1
nemá zaměstnavatel, který vstoupil do likvidace nebo
vůči němuž bylo vydáno pravomocné rozhodnutí
o prohlášení konkursu na jeho majetek; nárok na slevu
na pojistném zaniká od prvního dne kalendářního mě-
síce, v němž nastaly tyto skutečnosti.

(8) Sleva na pojistném podle odstavce 1 náleží do
konce roku 2010; naposledy náleží za prosinec 2010.“.

Čl. II
Mimořádná sleva na pojistném

1. Za kalendářní měsíc, v němž tento zákon nabyl
účinnosti, náleží zaměstnavatelům mimořádná sleva na
pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“). Mimo-
řádná sleva na pojistném se stanoví jako součet úhrnu
slev na pojistném za jednotlivé kalendářní měsíce roku
2009 přede dnem účinnosti tohoto zákona; tyto slevy
na pojistném za tyto měsíce se stanoví podle § 21a zá-
kona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpe-
čení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
(dále jen „zákon o pojistném“). Při stanovení těchto
slev se berou v úvahu jen ti zaměstnanci, jejichž za-
městnání trvá k poslednímu dni kalendářního měsíce,
v němž tento zákon nabyl účinnosti.

2. Mimořádnou slevu na pojistném odečte zaměst-
navatel z částky pojistného odváděného za kalendářní
měsíc, v němž tento zákon nabyl účinnosti, a to až po

odečtu slevy na pojistném náležející podle § 21a zákona
o pojistném a přednostně před ostatními odečty
z částky odváděného pojistného. Je-li částka mimo-
řádné slevy na pojistném vyšší než pojistné za tento
kalendářní měsíc, popřípadě než rozdíl mezi pojistným
za tento kalendářní měsíc a slevou na pojistném nále-
žející podle § 21a zákona o pojistném, požádá zaměst-
navatel příslušnou okresní správu sociálního zabezpe-
čení o úhradu rozdílu; ustanovení § 9 odst. 7 zákona
o pojistném platí obdobně pro případ odečtu mimo-
řádné slevy na pojistném. Žádost o úhradu tohoto roz-
dílu se podává na předepsaném tiskopisu. Nebyl-li ná-
rok na mimořádnou slevu uplatněn do dne splatnosti
pojistného za kalendářní měsíc uvedený ve větě první,
zaniká. Byla-li z částky pojistného odváděného za ka-
lendářní měsíc odečtena mimořádná sleva ve vyšší
částce, než měla být odečtena, nebo byla-li okresní
správa sociálního zabezpečení požádána o úhradu roz-
dílu podle § 9 odst. 7 zákona o pojistném a tato správa
požadovaný rozdíl uhradila, avšak zaměstnavateli ná-
ležela tato úhrada v nižší částce nebo nenáležela vůbec,
považuje se částka, o kterou bylo pojistné takto zkrá-
ceno, za dluh na pojistném.

Čl. III
Přechodné ustanovení

Sleva na pojistném podle § 21a zákona o pojistném
náleží poprvé za kalendářní měsíc, v němž tento zákon
nabyl účinnosti.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 586/1992 Sb.

Čl. IV

V § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 2/2009 Sb., se
na konci odstavce 13 doplňuje věta „Při výpočtu zá-
kladu daně podle věty první se při stanovení částky
povinného pojistného nepřihlíží ke slevám nebo
k mimořádným slevám na pojistném u zaměstnavatele
a ani k jiným částkám, o které si zaměstnavatel snižuje
odvody povinného pojistného.“.

ČÁST TŘETÍ

Čl. V

Účinnost

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

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.
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222

ZÁKON

ze dne 17. června 2009

o volném pohybu služeb

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy
Evropských společenství1) a upravuje přeshraniční po-
skytování služeb, práva a povinnosti poskytovatelů slu-
žeb, práva příjemců služeb, jednotná kontaktní místa,
jejich činnost a uspořádání, vznik oprávnění k poskyto-
vání služeb ze zákona a dále dozor nad poskytovateli
služeb na vnitřním trhu Evropské unie.

§ 2

Rozsah působnosti zákona

(1) Tento zákon se nevztahuje na

a) provádění činností, které provádí banka2) podle
právního předpisu upravujícího činnost bank,
a to i v případě, pokud je taková činnost prováděna
jinou osobou,

b) poskytování investiční služby včetně zařizování
a uzavírání obchodů týkajících se investiční
služby, organizování regulovaného trhu s investič-
ními nástroji, vedení evidence investičních ná-
strojů, provádění činnosti hodnocení kvality inves-

tičního nástroje nebo účastníka kapitálového trhu
a provozování vypořádacího systému podle jiného
zákona upravujícího podnikání na kapitálovém
trhu3),

c) shromažďování peněžních prostředků od veřej-
nosti za účelem jejich společného investování a čin-
nosti depozitáře vztahující se k takovému shro-
mažďování4),

d) provozování pojišťovací nebo zajišťovací čin-
nosti5),

e) provozování činnosti pojišťovacích zprostředko-
vatelů6),

f) provozování činnosti institucí zaměstnaneckého
penzijního pojištění7),

g) loterie, sázky a jiné podobné hry8),

h) služby elektronických komunikací9),

i) rozhlasové a televizní vysílání10),

j) uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti
státních příslušníků členských států Evropské unie
a některých příslušníků jiných států podle jiného
právního předpisu11).

(2) Na činnosti uvedené v tomto odstavci se vzta-
hují pouze ustanovení o jednotných kontaktních mís-
tech podle § 13 až 17; jedná se o
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1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu.
2) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů.
7) Zákon č. 248/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění

z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

8) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
9) Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

10) Zákon č. 231/2001 Sb., o rozhlasovém a televizním vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
11) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie

a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění
pozdějších předpisů.



a) služby právnických nebo fyzických osob, pokud
mají povolení ke zprostředkování zaměstnání
(agentury práce), spočívající ve zprostředkování
zaměstnání formou dočasného přidělení zaměst-
nance k výkonu práce pro jinou právnickou nebo
fyzickou osobu12),

b) poskytování zdravotní péče13),
c) činnost notářů14),
d) činnost soudních exekutorů15),
e) služby v dopravě16),
f) sociální služby17).

(3) Tímto zákonem nejsou dotčeny právní před-
pisy upravující

a) podmínky vstupu a pobytu cizince na území Čes-
ké republiky a jeho vycestování z tohoto území
podle jiného právního předpisu18),

b) práva a povinnosti upravené jinými právními před-
pisy a předpisy Evropských společenství o daních
a poplatcích19).

§ 3
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) službou poskytování jakéhokoliv plnění mimo vý-

kon závislé práce, a to zpravidla za úplatu či proti-
plnění ve smyslu článku 50 Smlouvy o Evropském
společenství; za službu se nepovažuje služba obec-
ného zájmu nehospodářské povahy,

b) poskytovatelem služby je osoba nabízející nebo
poskytující službu, která je usazená na území člen-
ského státu Evropské unie, jiného státu tvořícího
Evropský hospodářský prostor a Švýcarské kon-
federace, v rozsahu závazků, které pro Českou re-
publiku vyplývají z Dohody mezi Evropským
společenstvím na straně jedné, a Švýcarskou kon-
federací, na straně druhé, o volném pohybu osob,

c) příjemcem služby osoba, která v souladu s práv-
ními předpisy členského státu pobývá na území
členského státu, pokud pro profesní nebo nepro-
fesní účely využívá nebo hodlá využívat službu na
území členského státu,

d) přeshraničním poskytováním služby dočasné nebo
příležitostné poskytování služeb na území jiného
členského státu, než členského státu, ve kterém je
poskytovatel usazený (dále jen „stát usazení“),

e) službou obecného zájmu hospodářské povahy ta-
ková služba, která je poskytována univerzálním
a trvalým způsobem a jejímuž poskytovateli
zvláštní právní akt přiznává zvláštní práva a povin-
nosti; takovou službou je zejména poštovní služba,
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12) § 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
13) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
14) Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
15) Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
16) Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

17) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
18) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů.
19) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů.
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Rady (ES) č. 1798/2003 o správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty a o zrušení nařízení (EHS) č. 218/
/92.
Nařízení Rady (ES) č. 1777/2005, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 77/388/EHS o společném systému daně
z přidané hodnoty.



dodávka elektrické energie nebo plynu, provozo-
vání letišť nebo přístavů, veřejná doprava, zásobo-
vání vodou a odvádění a čištění odpadních vod
nebo nakládání s komunálními odpady.

