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ZÁKON

ze dne 12. listopadu 2010,

kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách
a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

V § 20 odst. 7 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování
v politických stranách a v politických hnutích, ve znění
zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 98/2001 Sb., zá-

kona č. 104/2001 Sb. a zákona č. 170/2001 Sb., se část-
ka „900 000 Kč“ nahrazuje částkou „855 000 Kč“
a částka „250 000 Kč“ se nahrazuje částkou „237 500 Kč“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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ZÁKON

ze dne 12. listopadu 2010,

kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o daních z příjmů

Čl. I

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

č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/
/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006
Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb.,
zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona
č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/
/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007
Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zá-
kona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/
/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb.,
zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona
č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/
/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009
Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb.,
zákona č. 362/2009 Sb. a zákona č. 199/2010 Sb., se
mění takto:

1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 137 zní:

„§ 1

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie137) a upravuje

a) daň z příjmů fyzických osob,

b) daň z příjmů právnických osob.

137) Směrnice Rady 90/435/EHS ze dne 23. července 1990 o spo-
lečném systému zdanění mateřských a dceřiných společností
z různých členských států, ve znění směrnice Rady 2003/
/123/ES a směrnice Rady 2006/98/ES.
Směrnice Rady 2009/133/ES ze dne 19. října 2009 o společ-
ném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných
rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se
společností z různých členských států a při přemístění sídla
evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti
mezi členskými státy (kodifikované znění).
Směrnice Rady 2003/49/ES ze dne 3. června 2003 o společ-
ném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi při-
druženými společnostmi z různých členských států, ve
znění směrnice Rady 2004/66/ES, směrnice Rady 2004/76/
/ES a směrnice Rady 2006/98/ES.
Směrnice Rady 2003/48 ze dne 3. června 2003 o zdanění
příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, ve znění směr-
nice Rady 2004/66/ES, rozhodnutí Rady 2004/587/ES
a směrnice Rady 2006/98/ES.“.
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2. V § 4 odst. 1 písm. d) se za slova „náhrada
škody“ vkládají slova „včetně úmrtného a příspěvku
na pohřeb podle zvláštních právních předpisů3)“.

3. V § 4 odst. 1 písmeno e) zní:

„e) příjem podle § 7 plynoucí dlužníkovi ve zdaňova-
cím období, ve kterém bylo rozhodnuto o povolení
reorganizace podle insolvenčního zákona, a ve
zdaňovacím období následujícím bezprostředně
po zdaňovacím období, ve kterém bylo rozhod-
nuto o povolení reorganizace, pokud v něm nedo-
šlo ke skončení reorganizace,“.

4. V § 4 odst. 1 se na konci písmene n) doplňují
slova „odchodné u vojáků z povolání a příslušníků bez-
pečnostních sborů podle zvláštních právních před-
pisů3),“.

5. V § 4 odst. 1 písmeno o) zní:

„o) přídavek na bydlení u vojáků z povolání podle
zvláštních právních předpisů,“.

6. V § 4 odst. 1 se písmeno o) zrušuje.

7. V § 4 odst. 1 písm. u) se za slova „za pod-
mínky, že“ vkládá slovo „poplatník“ a za slovo „uspo-
kojení“ vkládá slovo „vlastní“.

8. V § 4 odst. 1 písmeno zj) zní:

„zj) naturální plnění poskytovaná prezidentu repu-
bliky podle zvláštního právního předpisu6g) a bý-
valému prezidentu republiky podle zákona o za-
bezpečení prezidenta republiky po skončení
funkce,“.

9. V § 4 odst. 1 se na konci písmene zm) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno zn) se zrušuje.

10. V § 4 odstavec 3 zní:

„(3) Osvobození pravidelně vyplácených dů-
chodů a penzí uvedených v odstavci 1 písm. h) se ne-
použije v případě, kdy součet příjmů podle § 6 a dílčích
základů daně podle § 7 a 9 u poplatníka přesáhne ve
zdaňovacím období částku 840 000 Kč. Do příjmů po-
dle § 6 se pro účely tohoto ustanovení nezahrnují pří-
jmy od daně osvobozené, ani příjmy, z nichž je daň
vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.“.

11. V § 6 odst. 9 písmeno p) zní:

„p) platba zaměstnavatele v celkovém úhrnu nejvýše
24 000 Kč ročně jako

1. příspěvek na penzijní připojištění se státním
příspěvkem poukázaný na účet jeho zaměst-
nance u penzijního fondu9a),

2. příspěvek na penzijní pojištění poukázaný ve
prospěch jeho zaměstnance na penzijní pojiště-
ní u instituce penzijního pojištění, na základě
smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem a insti-
tucí penzijního pojištění, nebo na základě jinak
sjednané účasti zaměstnance na penzijním po-
jištění, za podmínky, že byla sjednána výplata
plnění z penzijního pojištění až po 60 kalendář-
ních měsících a současně nejdříve v roce dosa-
žení věku 60 let, a dále za podmínky, že právo
na plnění z penzijního pojištění má zaměstna-
nec, a v případě smrti zaměstnance jiná osoba,
kromě zaměstnavatele, který hradil příspěvek
na penzijní pojištění, nebo

3. příspěvek na pojistné, které hradí zaměstnavatel
pojišťovně za zaměstnance na jeho pojištění pro
případ dožití nebo pro případ smrti nebo do-
žití, nebo na důchodové pojištění, a to i při
sjednání dřívějšího plnění v případě vzniku ná-
roku na starobní důchod, nebo invalidní dů-
chod pro invaliditu třetího stupně, nebo v pří-
padě, stane-li se zaměstnanec invalidním ve tře-
tím stupni podle zákona o důchodovém pojiš-
tění, nebo v případě smrti (dále jen „soukromé
životní pojištění“), na základě pojistné smlouvy
uzavřené mezi zaměstnancem jako pojistníkem
a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování
pojišťovací činnosti na území České republiky
podle zákona upravujícího pojišťovnictví, nebo
jinou pojišťovnou usazenou na území členského
státu Evropské unie, Norska nebo Islandu, za
podmínky, že ve smlouvě byla sjednána výplata
pojistného plnění až po 60 kalendářních měsí-
cích a současně nejdříve v roce dosažení věku
60 let, a dále za podmínky, že právo na plnění
z pojistných smluv soukromého životního po-
jištění má pojištěný zaměstnanec, a je-li pojist-
nou událostí smrt pojištěného, osoba určená
podle zákona upravujícího pojistnou smlouvu,
kromě zaměstnavatele, který hradil příspěvek
na pojistné,“.

12. V § 6 odst. 9 písm. r) a s) se slova „ , soudcům
a poslancům Evropského parlamentu, zvoleným na
území České republiky“ nahrazují slovy „a soudcům“.

13. V § 6 odst. 9 písm. s) v úvodní části ustano-
vení se slova „výdajů ve výši“ zrušují.

14. V § 6 odst. 9 písm. s) se na konci textu bodu 1
doplňují slova „spojených s výkonem funkce (dále jen
„tuzemská cesta“)“.
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15. V § 6 odst. 9 písm. s) se na konci textu bodu 2
doplňují slova „(dále jen „zahraniční cesta“)“.

16. V § 6 odst. 9 písm. s) se doplňuje bod 10,
který zní:

„10. výdaje na dopravu veřejnými hromadnými
dopravními prostředky soudci při tuzem-
ských cestách,“.

17. V § 6 odstavec 10 včetně poznámky pod čarou
č. 138 zní:

„(10) Funkčními požitky jsou

a) funkční platy a plnění poskytovaná v souvislosti se
současným nebo dřívějším výkonem funkce, je-
jichž výše se stanoví podle zákona upravujícího
platy a další náležitosti spojené s výkonem funkce
představitelů státní moci, některých státních
orgánů a soudců138), s výjimkou platu náležejícího
prezidentu republiky a náhrad spojených s výko-
nem jeho funkce,

b) odměny za výkon funkce a plnění poskytovaná
v souvislosti se současným nebo dřívějším výko-
nem funkce v orgánech obcí, v jiných orgánech
územní samosprávy, státních orgánech, občan-
ských a zájmových sdruženích, komorách a v ji-
ných orgánech a institucích.

138) Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spo-
jených s výkonem funkce představitelů státní moci a ně-
kterých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského
parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.“.

18. V § 6 odst. 12 se za slovo „odstavců“ vkládá
číslo „6,“.

19. V § 6 odst. 13 se za větu první vkládá věta
„Zaměstnancem, u kterého povinnost platit povinné
pojistné zaměstnavatel nemá, se rozumí zaměstnanec,
u něhož se odvod povinného pojistného neřídí práv-
ními předpisy České republiky, nebo zaměstnanec, na
kterého se zcela nebo částečně vztahuje povinné zahra-
niční pojištění stejného druhu.“.

20. V § 6 se doplňuje odstavec 17, který včetně
poznámky pod čarou č. 136 zní:

„(17) Institucí penzijního pojištění se pro účely
tohoto zákona rozumí poskytovatel finančních služeb
oprávněný k provozování penzijního pojištění bez
ohledu na jeho právní formu, který je

a) provozován na principu fondového hospodaření,

b) zřízen pro účely poskytování důchodových dávek
mimo povinný důchodový systém136) na základě

smlouvy nebo na základě jinak sjednané účasti na
penzijním pojištění a vykonává činnost z toho vy-
plývající a

c) povolen a provozuje penzijní pojištění v členském
státě Evropské unie, Norsku nebo Islandu a pod-
léhá dohledu příslušných orgánů v tomto státě.

136) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004
o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění na-
řízení Evropského parlamentu a Rady č. 988/2009.“.

21. V § 7 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchod-
ním majetku.“.

22. V § 7 odst. 7 se na konci písmene c) tečka na-
hrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) 30 % z příjmů podle odstavce 2 písm. e).“.

23. V § 7 odst. 11 se slova „ , který vede účetnic-
tví,“ zrušují.

24. V § 8 odst. 1 písm. e) se za slovo „příspěv-
kem9a)“ vkládají slova „a z penzijního pojištění“.

25. V § 8 odst. 4 se slovo „e)“ nahrazuje slo-
vem „d)“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Ply-
nou-li příjmy uvedené v odstavci 1 písm. e) a f) ze
zdrojů v zahraničí, jsou základem daně (dílčím zákla-
dem daně).“.

26. V § 8 odst. 6 se věta druhá nahrazuje větami
„Dávka z penzijního pojištění se považuje za základ
daně po snížení o zaplacené příspěvky. Jde-li o penzi,
rozloží se příspěvky na penzijní připojištění, státní pří-
spěvky na penzijní připojištění nebo příspěvky na pen-
zijní připojištění rovnoměrně na vymezené období po-
bírání penze.“ a na konci odstavce 6 se doplňuje věta
„Jednorázové plnění z penzijního pojištění nebo plnění
vyplacené při předčasném zániku penzijního pojištění
se pro zjištění základu daně nesnižuje o příspěvky za-
placené instituci penzijního pojištění zaměstnavatelem
ve prospěch zaměstnance.“.

27. V § 8 odst. 7 se věta první a druhá nahrazují
větami „Plnění ze soukromého životního pojištění se
považuje za základ daně po snížení o zaplacené pojist-
né. Jiný příjem z pojištění osob, který není pojistným
plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, se pova-
žuje za základ daně po snížení o poplatníkem zaplacené
pojistné ke dni výplaty, a to až do výše tohoto příjmu.“
a ve větě poslední se slovo „Odbytné“ nahrazuje slo-
vem „Odkupné“.
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28. V § 10 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Plynou-li příjmy podle odstavce 9 písm. a), jsou ne-
snížené o výdaje samostatným základem daně pro zda-
nění zvláštní sazbou daně (§ 36).“.

29. V § 10 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Ostatními příjmy, při kterých dochází ke
zvýšení majetku, jsou vždy

a) výsluhový příspěvek a odbytné u vojáků z povo-
lání a příslušníků bezpečnostních sborů podle
zvláštních právních předpisů3),

b) plat prezidenta republiky a víceúčelová paušální
náhrada výdajů spojených s výkonem jeho funkce
podle zvláštního právního předpisu6g),

c) renta a víceúčelová paušální náhrada poskytova-
ná bývalému prezidentu republiky podle zákona
o zabezpečení prezidenta republiky po skončení
funkce.“.

30. V § 15 odst. 1 a v § 20 odst. 8 se slova „dů-
chodu, a“ nahrazují slovy „důchodu nebo byly poživa-
teli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního
důchodu“.

31. V § 15 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větou
„Ustanovení tohoto odstavce se použije i pro dary po-
skytnuté právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem
nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evrop-
ské unie, Norska nebo Islandu, pokud příjemce daru
a účel daru splňují podmínky stanovené tímto záko-
nem.“.

32. V § 15 odst. 3 písm. b) se slova „ , pokud na
něm bude postavena stavba uvedená v písmenu a) s vy-
užitím úvěru na financování bytových potřeb,“ zrušují
a slova „smlouvy a“ se nahrazují slovy „smlouvy
nebo“.

33. V § 15 odst. 4 se za větu druhou vkládá věta
„Jde-li o předmět bytové potřeby uvedený v odstavci 3
písm. b), u něhož nebude splněna podmínka zahájení
výstavby bytové potřeby do 4 let od okamžiku uza-
vření úvěrové smlouvy, nárok na uplatnění odpočtu
nezdanitelné části základu daně zaniká a příjmem podle
§ 10 ve zdaňovacím období, ve kterém k této skuteč-
nosti došlo, jsou částky, o které byl v příslušných letech
z důvodu zaplacených úroků z úvěrů základ daně sní-
žen.“.

34. V § 15 odstavec 5 zní:

„(5) Od základu daně ve zdaňovacím období lze
odečíst příspěvek v celkovém úhrnu nejvýše 12 000 Kč
zaplacený poplatníkem na jeho

a) penzijní připojištění se státním příspěvkem9a) po-
dle smlouvy o penzijním připojištění se státním
příspěvkem uzavřené mezi poplatníkem a penzij-
ním fondem; částka, kterou lze takto odečíst, se
rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem
na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem
na zdaňovací období sníženému o 6 000 Kč, nebo

b) penzijní pojištění podle smlouvy o penzijním po-
jištění uzavřené mezi poplatníkem a institucí pen-
zijního pojištění nebo na základě jinak sjednané
účasti poplatníka na penzijním pojištění u instituce
penzijního pojištění, za podmínky, že byla sjed-
nána výplata plnění z penzijního pojištění až po
60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce
dosažení věku 60 let; částka, kterou lze takto ode-
číst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplat-
níkem na jeho penzijní pojištění na zdaňovací ob-
dobí.

Pokud poplatníkovi jeho penzijní připojištění se stát-
ním příspěvkem nebo penzijní pojištění zaniklo bez
nároku na penzi, jednorázové vyrovnání nebo jednorá-
zové plnění z penzijního pojištění a současně bylo po-
platníkovi vyplaceno odbytné nebo jiné plnění souvi-
sející se zánikem penzijního pojištění, nárok na uplat-
nění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká
a příjmem podle § 10 ve zdaňovacím období, ve kterém
k této skutečnosti došlo, jsou částky, o které byl po-
platníkovi v příslušných letech z důvodu zaplacených
příspěvků na jeho penzijní připojištění se státním pří-
spěvkem nebo penzijní pojištění základ daně snížen.“.

35. V § 15 odst. 9 se slova „3 a 4“ nahrazují slo-
vy „1 až 8“.

36. V § 19 odst. 1 písmeno d) zní:

„d) příjmy z dividend podle § 36 odst. 1 a 2 plynoucí
penzijnímu fondu9a) nebo instituci penzijního po-
jištění, která je skutečným vlastníkem zdaňova-
ných příjmů podle odstavce 6,“.

37. V § 19 odst. 1 písm. l) se za slova „s.r.o.,“
vkládají slova „nebo ze zrušeného Zajišťovacího fondu
družstevních záložen“.