§ 4
Povolování poskytování služeb

(1) Při stanovení podmínek pro poskytování
služby se postupuje takovým způsobem, aby nebyl
přímo či nepřímo omezen jeden poskytovatel služby
na úkor jiného, přičemž stanovené podmínky musí
být přiměřené a nezbytné pro ochranu zájmů chráně-
ných jinými právními předpisy.

(2) Pokud je počet oprávnění omezen z důvodů
omezeného množství přírodních či jiných zdrojů či
technických kapacit, musí být poskytovatel služby vy-
brán řádným a transparentním způsobem.

(3) Oprávnění k výkonu služby se vydává vždy
pro celé území České republiky, pokud jiný právní
předpis nestanoví jinak.

(4) Oprávnění k výkonu služby se vydává na
dobu neurčitou, pokud jiný právní předpis nestanoví
jinak.

(5) Skutečnost, že je služba poskytována dočasně
nebo příležitostně, se posuzuje individuálně s ohledem
na povahu a dobu trvání, četnost, pravidelnost a ne-
přetržitost poskytování této služby.

§ 5
Přeshraniční poskytování služeb

Poskytovatel služby, která není službou obecného
zájmu hospodářské povahy, může na území České re-
publiky přeshraničně poskytovat služby v rozsahu a na
základě oprávnění státu usazení, pokud jiný právní
předpis neupravuje přeshraniční poskytování služeb ji-
nak.

§ 6
Uznávání splnění požadavků

Je-li poskytovatel služby povinen pro udělení
oprávnění k poskytování služby splnit určité poža-
davky podle jiných právních předpisů, pokládají se tyto
požadavky za splněné, pokud poskytovatel služby pro-
káže, že splnil v jiném členském státě požadavky, které
jsou rovnocenné, nebo co do účelu v zásadě srovnatelné
s požadavky stanovenými právními předpisy České re-
publiky.

§ 7
Uznávání dokladů

Je-li poskytovatel služby povinen pro udělení
oprávnění k poskytování služby předložit doklad o spl-
nění povinnosti podle jiných právních předpisů, po-
kládá se tato povinnost za splněnou předložením do-
kladu z jiného členského státu, pokud tento doklad
slouží ke stejnému účelu, nebo ze kterého je zřejmé,
že byla tato povinnost splněna.

§ 8
Uznávání povinného pojištění

(1) Má-li poskytovatel služby povinnost sjednat
pojištění pro případ odpovědnosti za škodu na zdraví,
životě či majetku způsobenou v souvislosti s poskyto-
váním služby na území České republiky, lze toto po-
jištění nahradit srovnatelným pojištěním nebo zárukou
sjednanými v jiném členském státě, ve kterém je posky-
tovatel usazený. Splnění této povinnosti lze doložit též
potvrzením vydaným úvěrovou institucí nebo pojišťov-
nou usazenou v jiném členském státě. Srovnatelnost se
posuzuje co do účelu, rozsahu pojištění, hranice pojist-
ného plnění a výluk z pojištění.

(2) Jsou-li povinné pojištění nebo záruka podle
odstavce 1 srovnatelné pouze částečně, je poskytovatel
služby v chybějícím rozsahu povinen dosáhnout srov-
natelnosti dalším pojištěním nebo získáním dodatečné
záruky.

§ 9
Předkládání dokumentů

Je-li poskytovatel služby povinen předkládat lis-
tinu správnímu orgánu20) za účelem udělení oprávnění
k poskytování služby nebo v průběhu poskytování
služby, je tato povinnost splněna předložením její kopie
a neověřeného překladu za předpokladu, že skutečnosti
v kopii uvedené lze zjistit prostřednictvím elektronic-
kého systému podle § 30 u příslušného správního
orgánu jiného členského státu. Pokud s tím správní
orgán20) souhlasí, lze předložit kopii bez překladu,
nebo kopii a neověřený překlad v úředním jazyce ně-
kterého z členských států.

§ 10
Povinnost zpřístupnit informace

(1) Poskytovatel služby je povinen zpřístupnit
příjemci služby před uzavřením smlouvy, popřípadě
před poskytnutím služby, následující údaje:
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20) § 1 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.



a) jméno a příjmení nebo obchodní firmu, popřípadě
název,

b) své kontaktní údaje, jimiž jsou zejména poštovní
adresa, faxové číslo nebo adresa elektronické pošty
a telefonní číslo,

c) informace o tom, zda je poskytovatel služby za-
psán v obchodním nebo jiném obdobném rej-
stříku, pokud ano, pak informace o jeho registrač-
ním čísle nebo jiném odpovídajícím prostředku
identifikace poskytovatele služby v takovém rej-
stříku,

d) sídlo poskytovatele služby v případě právnické
osoby, nebo místo podnikání poskytovatele
služby v případě fyzické osoby,

e) podléhá-li jeho činnost povolení, název a adresu
orgánu, který povolení vydal,

f) daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
g) informace o tom, zda je poskytovatel služby čle-

nem profesní komory, včetně profesního označení,
které mu z takového členství vyplývá,

h) informace o obchodních podmínkách nebo dolož-
kách nebo o smluvních ustanoveních týkajících se
volby práva, řídí-li se jimi vztah mezi poskytova-
telem služby a příjemcem služby,

i) informace o rozsahu, podmínkách a způsobu
uplatnění záruk, které nejsou stanoveny zákonem,
pokud existují,

j) cenu služby, pokud je poskytovatelem předem sta-
novena,

k) základní popis poskytované služby,
l) informace o pojištění odpovědnosti za škodu, pří-

padně jiných zárukách, včetně kontaktních údajů
o osobách je poskytujících a informace o jejich
věcném a územním rozsahu.

(2) Údaje podle odstavce 1 je poskytovatel služby
povinen zpřístupnit, a to prostřednictvím

a) informací, které jsou dostupné v místě, kde je
služba poskytována, nebo kde se uzavírá smlouva,

b) dokumentů dodaných příjemci služby, ve kterých
je popsána poskytovaná služba, nebo

c) dálkového přístupu, zejména prostřednictvím
elektronické adresy.

§ 11
Povinnost sdělit informace na žádost

Na žádost příjemce služby je poskytovatel služby
povinen sdělit následující údaje:

a) odhad ceny, není-li cena předem stanovena; pokud
nelze cenu stanovit odhadem, sdělí poskytovatel
služby alespoň způsob výpočtu ceny,

b) informace o existenci profesních pravidel, kterými
je poskytovatel služby vázán, a informace o mož-
nostech seznámení se s těmito pravidly,

c) v případě, že je poskytovatel služby vázán kodexy
chování, vyplývajícími z členství v profesní ko-
moře, poskytne informace o kodexech chování,
kterými se řídí při své činnosti, a to včetně pří-
padných jazykových verzí a informací o dálkovém
přístupu k těmto kodexům, je-li možný,

d) informace o možnosti mimosoudního řešení
sporů, včetně způsobu získání podrobných infor-
mací o podmínkách využití těchto řešení.

§ 12
Zákaz diskriminace příjemců služeb

(1) Poskytovatel služby je povinen zajistit, aby
podmínky přístupu k poskytovaným službám nebyly
diskriminační, zejména co se týče státní příslušnosti
příjemců služeb nebo jejich místa bydliště.

(2) Diskriminací není stanovení rozdílných pod-
mínek přístupu ke službám na základě objektivních
kritérií, zejména účtování dodatečných nákladů vznik-
lých v důsledku vzdálenosti nebo v důsledku technické
povahy poskytování služby.

Jednotná kontaktní místa
§ 13

Obecní živnostenské úřady stanovené prováděcím
právním předpisem jsou jednotnými kontaktními
místy.

§ 14

Jednotné kontaktní místo poskytuje
a) informace nezbytné pro získání oprávnění k po-

skytování služby, mezi něž patří zejména náleži-
tosti žádosti a kontaktní údaje správních
orgánů20), které jsou příslušné k vyřízení žádosti
podle jiných právních předpisů,

b) obecné informace o požadavcích týkajících se zís-
kání oprávnění k poskytování služby v jiných
členských státech,

c) obecné informace o opravných prostředcích proti
rozhodnutím správních orgánů20) a o možnostech
řešení sporůmezi poskytovatelem služby a příjem-
cem služby, nebo mezi poskytovateli služby,

d) obecné informace o požadavcích týkajících se
ochrany spotřebitele v jiných členských státech,

e) kontaktní údaje sdružení nebo jiných právnických
osob, včetně Evropské sítě spotřebitelských středi-
sek, které mohou poskytovatelům služeb nebo pří-
jemcům služeb poskytovat praktickou pomoc.
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§ 15

(1) Jednotné kontaktní místo předá žádost
o oprávnění k poskytování služby podanou na základě
jiného právního předpisu, správnímu orgánu20) přísluš-
nému rozhodovat o této žádosti.

(2) Jednotné kontaktní místo přijímá a předává
příslušným správním orgánům20) oznámení a hlášení
učiněná na základě jiného právního předpisu od osob
podnikajících na základě oprávnění podle jiného práv-
ního předpisu, a to

a) přihlášky k registraci nebo oznámení na základě
jiného právního předpisu21),

b) oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpeče-
ní od fyzických osob v rozsahu stanoveném jinými
právními předpisy22),

c) oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo
jejich obsazení23),

d) oznámení a hlášení fyzických osob vůči zdravot-
ním pojišťovnám v rozsahu stanoveném jiným
právním předpisem24).

§ 16

(1) Jednotné kontaktní místo neprodleně předá
podání, které obdrží podle § 15, příslušným správním
orgánům20), přičemž neposuzuje jejich úplnost nebo
věcnou správnost.

(2) Pokud je k učinění podání stanovena lhůta, je
zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání
u jednotného kontaktního místa, nebo je-li v tento den
podána poštovní zásilka adresovaná jednotnému kon-
taktnímu místu. Lhůta pro vyřízení podání počíná
běžet jeho předáním příslušnému správnímu orgánu20).

§ 17

Poskytovatel služby je oprávněn pro předání po-
dání podle § 15 a pro získání informací týkajících se
poskytování služeb podle § 14 zvolit kterékoli jednotné
kontaktní místo.

Dozor nad poskytovateli služeb usazenými v jiném
členském státě, kteří přeshraničně poskytují služby

na území České republiky

§ 18

Při výkonu dozoru nad dodržováním práv a povin-
ností poskytovateli služby usazenými v jiném členském
státě poskytujícími přeshraničně služby na území Čes-
ké republiky (dále jen „cizí přeshraniční poskytovatel
služby“), poskytují správní orgány20) součinnost správ-
ním orgánům jiných členských států.

§ 19

(1) Správní orgány20) jsou v rámci dozorové pra-
vomoci oprávněny z vlastní iniciativy, nebo povinny na
základě žádosti státu usazení poskytovatele služby,
provádět kontroly skutkového stavu vůči cizím přes-
hraničním poskytovatelům služeb; tato žádost musí být
odůvodněna.

(2) Správní orgány20) jsou povinny vhodným
způsobem vyhovět žádosti podle odstavce 1. O výsled-
cích kontroly neprodleně informují žádající členský
stát. Tyto kontroly musí být provedeny způsobem
směřujícím k naplnění účelu žádosti.

§ 20

Pokud správní orgány20) zjistí porušení povinností
stanovených právním předpisem ze strany cizího přes-
hraničního poskytovatele služby, a jiné právní předpisy
jim neumožňují provést vůči němu opatření nebo mu
uložit sankce, požádají o provedení opatření nebo ulo-
žení sankcí orgány státu usazení tohoto poskytovatele
služby.

Dozor nad poskytovateli služeb usazenými v České
republice, kteří přeshraničně poskytují služby

v jiných členských státech
§ 21

Dozor nad dodržováním práv a povinností posky-
tovateli služby usazenými v České republice, kteří po-
skytují služby přeshraničně na území jiných členských
států, vykonávají správní orgány20) v součinnosti
s orgány jiných členských států. Postupují přitom podle
ustanovení tohoto zákona a jiných právních předpisů.
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§ 22

Správní orgány20) mohou požádat orgány jiných
členských států o provedení kontroly poskytovatelů
služeb usazených v České republice poskytujících přes-
hraničně služby na území těchto členských států.

§ 23

(1) Pokud správní orgán20) obdrží ze strany
orgánu členského státu důvodnou žádost o provedení
vhodného opatření či udělení sankce na základě skuteč-
ností zjištěných v rámci dozorové pravomoci dožadu-
jícího členského státu, provede opatření nebo sankce,
je-li to možné, a z žádosti je patrná důvodnost pro-
vedení tohoto opatření nebo udělené sankce.

(2) Pokud správní orgán20) obdrží ze strany
orgánu členského státu důvodnou žádost o provedení
kontroly nebo provedení opatření zabraňujících ohro-
žení bezpečnosti službou, provede opatření směřující
k nápravě, shledá-li důvody opodstatněné. Správní
orgán20) informuje žádající orgán o výsledcích kontroly
a o provedených opatřeních, nebo o tom, proč žádná
opatření nepřijal.

§ 24
Výstražný mechanismus

V případě, že správní orgán20) zjistí, že činnost
poskytovatele služby usazeného

a) na území České republiky představuje riziko váž-
ného poškození zdraví, bezpečnosti osob nebo ži-
votního prostředí v jiných členských státech, uvě-
domí neprodleně příslušné orgány členských států
a Evropskou komisi,

b) v jiném členském státě představuje riziko vážného
poškození zdraví nebo bezpečnosti osob nebo ži-
votního prostředí na území České republiky nebo
jiných členských států, uvědomí o tom bez pro-
dlení stát usazení poskytovatele služby, dotyčné
členské státy a Evropskou komisi.

§ 25
Výměna informací na vnitřním trhu Evropské unie

(1) Je-li to třeba pro posouzení splnění požadavků
a ověření dalších skutečností nutných pro udělení
oprávnění k poskytování služby a dále, je-li to účelné
pro výkon dozorové pravomoci, správní orgány20) žá-
dají příslušné orgány členských států o informace o po-
skytovatelích služeb usazených na jejich území.

(2) Správní orgány20) poskytnou na základě dů-

vodné žádosti příslušným orgánům členských států in-
formace o poskytovatelích služeb usazených na území
České republiky.

§ 26
Informační systém

(1) Správní orgány20) poskytují informace a po-
dávají žádosti týkající se jednotlivých poskytovatelů
služeb podle tohoto zákona správním orgánům člen-
ských států prostřednictvím informačního systému
k tomu určeného. Informacemi poskytovanými a pře-
dávanými pomocí tohoto systému jsou zejména infor-
mace nutné pro uznání dokladů pro ověření splnění
požadavků pro poskytování služeb a dalších skuteč-
ností při přeshraničním poskytování služeb nebo při
usazování, informace související s výkonem dozorové
pravomoci správních orgánů a informace související
s ohrožením bezpečnosti službou a použitím výstraž-
ného mechanismu.

(2) Za účelem posouzení bezúhonnosti poskyto-
vatele služby pro účely výměny informací v rámci in-
formačního systému k tomu určeného si správní
orgány20) vyžádají výpis z evidence Rejstříků trestů
podle jiného právního předpisu25). Žádost o vydání vý-
pisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rej-
stříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Přístup správních orgánů20) k osobním úda-
jům, doba uchování osobních údajů a další aspekty sou-
visející s ochranou osobních údajů se řídí rozhodnutím
Komise 2008/49/ES ze dne 12. prosince 2007, týkají-
cího se provádění systému pro výměnu informací na
vnitřním trhu (IMI), pokud jde o ochranu osobních
údajů.