38. V § 19 odst. 1 písm. ze) se na konci bodu 2
tečka nahrazuje čárkou a závěrečná část ustanovení se
zrušuje.

39. V § 19 odst. 1 písmeno zo) zní:

„zo) příjmy obdobné úrokovým příjmům, které se po-
dle § 23 odst. 4 písm. a) nezahrnují do základu
daně u penzijních fondů, plynoucí instituci penzij-
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ního pojištění, která je skutečným vlastníkem zda-
ňovaných příjmů podle odstavce 6.“.

40. V § 19 odst. 1 se písmena zp) a zq) zrušují.

41. V § 19 odstavec 2 zní:

„(2) Osvobození podle odstavce 1 písm. ze) a po-
dle odstavců 8 až 10 se nevztahuje na

a) dividendy a jiné podíly na zisku vyplácené dceři-
nou společností, která je v likvidaci, mateřské spo-
lečnosti, není-li mateřská společnost společností,
která je daňovým rezidentem jiného členského
státu Evropské unie,

b) příjmy z převodu podílu mateřské společnosti
v dceřiné společnosti, pokud je dceřiná společnost
poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 a je v likvi-
daci.“.

42. V § 20 odst. 8 větě čtvrté se za slovo „darů“
vkládají slova „středním školám a vyšším odborným
školám na pořízení materiálu nebo zařízení nebo na
opravy a modernizaci zařízení využívaných pro účely
praktického vyučování,“.

43. V § 20 odstavec 12 zní:

„(12) Ustanovení odstavců 8 až 11 se použije i pro
dary poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám se
sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu
Evropské unie, Norska nebo Islandu, pokud příjemce
daru a účel daru splňují podmínky stanovené tímto zá-
konem.“.

44. V § 21 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou
č. 16 zní:

„(2) Sazba daně činí 5 % ze základu daně

a) investičního fondu16); tato sazba daně se vztahuje
na základ daně snížený o položky podle § 34,
který se zaokrouhluje na celé tisícikoruny dolů,

b) podílového fondu16); tato sazba daně se vztahuje
na základ daně snížený podle § 20 odst. 3, který se
zaokrouhluje na celé tisícikoruny dolů,

c) zahraničního fondu kolektivního investování, za-
loženého v jiném členském státě Evropské unie,
Norsku nebo Islandu, pokud

1. veřejně nabízí cenné papíry, shromažďuje pe-
něžní prostředky od veřejnosti a investuje na
principu rozložení rizika, přičemž tyto skuteč-
nosti lze zjistit ze statutu, prospektu nebo ob-
dobného dokumentu vydaného tímto fondem,

2. podléhá orgánu dohledu ve státě, ve kterém je
povolen, a tuto skutečnost lze zjistit ze statutu,

prospektu nebo obdobného dokumentu vyda-
ného tímto fondem a

3. je podle daňového práva státu, ve kterém je po-
volen, považován za daňového rezidenta a pří-
jmy tohoto fondu se podle daňového práva to-
hoto státu ani zčásti nepřičítají jiným osobám.

16) Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění
pozdějších předpisů.“.

45. V § 23 odst. 2 se na konci písmene a) čárka
nahrazuje tečkou a doplňuje se věta „Pro zjištění zá-
kladu daně u poplatníků, kteří odpisují majetek meto-
dou komponentního odpisování podle právních před-
pisů upravujících účetnictví, se vychází z výsledku hos-
podaření bez vlivu této účetní metody odpisování,“.

46. V § 23 odst. 3 písm. a) bod 3 zní:
„3. částky uplatněné v předchozích zdaňovacích

obdobích nebo v obdobích, za která se podává
daňové přiznání, jako výdaj (náklad) na dosa-
žení, zajištění a udržení příjmů, pokud ná-
sledně došlo k porušení podmínek pro jejich
uplatnění jako výdaje (nákladu) na dosažení,
zajištění a udržení příjmů, a to ve zdaňovacím
období nebo období, za které se podává da-
ňové přiznání, ve kterém k porušení došlo,“.

47. V § 23 odst. 3 písm. a) se na konci textu bo-
du 12 doplňují slova „nebo závazků, které při úhradě
nejsou výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů,
nejedná-li se o závazky z titulu pořízení hmotného
majetku a nájemného u finančního pronájmu s násled-
nou koupí najatého hmotného majetku“.

48. V § 23 odst. 3 písm. c) bodě 6 se na konci
textu věty první doplňují slova „ ; o tuto hodnotu může
snížit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy
a výdaji podle odstavce 2 i právní nástupce poplatníka
zaniklého bez provedení likvidace nebo právní ná-
stupce poplatníka, který je fyzickou osobou, pokud
u těchto právních nástupců tento závazek nebo jeho
část takovým způsobem zanikl a o hodnotu tohoto zá-
vazku nebo jeho část byl u poplatníka zaniklého bez
provedení likvidace nebo poplatníka, který je fyzickou
osobou, zvýšen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi
příjmy a výdaji podle písmene a) bodu 12“.

49. V § 23 odst. 7 úvodní části ustanovení se věta
„Toto ustanovení se nepoužije při úplatném poskytnutí
místnosti s nezbytným vybavením zaměstnavatelem
odborové organizaci pro nezbytnou provozní činnost.“
zrušuje.
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50. V § 23 odst. 8 písm. b) bodě 1 se za slovo
„položek,“ vkládá slovo „záloh,“.

51. V § 23 se na konci textu odstavce 8 doplňují
slova „ ; v tomto případě se má za to, že poplatník není
v prodlení, jestliže podá dodatečné daňové přiznání
a zaplatí daň nejpozději do dne, kdy je povinen podat
daňové přiznání k dani za zdaňovací období, ve kterém
ke změně uplatňování výdajů došlo“.

52. V § 24 odst. 2 písm. h) bodě 2 se slova „a 15“
nahrazují slovy „ , 15 nebo 16“.

53. V § 24 odst. 2 písm. s) závěrečné části ustano-
vení se slova „až 3“ nahrazují slovy „a 2“.

54. V § 24 odst. 2 písm. t) se za slova „a pořizo-
vací cena“ vkládají slova „nebo reprodukční pořizovací
cena20)“.

55. V § 24 odst. 2 písm. y) se slova „lze-li sou-
časně k této pohledávce uplatňovat opravné položky
podle písmene i)“ nahrazují slovy „zároveň se nejedná
o pohledávku nabytou bezúplatně nebo o pohledávku
vzniklou mezi spojenými osobami“.

56. V § 24 odst. 2 písm. zr) se číslo „2“ nahrazuje
číslem „1“.

57. V § 24 odst. 2 písm. zt) větě první se slova
„bodu 4“ a slova „ , s výjimkou příjmů podle § 10,“
zrušují a za slovo „Kč“ se vkládají slova „na jedno
silniční motorové vozidlo“.

58. V § 24 odst. 2 písm. zt) se za větu první vkládá
věta „Za přenechání silničního motorového vozidla
k užívání jiné osobě se nepovažuje uskutečnění pra-
covní cesty silničním motorovým vozidlem spolupra-
cující osobou nebo zaměstnancem, který silniční moto-
rové vozidlo nevyužívá i pro soukromé účely.“.

59. V § 24 odst. 2 se na konci písmene zt) doplňují
věty „V průběhu zdaňovacího období nelze měnit způ-
sob uplatnění paušálního výdaje na dopravu na způsob
uplatnění výdajů podle písmene k) a naopak. V měsíci
pořízení nebo vyřazení silničního motorového vozidla
lze uplatnit poměrnou část paušálního výdaje na do-
pravu. Využívá-li k dosažení, zajištění a udržení příjmů
silniční motorové vozidlo, které je ve společném jmění
manželů nebo ve spoluvlastnictví, více poplatníků, mo-
hou si v úhrnu uplatnit paušální výdaj na dopravu nej-
výše 5 000 Kč. Paušální výdaj na dopravu nemohou
uplatnit poplatníci uvedení v § 18 odst. 3 s výjimkou
poplatníků uvedených v § 18 odst. 5, 13 až 15,“.