§ 27
Společná ustanovení

(1) Žádosti podané podle § 20 až 26 tohoto zá-
kona musí být jednoznačné a řádně odůvodněné. Údaje
získané na podkladě takovéto žádosti lze použít pouze
k účelu, ke kterému byly vyžádány.

(2) V případě, že žádosti podané podle tohoto zá-
kona orgánem členského státu není možné vyhovět
z důvodů, které nemohl správní orgán20) ovlivnit, nebo
není možné žádosti vyhovět ve lhůtě přiměřené účelu
žádosti, informuje správní orgán dožadující orgán člen-
ského státu, o těchto skutečnostech a poskytne mu
v míře nezbytně nutné součinnost při realizaci opatření,
kterými bude naplněn účel žádosti.
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(3) Správní orgány20) jsou povinny poskytnout
orgánům členských států informace podle tohoto zá-
kona bez zbytečného prodlení.

Vznik oprávnění uplynutím lhůty
§ 28

(1) Stanoví-li tak jiný právní předpis, oprávnění
k poskytování služby vzniká marným uplynutím lhůty
pro vydání rozhodnutí.

(2) V případě podle odstavce 1 správní orgán20)
o tom, že mu žádost došla, vydá žadateli potvrzení,
ve kterém uvede datum přijetí žádosti, lhůtu pro vydání
rozhodnutí a poučení o následku marného uplynutí
této lhůty.

§ 29

(1) Jestliže žádost nemá stanovené náležitosti po-
dle jiných právních předpisů, správní orgán20) vyzve
žadatele k odstranění nedostatků a poskytne mu k tomu
přiměřenou lhůtu nebo může správní řízení přerušit.
V těch případech, kdy dojde k přerušení řízení, běží
lhůta pro vydání rozhodnutí od počátku, a to ode
dne, kdy správní orgán20) vyrozumí účastníka o tom,
že řízení pokračuje.

(2) Ve zvláště složitých případech může správní
orgán20) do 10 dnů ode dne doručení žádosti usnesením
prodloužit lhůtu pro vydání rozhodnutí, a to nejvýše
na dvojnásobek. Proti tomuto usnesení se nelze odvo-
lat. Ustanovení správního řádu o dobách připočítáva-
ných ke lhůtě pro vydání rozhodnutí se nepoužijí.

§ 30

(1) O vzniku oprávnění učiní správní orgán20) bez
zbytečného odkladu záznam do spisu a zapíše držitele
oprávnění do evidence upravené jiným zákonem. Na
požádání vydá osvědčení držiteli oprávnění, ve kterém
uvede údaje identifikující držitele, právní ustanovení, na

jejichž základě došlo ke vzniku oprávnění, údaje o před-
mětu, popřípadě rozsahu vzniklého oprávnění. Osvěd-
čení dále obsahuje označení správního orgánu, který je
vydal, číslo jednací, datum vyhotovení, jméno, pří-
jmení, funkci nebo služební číslo, otisk úředního ra-
zítka a podpis oprávněné úřední osoby.

(2) V případě, že nebyly splněny předpoklady pro
vznik oprávnění a správní orgán20) příslušný k rozhod-
nutí o žádosti to dodatečně zjistí, rozhodne o tom, že
oprávnění zaniká. Toto rozhodnutí lze vydat do 3 let
od uplynutí lhůty pro vydání rozhodnutí o žádosti.
Přitom postupuje obdobně podle ustanovení správního
řádu o zahájení a průběhu přezkumného řízení a o roz-
hodnutí v přezkumném řízení a jeho účincích, s výjim-
kou ustanovení o zahájení řízení usnesením do 1 roku
od právní moci rozhodnutí a ustanovení o zkráceném
přezkumném řízení.

§ 31

Harmonizované tiskopisy

V případě, že Evropská komise přijme harmonizo-
vané tiskopisy podle směrnice Evropských společen-
ství26) upravující oblast volného pohybu služeb na
vnitřním trhu, vláda stanoví nařízením vzory těchto
tiskopisů.

§ 32

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá vyhlášku
k provedení § 13.

§ 33

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 28. prosince
2009.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.
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ZÁKON

ze dne 17. června 2009,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o státním odborném dozoru nad
bezpečností práce

Čl. I

V § 6a zákona č. 174/1968 Sb., o státním odbor-
ném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona
č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 124/
/2000 Sb., zákona č. 253/2005 Sb. a zákona č. 189/2008
Sb., se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky
pod čarou č. 1c zní:

„(4) Oprávnění k výrobě, montáži, opravám, re-
vizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení
a k plnění nádob plyny podle odstavce 3 vzniká též
marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28
až 30 zákona o volném pohybu služeb1c).

1c) Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí
a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o státní památkové péči

Čl. III

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve
znění zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb.,
zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona
č. 146/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/
/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb.,
zákona č. 3/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhláše-
ného pod č. 240/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zá-
kona č. 203/2006 Sb., zákona č. 158/2007 Sb., zákona

č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 307/
/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 14a odst. 7 se slova „ , jakož i dobu, na
kterou se povolení uděluje“ zrušují.

2. V § 14a odst. 8 písm. b) se slova „a doba, na
kterou bylo povolení k restaurování uděleno“ zrušují.

Čl. IV
Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí
a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě

Čl. V

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbuš-
ninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/
/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993
Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zá-
kona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona
č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/
/2003 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb.,
zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 313/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/
/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 124/2008
Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se
mění takto:

1. V § 5 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Oprávnění k hornické činnosti a činnosti pro-

váděné hornickým způsobem vzniká též marným uply-
nutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o vol-
ném pohybu služeb.“.

2. V § 35 odst. 1 písm. b) se číslo „24“ nahrazuje
číslem „21“.

Čl. VI
Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti to-
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hoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí
a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o geologických pracích

Čl. VII

V zákoně č. 62/1988 Sb., o geologických pracích,
ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákona č. 366/2000
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zá-
kona č. 3/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se za § 3
vkládá nový § 3a, který zní:

„§ 3a

Osvědčení odborné způsobilosti odpovědného ře-
šitele geologických prací podle § 3 odst. 3 vzniká též
marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30
zákona o volném pohybu služeb. Ministerstvo o žádosti
o vydání osvědčení rozhodne ve lhůtě 3 měsíců ode dne
doručení žádosti.“.

Čl. VIII
Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí
a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o metrologii

Čl. IX

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zá-
kona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona
č. 137/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb. a zákona č. 481/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 19 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Registrace podle odstavce 1 vzniká též mar-
ným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30
zákona o volném pohybu služeb.“.

2. § 20 zní:

„§ 20
Střediska kalibrační služby

Úřad pověří subjekt na jeho žádost jako středisko

kalibrační služby ke kalibraci měřidel pro jiné subjekty
a přidělí mu kalibrační značku. Grafickou podobu ka-
librační značky stanoví ministerstvo vyhláškou. Toto
pověření Úřad udělí, pokud žadatel prokáže způsobi-
lost pro provádění kalibrace měřidel osvědčením vyda-
ným podle zvláštního právního předpisu2c). Pověření
ke kalibraci vzniká též marným uplynutím lhůty a způ-
sobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu slu-
žeb.“.

Čl. X
Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí
a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o živnostenských úřadech

Čl. XI

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech,
ve znění zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 132/2000
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 284/2004 Sb.,
zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 214/2006 Sb., se mění
takto:

1. V § 2 se doplňuje odstavec 4, který včetně po-
známky pod čarou č. 5h zní:

„(4) Obecní živnostenský úřad plní funkci jednot-
ného kontaktního místa podle zvláštního právního
předpisu5h).

5h) Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.“.

2. V § 3 odst. 1 písm. a) se za slova „centrálních
registračních míst“ vkládají slova „a jednotných kon-
taktních míst“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny

Čl. XII

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění zákonného opatření č. 347/1992 Sb., zákona
č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného
pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/
/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999
Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zá-
kona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona
č. 168/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 387/
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/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006
Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb. a zákona
č. 312/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 45i odst. 3 věta čtvrtá se nahrazuje větou
„Autorizace se uděluje na dobu 5 let a prodlužuje se
opakovaně o dalších 5 let za podmínek stanovených
prováděcím právním předpisem.“.

2. V § 45i odst. 3 se ve větě páté slova „ , pod-
mínky prodloužení autorizace“ zrušují.

3. V § 45i se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Autorizace k činnostem podle § 45h a 67 vzniká též
marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30
zákona o volném pohybu služeb.“.

4. V § 67 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

Čl. XIII
Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí
a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o daňovém poradenství a Komoře
daňových poradců České republiky

Čl. XIV

V § 5 odst. 11 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém
poradenství a Komoře daňových poradců České repu-
bliky, ve znění zákona č. 189/2008 Sb., se slova „3 mě-
síců“ nahrazují slovy „20 dnů“.

Čl. XV
Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí
a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o zeměměřictví

Čl. XVI

V § 12 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících
s jeho zavedením, ve znění zákona č. 186/2001 Sb., se
za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Přeshraniční poskytování služeb v České re-
publice zahraniční fyzickou osobou podle odstavce 1 je
možné pouze na základě úředního oprávnění.“.

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

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o lesích

Čl. XVII

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a do-
plnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona
č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/
/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zá-
kona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 222/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/
/2008 Sb. a zákona č. 167/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 44 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Splňuje-li držitel licence podmínky stanovené v § 41,
42 a 43, rozhodne orgán státní správy lesů na základě
žádosti držitele licence podané nejpozději 2 měsíce před
ukončením doby platnosti licence, o prodloužení doby
její platnosti.“.

2. V § 44 odst. 2 písm. b) se slova „obchodní
jméno“ nahrazují slovy „obchodní firma“.

3. V § 44 odst. 2 písm. d) a v § 44 odst. 3 písm. d)
se slova „a její časový rozsah“ zrušují.

4. V § 44 odst. 3 písm. a) se slova „obchodní
jméno“ nahrazují slovy „obchodní firma nebo název“.

5. V § 44 se doplňují odstavce 6 a 7, které včetně
poznámky pod čarou č. 23b znějí:

„(6) Licence se uděluje na dobu 10 let. Platnost
licence se prodlužuje o dalších 10 let, pokud o to držitel
licence požádá. V žádosti o prodloužení licence sdělí
její žadatel,

a) je-li fyzickou osobou, jméno a příjmení, trvalý po-
byt, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum na-
rození, číslo občanského průkazu, bylo-li přidě-
leno; obchodní firmu, pokud pod touto obchodní
firmou podniká; státní občanství České republiky
nebo občanství členského státu Evropské unie;
identifikační číslo, bylo-li mu přiděleno, číslo li-
cence a její předmět,

b) je-li právnickou osobou, obchodní firmu nebo ná-
zev, sídlo a právní formu žadatele, jméno a příjmení
a trvalý pobyt osoby nebo osob, které jsou statu-
tárním orgánem žadatele, identifikační číslo,
osobní údaje odpovědného zástupce (§ 41 odst. 3),
číslo licence a její předmět.
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(7) Orgán státní správy lesů je oprávněn ověřit
bezúhonnost žadatele nebo jeho odpovědného zástupce
(§ 41 odst. 3) vyžádáním výpisu z evidence Rejstříku
trestů podle zvláštního právního předpisu23b). Žádost
o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis
z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické
podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

23b) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozděj-
ších předpisů.“.

Čl. XVIII
Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí
a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna atomového zákona

Čl. XIX

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání ja-
derné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zá-
kona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona
č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/
/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 279/2003
Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zá-
kona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/
/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008
Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 9 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Činnosti uvedené v odstavci 1, s výjimkou

činností podle odstavce 1 písm. i), n) a r), nejsou služ-
bami podle zákona o volném pohybu služeb. Povolení
podle odstavce 1 je třeba i k činnostem prováděným
osobami, které mají sídlo nebo trvalé bydliště na území
jiného členského státu Evropské unie a jsou držiteli
oprávnění k výkonu těchto činností v tomto státě.“.

2. V § 10 odst. 1 písm. a) se slova „dosáhli věku
21 let,“ a v § 10 odst. 1 písm. b) slova „dosáhly věku
21 let,“ zrušují.

3. V § 14 odst. 3 písm. e) se číslo „60“ nahrazuje
číslem „90“.

4. V § 14 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Povolení k činnostem podle § 9 odst. 1

písm. i), n) a r) vzniká též marným uplynutím lhůty

a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu
služeb.“.

5. V § 15 odst. 1 se na konci textu písmene d)
doplňují slova „ ; povolení podle § 9 odst. 1 písm. b),
e), f), h), i), n), r) a s) Úřad vydává na dobu neurčitou“.

6. V § 16 odst. 6 písmeno c) zní:

„c) v případě povolení podle § 9 odst. 1 písm. a), c),
d), g), j) až m), o) a p) uplynutím doby, na kterou
bylo uděleno,“.

Čl. XX

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí
a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o některých opatřeních souvisejících
se zákazem chemických zbraní

Čl. XXI

Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních sou-
visejících se zákazem chemických zbraní a o změně
a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 249/2000
Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb.,
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 138/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci textu písmene j) doplňují slova
„ ; nakládání se stanovenými látkami není službou po-
dle zákona o volném pohybu služeb“.

2. V § 10 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena a)
až f).

3. V § 12 odst. 1 se na konci písmene e) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

4. V § 13 odst. 3 se na konci písmene e) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

5. V § 14 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a)
a b).
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Čl. XXII
Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí
a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o veterinární péči

Čl. XXIII

V § 64 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární
péči, ve znění zákona č. 48/2006 Sb. a zákona č. 182/
/2008 Sb., se v úvodní části ustanovení za větu první
vkládá věta „Oprávnění k činnosti soukromého veteri-
nárního technika vzniká též marným uplynutím lhůty
a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu
služeb.“.

Čl. XXIV
Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí
a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o pojišťovnictví

Čl. XXV

Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění
zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 316/2001 Sb., zákona
č. 12/2002 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 39/
/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005
Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb.,
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 70/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/
/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 137/2008
Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 23 se na konci odstavce 5 doplňuje věta
„Oprávnění k činnosti odpovědného pojistného mate-
matika vzniká téžmarným uplynutím lhůty a způsobem
podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

2. V § 30 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větami
„Do tohoto seznamu zapíše Česká národní banka pou-
ze osobu, která je plně způsobilá k právním úkonům,
která splňuje podmínky důvěryhodnosti podle § 10a,
a je odpovídajícím způsobem kvalifikovaná. Oprávnění
k činnosti nuceného správce vzniká též marným uply-

nutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o vol-
ném pohybu služeb.“.

3. V § 30 odst. 4 se věta poslední zrušuje.

4. V § 37 odst. 1 věta třetí se nahrazuje větou „Do
tohoto seznamu zapíše Česká národní banka fyzickou
osobu, která je plně způsobilá k právním úkonům,
která splňuje podmínky důvěryhodnosti podle § 10a,
nebo právnickou osobu, která splňuje podmínky dů-
věryhodnosti podle § 10b, a která je kvalifikovaná v ob-
lasti upravené tímto zákonem.“.

5. V § 37 odst. 1 se za větu třetí vkládá věta
„Oprávnění k činnosti likvidátora vzniká též marným
uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona
o volném pohybu služeb.“.