60. V § 24 odst. 2 se doplňuje písmeno zu), které
zní:

„zu) motivační příspěvek poskytnutý na základě smluv-
ního vztahu žákovi nebo studentovi připravují-
címu se pro poplatníka na výkon profese, a to do
výše 2 000 Kč měsíčně, v případě studenta vysoké
školy do výše 5 000 Kč měsíčně; motivačním pří-
spěvkem se pro účely tohoto zákona rozumí sti-
pendium, příspěvek na stravování, ubytování,
vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních související
s budoucím výkonem profese, jízdné v prostřed-
cích hromadné dopravy do místa vzdělávání a na
pořízení osobních ochranných prostředků a pomů-
cek poskytovaných nad rámec zvláštních právních
předpisů.“.

61. V § 24 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno zv), které zní:

„zv) jmenovitá hodnota pohledávky z úvěru pojištěné
u pojistitele se sídlem na území členského státu
Evropské unie, která nikdy nevstoupila do základu
pro výpočet limitu tvorby bankovních opravných
položek podle jiného právního předpisu22a) a ke
které banka109) nikdy netvořila opravnou položku
podle jiného právního předpisu22a), a to do výše
přijatého pojistného plnění; pohledávkou z úvěru
se pro účely tohoto ustanovení rozumí pohledávka
z titulu

1. jistiny a úroku z úvěru poskytnutého bankou
nebankovnímu subjektu na základě smlouvy
o úvěru podle ustanovení obchodního záko-
níku nebo podle srovnatelného právního před-
pisu, podle kterého se sjednává poskytování
úvěrů,

2. plnění z bankovní záruky poskytnutého ban-
kou jiné bance za nebankovním subjektem na
základě záruční listiny podle ustanovení ob-
chodního zákoníku nebo podle srovnatelného
právního předpisu, podle kterého se sjednává
poskytování bankovních záruk.“.

62. V § 24 odst. 3 se za slovo „činnosti“ vkládají
slova „a u poplatníků uvedených v § 18 odst. 3“.

63. V § 24 odst. 4 písm. a) se slova „zařazeného
podle přílohy č. 1 k zákonu v odpisové skupině 1 trvá
nejméně 36 měsíců, v odpisové skupině 2 nejméně
54 měsíců a v odpisové skupině 3 nejméně 114 měsíců“
nahrazují slovy „činí alespoň minimální dobu odpiso-
vání uvedenou v § 30 odst. 1; u hmotného movitého
majetku zařazeného v odpisové skupině 2 nebo 3 podle
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přílohy č. 1 k tomuto zákonu lze dobu nájmu zkrátit až
o 6 měsíců“.

64. V § 24 odst. 5 se na konci písmene c) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) hmotného majetku odpisovaného podle § 30b ne-
bude nižší než zůstatková cena stanovená podle
§ 30b ze vstupní ceny evidované u vlastníka nebo
pronajímatele za dobu, po kterou byl tento maje-
tek odpisován; je-li vlastníkem nebo pronajímate-
lem poplatník, který u tohoto majetku pokračoval
v odpisování podle § 30 odst. 10, stanoví se zůstat-
ková cena, jako by ke změně v osobě vlastníka
nebo pronajímatele nedošlo.“.

65. V § 24 odst. 6 se za slova „odstavce 4“ vkládají
slova „ , 15 nebo 16“.

66. V § 24 se doplňuje odstavec 16, který zní:

„(16) Nájemné u finančního pronájmu s následnou
koupí najatého hmotného majetku odpisovaného podle
§ 30b se uznává jako výdaj (náklad) podle odstavce 1 za
podmínky, že

a) doba nájmu u hmotného majetku odpisovaného
vlastníkem (pronajímatelem) podle § 30b odst. 1
trvá nejméně 240 měsíců; doba nájmu se počítá
ode dne, kdy byla věc nájemci přenechána ve stavu
způsobilém obvyklému užívání,

b) po ukončení doby nájmu následuje bezprostředně
převod vlastnických práv k předmětu nájmu mezi
vlastníkem (pronajímatelem) a nájemcem a

c) po ukončení finančního pronájmu s následnou
koupí najatého hmotného majetku zahrne poplat-
ník uvedený v § 2 odkoupený majetek do svého
obchodního majetku.“.

67. V § 25 odst. 1 písm. f) se slova „regulační
a sankční opatření ve mzdové oblasti26c),“ včetně po-
známky pod čarou č. 26c zrušují.

68. V § 25 odst. 1 písm. i) se slova „příjmy od“
nahrazují slovy „příjmy, které nejsou předmětem daně,
na příjmy od“.

69. V § 25 odst. 1 písmeno x) zní:

„x) výdaje (náklady) na spotřebované pohonné hmoty
a parkovné při pracovní cestě vynaložené v souvis-
losti s užíváním silničního motorového vozi-
dla23d), u kterého poplatník uplatní paušální výdaj
na dopravu, a 20 % ostatních výdajů (nákladů)
s výjimkou odpisů vynaložených v souvislosti se
silničním motorovým vozidlem, u kterého je po-
platník povinen uplatnit krácený paušální výdaj na

dopravu; u silničního motorového vozidla, u kte-
rého poplatník uplatní paušální výdaj na dopravu,
nelze dále uplatnit náhradu výdajů za spotřebo-
vané pohonné hmoty,“.

70. V § 25 odst. 1 písm. y) se slova „zvýšení da-
ní a“ zrušují.

71. V § 25 odst. 1 se na konci textu písmene ze)
doplňují slova „ , pokud tento rozdíl není součástí
vstupní ceny majetku“.

72. V § 25 se na konci odstavce 1 čárka nahrazuje
tečkou a písmeno zp) se zrušuje.

73. V § 26 odst. 1 se za slova „30a,“ vkládají slo-
va „30b,“.

74. V § 30 se na konci odstavce 10 doplňuje věta
„Obdobně pokračuje v odpisování i poplatník, který je
fyzickou osobou, u jím pronajímaného hmotného ma-
jetku vyřazeného z obchodního majetku nebo v případě
zařazení jím pronajímaného hmotného majetku do ob-
chodního majetku.“.

75. Za § 30a se vkládá nový § 30b, který včetně
nadpisu zní:

„§ 30b

Odpisy hmotného majetku využívaného k výrobě
elektřiny ze slunečního záření

(1) Hmotný majetek označený ve Standardní kla-
sifikaci produkce kódem skupiny 31.10, 31.20 nebo
32.10 využívaný k výrobě elektřiny ze zařízení pro vý-
robu elektřiny ze slunečního záření se odpisuje rovno-
měrně bez přerušení po dobu 240 měsíců do 100 %
vstupní ceny nebo zvýšené vstupní ceny.

(2) Odpisy podle odstavce 1 se stanoví s přesností
na celé měsíce; přitom poplatník má povinnost zahájit
odpisování počínaje následujícím měsícem po měsíci,
v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Při
zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňo-
vacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši při-
padající na toto zdaňovací období. Odpisy se zaokrou-
hlují na celé koruny nahoru.

(3) Technické zhodnocení hmotného majetku od-
pisovaného podle odstavce 1 zvyšuje jeho vstupní cenu.
Poplatník pokračuje v odpisování hmotného majetku
ze zvýšené vstupní ceny snížené o již uplatněné odpisy
od měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo tech-
nické zhodnocení ukončeno, a to rovnoměrně bez pře-
rušení po zbývající dobu odpisování stanovenou v od-
stavci 1, nejméně však po dobu 120 měsíců.“.
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76. V § 35 odst. 1 se na konci písmene b) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

77. V § 35 odst. 2 se slova „ , a pro výpočet slevy
podle odstavce 1 písm. c) též průměrný roční přepoč-
tený počet všech zaměstnanců poplatníka“ zrušují.