Čl. XXVI
Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí
a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona o veřejných dražbách

Čl. XXVII

Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve
znění zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 517/2002 Sb.,
zákona č. 257/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vy-
hlášeného pod č. 181/2005 Sb., zákona č. 377/2005
Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zá-
kona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona
č. 7/2009 Sb., se mění takto:

1. Nadpis nad § 6 „Zvláštní podmínky k provo-
zování živnosti dražebníka“ se přesouvá pod označe-
ní § 6.

2. V § 6 odst. 1 se věty pátá a šestá nahrazují vě-
tami „Osoba usazená na území členského státu Evrop-
ské unie, jiného státu tvořícího Evropský hospodářský
prostor a Švýcarské konfederace, která prokáže, že je
podle právních předpisů členského státu Evropské
unie, jiného státu tvořícího Evropský hospodářský
prostor nebo Švýcarské konfederace oprávněna vyko-
návat činnost obdobnou činnosti dražebníka, je na
území České republiky oprávněna provádět pouze
dražby dobrovolné. Tato osoba musí mít před zaháje-
ním činnosti uzavřené pojištění své odpovědnosti za
škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s činností
dražebníka; na tuto osobu se další zvláštní podmínky
k provozování živnosti dražebníka nevztahují.“.
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ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona o elektronickém podpisu

Čl. XXVIII

V § 10 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém
podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon
o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 517/
/2002 Sb., zákona č. 440/2004 Sb., zákona č. 635/2004
Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se na konci odstavce 4
doplňuje věta „Akreditace poskytovatele certifikačních
služeb vzniká téžmarným uplynutím lhůty a způsobem
podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

Čl. XXIX

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí
a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel

Čl. XXX

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalo-
vání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/
/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 374/2007 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 384/2008 Sb., se
mění takto:

1. V § 2 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
rozhodne o registraci k provozování autoškoly ve lhůtě
60 dnů.“.

2. V § 4 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Oprávnění k provozování autoškoly vzniká
též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28
až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

Čl. XXXI

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí
a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna zákona o informačních systémech veřejné
správy

Čl. XXXII

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech
veřejné správy a o změně některých dalších souvisejí-
cích zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/
/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007
Sb., zákona č. 269/2007 Sb. a zákona č. 130/2008 Sb., se
mění takto:

1. V § 6 odst. 1 se za slovo „právnická“ vkládají
slova „nebo fyzická“.

2. V § 6 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova
„právnické osoby“ zrušují.

3. V § 6 odst. 2 se na konci textu písmene a) do-
plňují slova „jde-li o právnickou osobu,“.

4. V § 6 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Ža-
datel je akreditován téžmarným uplynutím lhůty a způ-
sobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu slu-
žeb.“.

5. V § 6b se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4,
který zní:

„(4) Atestační středisko je pověřeno k provádění
atestace též marným uplynutím lhůty a způsobem po-
dle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

6. V § 6b se na konci odstavce 5 doplňuje věta
„Ministerstvo rozhodnutím prodlouží období, na které
bylo pověření k provádění atestací uděleno, nejvýše
však o 5 let, a to i opakovaně, pokud atestační středisko
splňuje podmínky stanovené v odstavci 2.“.

7. V nadpise § 7 se za slovo „právnických“ vklá-
dají slova „a podnikajících fyzických“.

Čl. XXXIII

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí
a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.
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ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna zákona o hospodaření energií

Čl. XXXIV

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve
znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb.,
zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 177/2006 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/
/2006 Sb., zákona č. 393/2007 Sb. a zákona č. 124/2008
Sb., se mění takto:

1. V § 9 odstavec 11 zní:
„(11) Osoba oprávněná vykonávat audit podle

odstavce 10 je povinna oznámit provedení auditu mi-
nisterstvu.“.

2. V § 10 se na konci odstavce 9 doplňuje věta
„Oprávnění k činnosti energetického auditora vzniká
též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28
až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

3. V § 10 odstavec 10 zní:
„(10) Ministerstvo nepřipustí ke zkoušce nebo ne-

zapíše do seznamu energetických auditorů 3 roky od
podání žádosti uchazeče, který v žádostech uvedl ne-
pravdivé informace prokazující jeho odbornou způso-
bilost, zejména o dosaženém vzdělání, délce praxe
a provedených auditech.“.

Čl. XXXV
Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí
a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

ČÁST DVACÁTÁ

Změna energetického zákona

Čl. XXXVI

V § 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách pod-
nikání a o výkonu státní správy v energetických odvě-
tvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
ve znění zákona č. 670/2004 Sb., se na konci odstavce 1
doplňuje věta „Licence na obchod s elektřinou a obchod
s plynem vzniká též marným uplynutím lhůty a způso-
bem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu slu-
žeb.“.

Čl. XXXVII
Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti to-

hoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí
a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí

Čl. XXXVIII

V § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní pro-
středí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona
č. 163/2006 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se na konci
odstavce 10 doplňuje věta „Autorizace pro zpracování
dokumentace, posudku, oznámení předkládaného po-
dle § 7 odst. 4 a vyhodnocení vzniká též marným uply-
nutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o vol-
ném pohybu služeb.“.

Čl. XXXIX
Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí
a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o odpadech a o změně některých
dalších zákonů

Čl. XL

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně ně-
kterých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001
Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zá-
kona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona
č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/
/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona
č. 314/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/
/2008 Sb., zákona č. 34/2008 Sb., zákona č. 383/2008
Sb. a zákona č. 9/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odstavec 3 zní:
„(3) Pověření k hodnocení nebezpečných vlast-

ností odpadů se uděluje na dobu určitou, nejvýše však
na dobu 5 let. Doba platnosti pověření k hodnocení
nebezpečných vlastností odpadů se prodlužuje o dalších
5 let, pokud žadatel absolvoval školení podle od-
stavce 6 písm. c) a předložil ministerstvu a Ministerstvu
zdravotnictví osvědčení o absolvování školení. Minis-
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terstvo nebo Ministerstvo zdravotnictví vydají o pro-
dloužení autorizace osvědčení.“.

2. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který zní:

„§ 7a

Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností od-
padů vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem
podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

Čl. XLI
Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí
a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o ochraně ovzduší

Čl. XLII

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně
některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší),
ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 92/2004 Sb.,
zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona
č. 180/2005 Sb., zákona č. 385/2005 Sb., zákona č. 444/
/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 212/2006
Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb.,
zákona č. 180/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 25/2008 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/
/2008 Sb. a zákona č. 483/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 15 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Autorizace podle odstavce 1 písm. c) a d) vzniká též
marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30
zákona o volném pohybu služeb.“.

2. V § 15 odst. 11 se věta poslední zrušuje.

3. V § 15 odstavec 12 zní:
„(12) Platnost rozhodnutí o autorizaci se prodlu-

žuje o dalších 5 let, pokud osoba, která je držitelem
platného rozhodnutí o autorizaci, (dále jen „autorizo-
vaná osoba“) nadále splňuje podmínky pro výkon této
činnosti. Ministerstvo o prodloužení autorizace vydá
osvědčení. Autorizovaná osoba, které ministerstvo zru-
šilo rozhodnutí o autorizaci podle § 15 odst. 13, může
opětovně podat žádost o vydání rozhodnutí o autorizaci
k téže činnosti, ke které jí bylo rozhodnutím zrušeno,
nejdříve po uplynutí 1 roku.“.

4. V § 15 se odstavec 21 zrušuje.

Dosavadní odstavec 22 se označuje jako odstavec 21.

5. V § 55 odst. 2 se slova „§ 15 odst. 22“ nahrazují
slovy „§ 15 odst. 21“.

Čl. XLIII
Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí
a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o některých opatřeních souvisejících
se zákazem bakteriologických (biologických)

a toxinových zbraní

Čl. XLIV

Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních
souvisejících se zákazem bakteriologických (biologic-
kých) a toxinových zbraní, ve znění zákona č. 186/
/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 296/2007
Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci textu písmene l) doplňují slova
„ ; nakládání se stanovenými vysoce rizikovými a rizi-
kovými biologickými agens a toxiny není službou po-
dle zákona o volném pohybu služeb“.

2. V § 7 odst. 1 písm. b) se slova „dosáhly věku
alespoň 21 let,“ zrušují.

3. V § 7 odst. 1 písm. d) se slova „dosáhli věku
21 let,“ zrušují.

4. V § 11 odst. 2 se číslo „60“ nahrazuje číslem
„90“.

5. V § 11 odst. 3 se na konci písmene e) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

6. V § 12 odst. 4 se na konci písmene b) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

Čl. XLV
Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí,
včetně práv a povinností s nimi souvisejících, podle do-
savadních právních předpisů.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o obchodu s reprodukčním
materiálem lesních dřevin

Čl. XLVI

Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu repro-
dukčního materiálu lesních dřevin lesnicky význam-
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ných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově
lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem
lesních dřevin), ve znění zákona č. 387/2005 Sb., zá-
kona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění
takto:

1. V § 22 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Licence vzniká též marným uplynutím lhůty a způso-
bem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu slu-
žeb.“.

2. V § 22 odst. 2 se čárka na konci písmene c)
nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

3. V § 23 odst. 3 se písmeno a) zrušuje a dosavadní
písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

Čl. XLVII
Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí
a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o oběhu osiva a sadby

Čl. XLVIII

Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění osiva a sadby
pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zá-
kon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/
/2005 Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/2007
Sb. a zákona č. 96/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 17 odst. 2 písm. a) se slova „odstavce 8“
nahrazují slovy „odstavce 10“.

2. V § 17 odst. 3 písm. a) se slova „odstavce 8“
nahrazují slovy „odstavce 10“.

3. V § 17 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5,
který zní:

„(5) Pověření podle odstavců 2 a 3 vzniká téžmar-
ným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30
zákona o volném pohybu služeb.“.

Dosavadní odstavce 5 až 13 se označují jako odstavce 6
až 14.

4. V § 17 odst. 6 písm. a) se slova „odstavce 8“
nahrazují slovy „odstavce 9“.

5. V § 17 odst. 7 se slova „odstavce 5“ nahrazují
slovy „odstavce 6“.

6. V § 17 odst. 8 se slova „obdobně odstavec 5“
nahrazují slovy „odstavec 6 obdobně“.

7. V § 17 odst. 10 se slova „odstavců 1 až 7“ na-
hrazují slovy „odstavců 1 až 8“.

8. V § 17 odst. 12 se slova „odstavců 1 až 3, 5 a 7“
nahrazují slovy „odstavců 1 až 3, 6 a 8“.

9. V § 17 odst. 14 písm. a) se slova „odstavce 8“
nahrazují slovy „odstavce 9“.

10. V § 17 odst. 14 písm. b) se slova „odstavců 1
až 3, 5 a 7“ nahrazují slovy „odstavců 1 až 3, 6 a 8“.

Čl. IL

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí
a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích
a likvidátorech pojistných událostí

Čl. L

Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostřed-
kovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 15 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7,
který zní:

„(7) Odstavec 6 se nevztahuje na občany jiného
členského státu Evropské unie, jiného státu tvořícího
Evropský hospodářský prostor a Švýcarské konfede-
race.“.

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8
a 9.

2. V § 16 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Oprávnění k výkonu činnosti samostatného likvidá-
tora pojistných událostí vzniká též marným uplynutím
lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném
pohybu služeb.“.

3. V § 26 odst. 1 písm. a) se slova „§ 15 odst. 4, 5,
6 a 7“ nahrazují slovy „§ 15 odst. 4, 5, 7 a 8“.

Čl. LI

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí
a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.
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ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o patentových zástupcích

Čl. LII

Zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích,
ve znění zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 189/2008
Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. a) se za slova „patentových
zástupců“ vkládají slova „a usazených zahraničních pa-
tentových zástupců (§ 27)“.

2. V § 4 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

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

3. V § 4 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slova
„Seznam patentových zástupců“ vkládají slova „a usa-
zených zahraničních patentových zástupců“.

4. V § 4 odst. 2 se na konci textu písmene a) do-
plňují slova „ , u usazeného zahraničního patentového
zástupce též bydliště nebo sídlo nebo adresu pro do-
ručování na území České republiky, nemá-li na území
České republiky místo podnikání“.

5. V § 4 odst. 2 se na konci textu písmene b) do-
plňují slova „u usazeného zahraničního patentového
zástupce rozdílové zkoušky, byla-li vykonána, a opráv-
nění, na jehož základě žadatel poskytuje služby paten-
tového zástupce v domovském státě“.

6. V § 4 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3
až 6.

7. V § 5 odst. 2 písm. a) se slova „§ 4 odst. 7“
nahrazují slovy „§ 4 odst. 6“.

8. V § 7 odstavec 2 zní:

„(2) Usazeným zahraničním patentovým zástup-
cem je ten, kdo je zapsán v seznamu podle odstavce 1
na základě § 9 odst. 1.“.

9. V § 7 odst. 3 se slova „[§ 4 odst. 1 písm. c)]“
nahrazují slovy „[§ 4 odst. 1 písm. b)]“.

10. V § 7 odst. 4 se slova „[§ 4 odst. 1 písm. d)]“
nahrazují slovy „[§ 4 odst. 1 písm. c)]“.

11. V § 7 odst. 5 se slova „[§ 4 odst. 1 písm. e)]“
nahrazují slovy „[§ 4 odst. 1 písm. d)]“.

12. V § 7 odst. 6 se slova „[§ 4 odst. 1 písm. f)]“
nahrazují slovy „[§ 4 odst. 1 písm. e)]“.

13. V § 57 odst. 1 se slova „[§ 4 odst. 1 písm. a)
a b)]“ nahrazují slovy „[§ 4 odst. 1 písm. a)]“.

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Čl. LIII

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálo-
vém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona
č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/
/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb.,
zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona
č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/
/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008
Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb.
a zákona č. 7/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 198 odst. 2 až 4 se slova „likvidátorů a nu-
cených správců“ nahrazují slovy „osob uvedených
v odstavci 1“.

2. V § 198 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Zahraniční osobu zapíše pouze za předpokladu, že má
oprávnění jiného členského státu Evropské unie půso-
bit jako osoba uvedená v odstavci 1.“.

3. V § 198 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Oprávnění k výkonu činnosti podle odstavce 1 vzniká
též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28
až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

Čl. LIV
Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí
a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

ČÁST TŘICÁTÁ

Změna zákona o zaměstnanosti

Čl. LV

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.
a zákona č. 479/2008 Sb., se mění takto:
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1. V § 6 odst. 1 písm. l) se za slova „tímto záko-
nem“ vkládají slova „a zákonem o volném pohybu slu-
žeb9b)“.

Poznámka pod čarou č. 9b zní:

„9b) Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.“.

2. V § 8 odst. 1 písm. l) se za slova „tímto záko-
nem“ vkládají slova „a zákonem o volném pohybu slu-
žeb9b)“.

3. V § 14 odst. 3 písm. b) se slovo „ke“ nahrazuje
slovy „k příslušné formě“.

4. V § 60 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3,
který zní:

„(3) Podmínkou udělení povolení ke zprostředko-
vání zaměstnání fyzické osobě vymezené zákonem
o volném pohybu služeb9b) je dosažení věku nejméně
18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost,
odborná způsobilost, bydliště na území České repu-
bliky a pokud takové bydliště nemá, uvedení doručo-
vací adresy na území České republiky.“.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4
až 8.

5. V § 60 odst. 7 ve větě první se slova „v odstav-
cích 2 až 4“ nahrazují slovy „v odstavcích 2, 4 a 5“ a za
větu první se vkládá věta „V případě právnické osoby
vymezené zákonem o volném pohybu služeb9b) je pod-
mínkou udělení povolení ke zprostředkování zaměst-
nání splňování podmínek uvedených v odstavcích 3
až 5 odpovědným zástupcem.“.

6. V § 60 odst. 8 větě poslední se slova „podle
zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „podle
zvláštních právních předpisů“.

7. V § 60 se doplňuje odstavec 9, který zní:
„(9) Žádost o povolení ke zprostředkování za-

městnání se podává na ministerstvu nebo prostřednic-
tvím jednotných kontaktních míst9b).“.