78. V § 35 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 4
až 7.

79. V § 35 se odstavce 5 až 7 zrušují.

80. V § 35ba odst. 1 písm. a) se číslo „24 840“
nahrazuje číslem „23 640“.

81. V § 35ba odst. 1 písm. a) se číslo „23 640“
nahrazuje číslem „24 840“.

82. V § 35d odst. 1 se slova „odst. 3“ nahrazují
slovy „odst. 4“.

83. V § 35d odst. 3 se na konci textu věty první
doplňují slova „a 3“ a ve větě druhé se slova „vypočtené
podle § 38h odst. 2 a“ zrušují.

84. V § 35d odst. 4 se slova „vypočtené podle
§ 38h odst. 2 a“ zrušují.

85. V § 35d odst. 5 větě třetí se slova „Generálním
finančním ředitelstvím“ nahrazují slovy „Ministerstvem
financí“.

86. V § 35d odst. 5 se věta poslední nahrazuje vě-
tou „Vznikne-li na základě tohoto požadavku vrati-
telný přeplatek, vrátí jej správce daně plátci daně nej-
později do 20 dnů od doručení této žádosti.“.

87. V § 35d odst. 9 větě druhé se slova „Generál-
ním finančním ředitelstvím“ nahrazují slovy „Minister-
stvem financí“.

88. V § 35d odst. 9 se věta třetí nahrazuje větou
„Vznikne-li na základě tohoto požadavku vratitelný
přeplatek, vrátí jej správce daně plátci daně nejpozději
do 20 dnů od doručení této žádosti.“.

89. V § 35d se odstavec 10 zrušuje.

90. V § 36 odst. 2 písm. n) se za slovo „příspěv-
kem“ vkládají slova „a z penzijního pojištění“.

91. V § 36 odst. 2 písm. s) se za slovo „příspěv-
kem“ vkládají slova „ , smlouvy o penzijním pojištění“
a za slovo „odbytného“ se vkládají slova „nebo jiného
plnění souvisejícího se zánikem penzijního pojištění
nebo odkupného“.

92. V § 36 odst. 2 se na konci písmene u) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní:

„v) z výsluhového příspěvku a odbytného u vojáků
z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů po-
dle zvláštních právních předpisů3).“.

93. V § 38a se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Záloha na daň se spravuje jako daň podle daňového
řádu.“.

94. V § 38b se slova „nebo daň včetně zvýšení
daně“ zrušují.

95. Nadpis § 38c zní: „Plátce daně“.

96. V § 38c se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Plátcem daně se rozumí osoba se sídlem nebo
bydlištěm na území České republiky, která podle to-
hoto zákona odvádí správci daně daň nebo zálohu na
daň, které jsou vybrány od poplatníků nebo poplatní-
kům sraženy, nebo úhradu na zajištění daně.“.

Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.

97. V § 38c odst. 2 se slova „daně39) podle § 38d,
38e a § 38h“ nahrazují slovem „daně“.

98. V § 38d odst. 3 větě třetí se za slovo „skuteč-
nost“ vkládají slova „s výjimkou příjmů podle § 6
odst. 4“ a slova „na tiskopise vydaném Generálním fi-
nančním ředitelstvím, pokud místně příslušný správce
daně na žádost plátce daně nestanoví jinak“ se zrušují.

99. V § 38d se odstavec 10 zrušuje.

Dosavadní odstavce 11 a 12 se označují jako od-
stavce 10 a 11.

100. V § 38d odstavec 10 zní:

„(10) Plátce daně je povinen podat místně přísluš-
nému správci daně vyúčtování daně z příjmů vybírané
srážkou podle zvláštní sazby. Lhůtu stanovenou pro
podání tohoto vyúčtování nelze prodloužit.“.

101. V § 38e odst. 6 větě druhé se slova „na tisko-
pise vydaném Generálním finančním ředitelstvím nebo
na počítačových sestavách, které mají údaje, obsah
i uspořádání údajů zcela totožné s tiskopisem vydaným
Generálním finančním ředitelstvím“ zrušují.

102. V § 38fa odst. 2, 3, 4 a 6 se slovo „hlášení“
nahrazuje slovem „oznámení“.

103. V § 38fa odstavec 5 zní:

„(5) Oznámení podle odstavců 2 a 4 podává pla-
tební zprostředkovatel o všech výplatách provedených
ve zdaňovacím období nebo období, za něž se podává
daňové přiznání, nejpozději do 15. dne třetího měsíce
po skončení zdaňovacího období nebo období, za něž
se podává daňové přiznání. Oznámení lze učinit pouze
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datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné
správcem daně.“.

104. V § 38g odst. 2 se slova „podle § 15 odst. 3
a 4“ zrušují.

105. § 38gb včetně nadpisu zní:

„§ 38gb

Daňové přiznání v insolvenčním řízení

(1) Poplatník, který je fyzickou osobou, s výjim-
kou poplatníka s příjmy pouze podle § 6, který podává
daňové přiznání v průběhu zdaňovacího období z dů-
vodu insolvenčního řízení, neuplatní nezdanitelné části
základu daně, položky odčitatelné od základu daně,
slevy na dani s výjimkou slevy podle § 35ba odst. 1
písm. a) ve výši jedné dvanáctiny za každý započatý
měsíc té části zdaňovacího období, za kterou se podává
daňové přiznání. Dále neuplatní daňové zvýhodnění
s výjimkou slevy na dani podle § 35c odst. 1 ve výši
jedné dvanáctiny za každý započatý měsíc té části zda-
ňovacího období, za kterou se podává daňové přiznání.
Při stanovení základu daně se vychází z rozdílu mezi
příjmy a výdaji, u poplatníka vedoucího účetnictví z vý-
sledku hospodaření, za tu část zdaňovacího období, za
kterou se podává daňové přiznání.

(2) Nezdanitelné části základu daně, položky od-
čitatelné od základu daně, slevy na dani a daňové zvý-
hodnění poplatník uplatní v daňovém přiznání za uply-
nulé zdaňovací období, ve kterém se vychází z rozdílu
mezi příjmy (výnosy) a výdaji (náklady) za celé zdaňo-
vací období, splňuje-li stanovené podmínky. Daň vy-
měřená na základě podání daňového přiznání podle od-
stavce 1 se považuje za zálohu na daň po vyměření
daně podle daňového přiznání podaného po uplynutí
zdaňovacího období.“.

106. V § 38h odst. 1 větě první se za slovo „zá-
lohu“ vkládají slova „na daň“ a za větu první se vkládá
věta „Tato záloha se spravuje jako daň podle daňového
řádu.“.

107. V § 38h odst. 3 se slova „nebo 5“ zrušují.

108. V § 38h odst. 4 se slova „Zálohu vypočtenou
podle odstavců 2 a 3“ nahrazují slovy „Vypočtenou
zálohu“.

109. V § 38h odst. 14 se slova „§ 6 odst. 4“ na-
hrazují slovy „§ 36“.

110. V § 38i odst. 2 se věty čtvrtá a pátá zrušují.

111. V § 38i odstavec 6 zní:

„(6) Nevrátil-li plátce daně poplatníkovi, kterému
byla sražena daň vyšší, než je stanoveno, přeplatek,
nebo poskytl-li plátce daně poplatníkovi daňové zvý-
hodnění nižší, než je stanoveno tímto zákonem, a vznik-
lý rozdíl na daňovém zvýhodnění poplatníkovi nevy-
platil, nevzniká plátci daně právo na vrácení přeplacené
částky.“.

112. V § 38i se odstavce 7 a 8 zrušují.

113. V § 38j se za odstavec 3 vkládají nové od-
stavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Plátce daně, který ve zdaňovacím období
zúčtoval nebo vyplatil příjmy ze závislé činnosti nebo
funkční požitky, je povinen podat svému místně pří-
slušnému správci daně vyúčtování daně z příjmů fyzic-
kých osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
vybírané srážkou formou záloh (dále jen „vyúčtování
daně z příjmů ze závislé činnosti“).

(5) Plátce daně je povinen podat správci daně vy-
účtování daně z příjmů ze závislé činnosti do dvou
měsíců po uplynutí kalendářního roku; pokud plátce
daně podá toto vyúčtování elektronicky, je lhůta pro
podání do 20. března.“.

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 6
až 10.

114. V § 38j odstavce 6 a 7 znějí:

„(6) Plátce daně, který ve zdaňovacím období
zúčtoval nebo vyplatil příjmy ze závislé činnosti nebo
funkční požitky poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 3,
má povinnost podat vyúčtování daně z příjmů ze zá-
vislé činnosti elektronicky. Tuto povinnost nemá plátce
daně, který je fyzickou osobou a u něhož počet těchto
poplatníků v průběhu zdaňovacího období nepřesáhl
v úhrnu 10 osob.

(7) Lhůtu pro podání vyúčtování daně z příjmů ze
závislé činnosti nelze prodloužit.“.

115. Poznámky pod čarou č. 34b, 40a a 134 včetně
odkazů na tyto poznámky pod čarou se zrušují.

116. V § 38j odst. 8 úvodní část ustanovení zní:
„Plátce daně uvede v příloze k vyúčtování daně z příjmů
ze závislé činnosti.“.

117. V § 38j odst. 9 se slova „podle zvláštního
právního předpisu o správě daní a poplatků40a)“ nahra-
zují slovy „daně z příjmů ze závislé činnosti“ a slova
„nebo plátcova pokladna“ se nahrazují slovem „daně“.

118. V § 38j odst. 10 se slova „nebo plátcovy po-
kladny“ zrušují.
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119. V § 38k odst. 4 úvodní části ustanovení se
slova „odst. 3“ nahrazují slovy „odst. 4“.

120. V § 38k odst. 5 písm. f) se za slovo „připo-
jištění“ vkládají slova „nebo penzijní pojištění“.

121. V § 38l odst. 1 se na konci textu písmene d)
doplňují slova „a v případě úvěru poskytnutého na
koupi pozemku po uplynutí 4 let od okamžiku uza-
vření úvěrové smlouvy stavebním povolením nebo
ohlášením stavby“.

122. V § 38l odst. 1 písmeno h) zní:

„h) smlouvou o penzijním připojištění se státním pří-
spěvkem, smlouvou o penzijním pojištění nebo
potvrzením instituce penzijního pojištění o účasti
poplatníka na penzijním pojištění a každoročně
nejpozději do 15. února potvrzením penzijního
fondu nebo instituce penzijního pojištění o pří-
spěvcích zaplacených poplatníkem na jeho pen-
zijní připojištění se státním příspěvkem nebo pen-
zijní pojištění na uplynulé zdaňovací období,
uplatňuje-li nezdanitelnou část základu daně podle
§ 15 odst. 5,“.

123. V § 38l odst. 1 písm. k) se slova „plně inva-
lidní“ nahrazují slovy „invalidní ve třetím stupni“
a slova „částečně invalidní“ se nahrazují slovy „inva-
lidní v prvním nebo ve druhém stupni“.

124. V § 38l odst. 2 písm. c) se slova „třetího
stupně z důvodu“ nahrazují slovy „prvního, druhého
nebo třetího stupně z důvodu“.

125. V § 38m odstavec 6 zní:

„(6) Je-li zdaňovací období kratší než 1 rok, po-
dává se daňové přiznání ve lhůtě a za podmínek pro
podání daňového přiznání za zdaňovací období, které
činí nejméně 12 měsíců.“.

126. V § 38m se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Na poplatníka uvedeného v § 18 odst. 3, kte-
rému nevznikla ve zdaňovacím období daňová povin-
nost nebo splňuje některou z dalších podmínek uvede-
ných v odstavci 7 písm. a), se nevztahuje povinnost
sdělit tuto skutečnost správci daně podle daňového
řádu.“.

127. V § 38p odst. 2 větě první se slova „a položek
snižujících základ daně podle § 15 odst. 1“ nahrazují
slovy „ , položek snižujících základ daně podle § 15
odst. 1 nebo vyšší částky uplatněné hodnoty zásob
a pohledávek postupně zahrnované do základu daně
podle § 23 odst. 14“.

128. V § 38s se za slova „§ 38d“ vkládají slova
„nebo 38h“.

129. Na konci textu § 38s se doplňují slova
„ ; u poplatníka s příjmy podle § 6 zvýšená o povinné
pojistné podle § 6 odst. 13“.

130. Na konci přílohy č. 3 se doplňuje věta „Zá-
klad daně se ve zdaňovacím období, ve kterém bylo
zahájeno vedení účetnictví, nezvýší o hodnotu pohle-
dávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem,
jedná-li se o pohledávky, které v době vedení daňové
evidence byly za dlužníkem uvedeným v § 24 odst. 2
písm. y).“.

131. Poznámka pod čarou č. 93 zní:

„93) Směrnice Rady 90/435/EHS ze dne 23. července 1990 o spo-
lečném systému zdanění mateřských a dceřiných společností
z různých členských států, ve znění směrnice Rady 2003/
/123/ES a směrnice Rady 2006/98/ES.
Směrnice Rady 2009/133/ES ze dne 19. října 2009 o společ-
ném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných
rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se
společností z různých členských států a při přemístění sídla
evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti
mezi členskými státy (kodifikované znění).
Směrnice Rady 2003/49/ES ze dne 3. června 2003 o společ-
ném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi při-
druženými společnostmi z různých členských států, ve
znění směrnice Rady 2004/66/ES, směrnice Rady 2004/76/
/ES a směrnice Rady 2006/98/ES.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Pro daňové povinnosti za léta 1993 až 2010
a zdaňovací období, které započalo v roce 2010, platí
dosavadní právní předpisy, nestanoví-li tento zákon
dále jinak. Ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se
použijí poprvé pro zdaňovací období, které započalo
v roce 2011.

2. Osvobození podle § 4 odst. 1 písm. e) nebo
§ 19 odst. 1 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se na-
posledy použije za zdaňovací období, které započalo
v roce 2010.

3. Ustanovení § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 a 12 zá-
kona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, lze použít již za zdaňovací
období započaté v roce 2010.

4. Ustanovení § 23 odst. 2 písm. a) zákona č. 586/
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/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, se poprvé použije za zdaňovací období
nebo období, za které se podává daňové přiznání, které
započalo v roce 2010.

5. Ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) bodu 3 zákona
č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, se nepoužije pro částky uplatněné
jako výdaj (náklad) ve zdaňovacích obdobích nebo ob-
dobích, za která se podává daňové přiznání, za která
nelze ke dni účinnosti tohoto zákona z důvodu uply-
nutí lhůty daň stanovit.

6. Ustanovení § 24 odst. 4 písm. a) zákona č. 586/
/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, se použije na hmotný majetek, který je
předmětem smlouvy o finančním pronájmu s následnou
koupí najatého hmotného majetku uzavřené nejpozději
do 31. prosince 2010 a který je přenechán nájemci ve
stavu způsobilém obvyklému užívání nejpozději do
31. prosince 2010.

7. Ustanovení § 24 odst. 4 písm. a) zákona č. 586/
/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, se použije na hmotný majetek, který je

a) předmětem smlouvy o finančním pronájmu s ná-
slednou koupí najatého hmotného majetku uza-
vřené do 31. prosince 2010 a je přenechán nájem-
ci ve stavu způsobilém obvyklému užívání po
31. prosinci 2010,

b) přenechán nájemci ve stavu způsobilém obvyklé-
mu užívání do 31. prosince 2010 a je předmětem
smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí
najatého hmotného majetku uzavřené po 31. pro-
sinci 2010.

8. Ustanovení § 25 odst. 1 písm. ze) zákona
č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, lze použít poprvé na smlouvy
o postoupení smlouvy o finančním pronájmu s násled-
nou koupí najatého hmotného majetku uzavřené po
31. prosinci 2010.

9. U hmotného majetku uvedeného v § 30b zá-
kona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, u něhož bylo zahájeno od-
pisování před tímto dnem, se odpisy stanoví jako podíl
vstupní ceny snížené o celkovou výši odpisů stanove-
ných z tohoto majetku do konce zdaňovacího období
započatého v roce 2010 a zbývající doby odpisování
v měsících počínaje zdaňovacím obdobím, které zapo-
čalo v roce 2011. Přitom zbývající doba odpisová-
ní v měsících se stanoví jako rozdíl mezi 240 měsíci

a počtem kalendářních měsíců, které uplynuly po mě-
síci, v němž byl tento hmotný majetek zaevidován, do
konce zdaňovacího období započatého v roce 2010.