8. V § 61 odst. 5 se věta první nahrazuje větou
„Doklady o splnění podmínek uvedených v § 60
odst. 2 až 5 musí být předloženy v ověřeném opise
nebo ověřené kopii40), pokud zákon o volném pohybu
služeb9b) nestanoví jinak.“.

9. V § 61 odst. 5 větě druhé se za slovo „pokud“
vkládají slova „zákon o volném pohybu služeb9b)
nebo“.

10. V § 61 se za odstavec 6 vkládá nový odsta-
vec 7, který zní:

„(7) V případě právnické nebo fyzické osoby vy-
mezené zákonem o volném pohybu služeb9b) se podává

žádost o povolení ke zprostředkování zaměstnání for-
mou uvedenou v § 14 odst. 1 písm. b) samostatně.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

11. Za § 61 se vkládá nový § 61a, který zní:

„§ 61a

Povolení ke zprostředkování zaměstnání formou
uvedenou v § 14 odst. 1 písm. a) a c) právnické nebo
fyzické osobě vymezené zákonem o volném pohybu
služeb9b) vzniká též marným uplynutím lhůty a způso-
bem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu slu-
žeb.“.

12. V § 62 odstavec 3 zní:

„(3) Povolení ke zprostředkování zaměstnání se
vydává maximálně na dobu 3 let, s výjimkou povolení
ke zprostředkování zaměstnání formou uvedenou
v § 14 odst. 1 písm. a) a c), které se právnickým nebo
fyzickým osobám, na něž se vztahuje zákon o volném
pohybu služeb9b), vydává na dobu neurčitou. Povolení
ke zprostředkování zaměstnání vydané na dobu určitou
lze vydat opakovaně.“.

Čl. LVI

Přechodné ustanovení

Řízení o povolení ke zprostředkování zaměstnání,
která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, se dokončí a práva a povin-
nosti s nimi související se posuzují podle zákona č. 435/
/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění účinném do dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o pedagogických pracovnících

Čl. LVII

V § 25 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedago-
gických pracovnících a o změně některých zákonů, se
věta poslední nahrazuje větou „Akreditace vzdělávací
instituce se automaticky prodlužuje bez žádosti držitele
akreditace, a to na dobu, po kterou po ukončení pří-
slušné doby platnosti akreditace vzdělávací instituce
přetrvává platnost akreditace alespoň jednoho vzdělá-
vacího programu dané vzdělávací instituce.“.
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Čl. LVIII

Přechodné ustanovení

Akreditace vzdělávací instituce udělené podle do-
savadních právních předpisů zůstávají v platnosti v roz-
sahu a za podmínek, za kterých byly uděleny.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o sociálních službách

Čl. LIX

V § 84 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních služ-
bách, odstavec 3 zní:

„(3) Fyzická nebo právnická osoba uvedená v od-
stavci 1 může tuto činnost vykonávat ode dne, kdy pří-
slušnému krajskému úřadu oznámila zahájení činnosti
na území České republiky; při této činnosti je povinna
dodržovat povinnosti stanovené poskytovatelům so-
ciálních služeb podle § 88 a 89.“.

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o uznávání výsledků dalšího
vzdělávání

Čl. LX

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání vý-
sledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů
(zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve
znění zákona č. 110/2007 Sb. a zákona č. 362/2007
Sb., se mění takto:

1. V § 10 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

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

2. V § 10 odst. 4 se slova „1 písm. e)“ nahrazují
slovy „1 písm. d)“.

3. V § 10 odst. 5 se slova „1 písm. c)“ nahrazují
slovy „1 písm. b)“.

4. V § 11 odst. 1 písm. c) se slova „§ 10 odst. 1
písm. a) až f)“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 1 písm. a) až
e)“.

5. V § 11 odst. 3 se slova „§ 10 odst. 1 písm. a) až
e)“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 1 písm. a) až d)“.

6. V § 12 odst. 4 se slova „§ 10 odst. 1 písm. a) až
f)“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 1 písm. a) až e)“.

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna stavebního zákona

Čl. LXI

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/
/2007 Sb. a zákona č. 191/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 143 odst. 1 se slova „může ministr pro
místní rozvoj, po vyjádření České komory architektů
nebo České komory autorizovaných inženýrů a tech-
niků činných ve výstavbě (dále jen „Komora“), jmeno-
vat“ nahrazují slovy „jmenuje ministr pro místní roz-
voj“.

2. V § 143 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) prokázala svoji disciplinární bezúhonnost.“.

3. V § 143 odstavec 2 zní:

„(2) Za podmínek stanovených v odstavci 1
písm. a), b), d) a e) a po vyjádření České komory ar-
chitektů nebo České komory autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě (dále jen „Komora“)
může být autorizovaným inspektorem výjimečně jme-
nován i odborník z vysoké školy, výzkumného praco-
viště nebo vědeckého ústavu, i když nesplňuje přede-
psanou praxi.“.

4. V § 143 odst. 4 větě druhé se slova „může být“
nahrazují slovem „bude“.

5. V § 143 se doplňuje odstavec 6, který včetně
poznámky pod čarou č. 45a zní:

„(6) Při uznávání odborné kvalifikace a jiné způ-
sobilosti fyzické osoby postupuje ministerstvo podle
zákona o uznávání odborné kvalifikace45a). V případě
zjištění podstatného rozdílu v obsahu vzdělávání a pří-
pravy podle zákona o uznávání odborné kvalifikace se
úroveň teoretických a praktických znalostí potřebných
pro výkon povolání autorizovaného inspektora ověřuje
rozdílovou zkouškou vykonanou v českém nebo slo-
venském jazyce.

45a) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné
způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské
unie a některých příslušníků jiných států a o změně někte-
rých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve
znění pozdějších předpisů.“.

6. V § 144 se na konci odstavce 5 doplňuje věta
„Veřejná obchodní společnost, jejímiž společníky jsou
výlučně osoby uvedené v § 143 odst. 1 a 2, může čin-
nost autorizovaného inspektora vykonávat bez sou-
hlasu ministerstva.“.

Sbírka zákonů č. 223 / 2009Strana 3044 Částka 66



7. V § 144 se doplňuje odstavec 6, který včetně
poznámky pod čarou č. 46a zní:

„(6) Vykonávají-li autorizovaní inspektoři svo-
bodné povolání společně, upraví si vzájemné vztahy
písemnou smlouvou. Účastníky sdružení46a) mohou
být výlučně osoby uvedené v § 143 odst. 1 a 2. Účast-
níci sdružení jsou povinni vykonávat povolání pod
společným jménem a ve společném místě podnikání.

46a) § 15a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizo-
vaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných in-
ženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona
č. 224/2003 Sb.“.

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Čl. LXII

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pra-
covněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve
znění zákona č. 362/2007 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb.,
se mění takto:

1. V § 20 odst. 1 se za slova „ve správním ří-
zení30)“ vkládají slova „a podle zákona o volném po-
hybu služeb“ a za větu první se vkládá věta „Akreditace
vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle
§ 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

2. V § 20 se na konci odstavce 1 doplňují věty
„Tato doba bude na žádost držitele akreditace nebo
oprávnění prodloužena o 10 let, jestliže držitel akredi-
tace nebo oprávnění prokazatelně zkoušky z odborné
způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle
tohoto zákona v uvedené době soustavně vykonával.
Držitel akreditace nebo oprávnění předloží žádost

o prodloužení nejméně 60 dní před uplynutím platnosti
akreditace nebo oprávnění.“.

Čl. LXIII
Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí
a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o insolvenčních správcích

Čl. LXIV

V zákoně č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správ-
cích, ve znění zákona č. 108/2007 Sb., zákona č. 296/
/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 41/2009
Sb., se za § 8 vkládá nový § 8a, který zní:

„§ 8a

Povolení k činnosti insolvenčního správce vzniká
též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až
30 zákona o volném pohybu služeb.“.

Čl. LXV
Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí
a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ

ÚČINNOST

Čl. LXVI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 28. prosince
2009.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

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