10. U hmotného majetku uvedeného v § 30b zá-
kona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, u něhož bylo zahájeno od-
pisování před tímto dnem, se změní způsob odpisování
na způsob uvedený v § 30b zákona č. 586/1992 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, počínaje zdaňovacím obdobím, které započalo
v roce 2011.

11. Ustanovení § 38d odst. 10 a § 38j odst. 4 zá-
kona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se použijí poprvé pro podání
vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou podle
zvláštní sazby a vyúčtování daně z příjmů fyzických
osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků vybírané
srážkou formou záloh za kalendářní rok 2010.

12. Dojde-li k dodatečnému sražení nebo vrácení
částek poplatníkům na dani z příjmů fyzických osob ze
závislé činnosti a z funkčních požitků vybíraných sráž-
kou formou záloh nebo na daňovém zvýhodnění za
zdaňovací období roku 2009 nebo předcházející zdaňo-
vací období, postupuje plátce daně podle § 38i zákona
č. 586/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

13. Za zdaňovací období roku 2009 a předcházející
zdaňovací období nelze podat dodatečné vyúčtování
podle daňového řádu.

14. Při stanovení daně z úřední povinnosti plát-
cům daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
a z funkčních požitků vybíraných srážkou formou zá-
loh nebo plátcům daně z příjmů vybírané srážkou po-
dle zvláštní sazby za zdaňovací období roku 2009
a předcházející se použije § 69 zákona č. 337/1992
Sb., ve znění účinném do dne 31. prosince 2010.

15. Ustanovení § 24 odst. 2 písm. zv) zákona
č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, lze použít poprvé za zdaňovací
období, které započalo v roce 2010.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o rezervách
pro zjištění základu daně z příjmů

Čl. III

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění
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základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb.,
zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 244/1994 Sb., zákona
č. 132/1995 Sb., zákona č. 211/1997 Sb., zákona č. 333/
/1998 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 492/2000
Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb.,
zákona č. 176/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona
č. 669/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 545/
/2005 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 261/2007
Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb.,
zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb. a zákona
č. 278/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 se na konci textu věty páté do-
plňují slova „ ; obdobně to platí i pro tvorbu rezerv na
opravy hmotného majetku podle § 7 u poplatníka,
který tento majetek odpisuje metodou komponentního
odpisování podle právních předpisů upravujících účet-
nictví“.

2. V § 4 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Re-
zervy a opravné položky nelze vytvářet v průběhu lik-
vidace nebo v průběhu insolvenčního řízení v době
trvání účinků prohlášení konkursu, s výjimkou rezerv
uvedených v § 10 odst. 2, jejichž peněžní prostředky
budou uloženy na zvláštním vázaném účtu v bance po-
dle § 10a.“.

3. V § 5 se odstavec 7 včetně poznámek pod čarou
č. 5 a 6 zrušuje.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.

4. V § 7 odst. 4 větě druhé se slova „v následujícím
zdaňovacím období“ nahrazují slovy „ve zdaňovacím
období, za které se toto daňové přiznání podává“.

5. V § 8a odst. 2 se slova „a řádně a včas činí
úkony potřebné k uplatnění jeho práva“ zrušují.

6. V § 8a odst. 3 se slova „a řádně a včas činí
úkony potřebné k uplatnění svého práva“ zrušují.

7. V § 8c úvodní části ustanovení se slova „ve
zdaňovacím období“ nahrazují slovy „v období, za
které se podává daňové přiznání,“ a v § 8c písm. d) se
slova „zdaňovací období“ nahrazují slovy „období, za
které se podává daňové přiznání,“.

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1. Ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 593/1992 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, se použije poprvé pro zdaňovací období, které
započalo v roce 2010, a to i pro tvorbu rezervy na

opravy hmotného majetku, která byla zahájena v před-
cházejících zdaňovacích obdobích.

2. Ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 593/1992 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, se použije poprvé na tvorbu rezervy, která zapo-
čala ve zdaňovacím období, které započalo v roce na-
bytí účinnosti tohoto zákona.

3. Pro tvorbu rezervy podle § 7 odst. 4 zákona
č. 593/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, která započala před tímto dnem,
se použije zákon č. 593/1992 Sb., ve znění účinném do
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o platu a dalších náležitostech
spojených s výkonem funkce představitelů

státní moci a některých státních orgánů a soudců
a poslanců Evropského parlamentu

Čl. V

Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitos-
tech spojených s výkonem funkce představitelů státní
moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců
Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 138/1996
Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb.,
zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona
č. 420/2002 Sb., zákona č. 425/2002 Sb., zákona č. 362/
/2003 Sb., zákona č. 427/2003 Sb., zákona č. 49/2004
Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb.,
zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona
č. 388/2005 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona č. 181/
/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008
Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 418/2009 Sb.
a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 269/
/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 37 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2
až 6.

2. V § 37 odst. 4 se slova „1, 3 a 4“ nahrazují slo-
vy „1 až 3“.

3. V § 37 odst. 5 se věta druhá zrušuje.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Při zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních
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požitků zúčtovaných za kalendářní měsíc prosinec 2010
se použije § 37 zákona č. 236/1995 Sb., ve znění účin-
ném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o státní sociální podpoře

Čl. VII

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997
Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zá-
kona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona
č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/
/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001
Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/
/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004
Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb.,
zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona
č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/
/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005
Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb.,
zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/
/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006
Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb.,
zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/
/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008
Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb.,
zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb. a zákona č. 362/
/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 písm. a) bodě 4 se za slova „až g)“
vkládají slova „a v § 10 odst. 9“.

2. V § 5 odst. 1 písm. b) bodě 1 se za slova „a to“
vkládají slova „do 31. prosince 2010“.

3. V § 5 odst. 1 písm. b) bodě 4 se slova „ , vý-
sluhový příspěvek, odbytné“ zrušují.

4. V § 5 odst. 1 písm. b) bodě 5 se slova „a vý-
sluhový příspěvek“ zrušují.

5. V § 5 odst. 1 písm. c) se za slova „důchodového
pojištění“ vkládají slova „po odpočtu daně z příjmu
připadající na tuto dávku“.

6. V § 5 odst. 6 větě druhé se za slovo „osoba“
vkládají slova „do 31. prosince 2010“.

Čl. VIII

Přechodné ustanovení

Rozhodný příjem pro nárok na dávky státní so-
ciální podpory podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní
sociální podpoře, ve znění účinném ode dne naby-
tí účinnosti tohoto zákona, se stanoví, jde-li o dáv-
ky státní sociální podpory, na něž vznikl nárok po
31. prosinci 2010.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. IX

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011,
s výjimkou ustanovení čl. I bodů 69 a 72, která nabývají
účinnosti 1. května 2011, a bodů 6 a 81, která nabývají
účinnosti 1. ledna 2012.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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347

ZÁKON

ze dne 12. listopadu 2010,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními
v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o nemocenském pojištění

Čl. I

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb.,
zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/
/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009
Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb.,
zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb. a záko-
na č. 166/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

2. V § 18 odst. 1 části věty první za středníkem se
číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.

3. V § 18 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.

4. V § 18 odst. 7 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „ ; v období od 1. ledna 2011 do 31. pro-
since 2013 se těmito vyloučenými dny rozumí období
prvních 21 kalendářních dní dočasné pracovní ne-
schopnosti nebo karantény“.

5. V § 18 odst. 7 písm. e) se slova „ , a kalendářní
dny před zahájením samostatné výdělečné činnosti, po-
kud se nejedná o kalendářní dny spadající do kalendář-
ního měsíce, v němž byla zahájena samostatná výdě-
lečná činnost a v němž byla osoba samostatně výdě-
lečně činná účastna pojištění“ zrušují.

6. V § 19 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 12 se označují jako odstavce 3
až 11.

7. V § 19 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9,
který zní:

„(9) Jestliže v rozhodném období stanoveném po-
dle § 18 odst. 3 nemá osoba samostatně výdělečně činná
žádný měsíční základ, považuje se za denní vyměřovací
základ denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet
předchozí dávky z pojištění osoby samostatně výdě-
lečně činné.“.

Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako od-
stavce 10 až 12.

8. Na konci textu § 23 se doplňují slova „a v ob-
dobí od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 déle než
21 kalendářních dní“.

9. V § 24 se část věty první za středníkem včetně
středníku zrušuje.

10. V § 24 větě druhé se slova „části věty první
před středníkem“ nahrazují slovy „věty první“.

11. V § 26 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„V období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 pod-
půrčí doba začíná 22. kalendářním dnem trvání dočasné
pracovní neschopnosti nebo 22. kalendářním dnem na-
řízené karantény.“.

12. V § 28 odst. 1 se na konci textu věty první
doplňují slova „ ; v období od 1. ledna 2011 do 31. pro-
since 2013 se nemocenské poživatelům těchto důchodů
vyplácí od 22. kalendářního dne trvání dočasné pra-
covní neschopnosti nebo od 22. kalendářního dne na-
řízené karantény po dobu nejvýše 63 kalendářních dnů,
nejdéle však do dne, jímž skončilo zaměstnání, jde-li
o zaměstnance, popřípadě skončilo pojištění, jde-li
o osobu samostatně výdělečně činnou nebo o zahranič-
ního zaměstnance.“.

13. § 29 zní:

„§ 29

Výše nemocenského za kalendářní den činí 60 %
denního vyměřovacího základu.“.

14. § 29a se zrušuje.

15. Na konci textu § 30 se doplňují slova „a v ob-
dobí od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 kalendářní
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dny připadající na období prvních 21 kalendářních dnů
dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karan-
tény“.

16. V § 34 odst. 1 písm. a) se slova „začíná pod-
půrčí doba od počátku“ nahrazují slovy „nastává ná-
stup na peněžitou pomoc v mateřství počátkem“.

17. V § 56 odst. 3 větě druhé se za slova „14 ka-
lendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti“ vklá-
dají slova „a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince
2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné
pracovní neschopnosti“.

18. V § 61 písm. j) se za slova „14 kalendářních
dnů“ vkládají slova „a v období od 1. ledna 2011 do
31. prosince 2013 déle než 21 kalendářních dnů“ a za
slova „14. kalendářnímu dni“ se vkládají slova „a v ob-
dobí od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 k 21. ka-
lendářnímu dni“.

19. V § 64 odst. 1 písm. p) se za slova „14 kalen-
dářních dnů dočasné pracovní neschopnosti“ vkládají
slova „a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období
prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní ne-
schopnosti“.

20. V § 65 odst. 2 písm. c) se za slova „14 ka-
lendářních dnů“ vkládají slova „a od 1. ledna 2011 do
31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních
dnů“.

21. V § 84 odst. 2 písm. m) se slova „do konce“
nahrazují slovy „do osmého dne druhého“.

22. V § 97 odst. 1 větě druhé a v § 185 odst. 1 se
slova „§ 18 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 18 odst. 7“.

23. V § 105 větě první se za slova „prvních 14 ka-
lendářních dnů“ vkládají slova „a od 1. ledna 2011 do
31. prosince 2013 po dobu prvních 21 kalendářních
dnů“, za slova „než 14 kalendářních dnů“ se vkládají
slova „a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 déle než
21 kalendářních dnů“ a za slova „14. kalendářnímu
dni“ se vkládají slova „a od 1. ledna 2011 do 31. pro-
since 2013 vždy k 21. kalendářnímu dni“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla
nebo karanténa byla nařízena před 1. lednem 2011 a trvá
ještě v roce 2011,

a) vyplácí se nemocenské za podmínek a po dobu
podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském po-
jištění, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, a

b) období 14 kalendářních dnů uvedené v § 18 odst. 8
písm. b), § 56 odst. 3 větě druhé, § 61 písm. j), § 64
odst. 1 písm. p), § 65 odst. 2 písm. c) a § 105 větě
první zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském po-
jištění, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, zůstává zachováno.

2. Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla
nebo karanténa byla nařízena před 1. lednem 2014 a trvá
ještě v roce 2014,

a) vyplácí se nemocenské za podmínek a po dobu
podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském
pojištění, ve znění účinném ke dni 31. prosince
2013, a

b) období 21 kalendářních dnů uvedené v § 18 odst. 8
písm. b), § 56 odst. 3 větě druhé, § 61 písm. j), § 64
odst. 1 písm. p), § 65 odst. 2 písm. c) a § 105 větě
první zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském po-
jištění, ve znění účinném ke dni 31. prosince 2013,
zůstává zachováno.

3. Vznikla-li sociální událost zakládající nárok na
dávku nemocenského pojištění osobě samostatně výdě-
lečně činné nebo zahraničnímu zaměstnanci před 1. led-
nem 2011, stanoví se tato dávka podle zákona č. 187/
/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění účinném
do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Nárok na nemocenské z nemocensky pojištěné
činnosti, která je samostatnou výdělečnou činností, se
posuzuje podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském
pojištění, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, pokud osoba samostatně výdělečně
činná podala přihlášku k účasti na nemocenském pojiš-
tění před 1. lednem 2011 do 8 kalendářních dnů ode
dne zahájení (znovuzahájení) samostatné výdělečné čin-
nosti.

5. Vznikla-li sociální událost zakládající nárok na
dávku nemocenského pojištění osobě samostatně výdě-
lečně činné v roce 2011, nemůže být měsíční základ za
jednotlivé kalendářní měsíce rozhodného období pro
výpočet dávky vyšší než jedna dvanáctina maximálního
vyměřovacího základu stanoveného podle § 15b zá-
kona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabez-
pečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona.

Sbírka zákonů č. 347 / 2010Částka 127 Strana 4753



ČÁST DRUHÁ

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

Čl. III

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. 362/2003
Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb.,
zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona
č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/
/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005
Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb.,
zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 264/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 153/
/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007
Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb.,
zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 221/
/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009
Sb., zákona č. 303/2009 Sb. a zákona č. 362/2009 Sb., se
mění takto:

1. V § 5b se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3,
který zní:

„(3) Vyměřovací základ osoby samostatně výdě-
lečně činné pro pojistné na důchodové pojištění a pří-
spěvek na státní politiku zaměstnanosti, která byla
aspoň po část kalendářního roku účastna nemocen-
ského pojištění a zaplatila alespoň za jeden kalendářní
měsíc tohoto roku pojistné na nemocenské pojištění
z měsíčního základu vyššího, než kolik činí nejnižší
měsíční vyměřovací základ za tento měsíc stanovený
podle § 14 odst. 2 věty druhé, § 14 odst. 5 nebo podle
§ 14 odst. 6 věty první, činí nejméně úhrn měsíčních
vyměřovacích základů určených podle § 14 odst. 2 věty
první; k části určeného měsíčního vyměřovacího zá-
kladu, který je vyšší než tento nejnižší měsíční vymě-
řovací základ jen v důsledku platby zálohy na pojistné
zaokrouhlené až do výše celé stokoruny směrem na-
horu, se přitom nepřihlíží.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

2. V § 5b se na konci textu odstavce 4 doplňují
slova „a vyšší nežměsíční vyměřovací základ stanovený
podle § 14. Měsíční základ v případě, že osoba samo-
statně výdělečně činná není povinna platit zálohy na
pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní
politiku zaměstnanosti podle § 15a odst. 7, nemůže být
vyšší než jedna dvanáctina maximálního vyměřovacího
základu.“.

3. V § 5c odst. 1 se věta druhá zrušuje.

4. V § 5c odst. 2 se slova „odst. 3 věty druhé“
nahrazují slovy „odst. 4 věty druhé, pokud jde o nej-
nižší měsíční základ, a odst. 4 věty třetí, pokud jde
o nejvyšší měsíční základ,“.

5. V § 7 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) u zaměstnavatele

1. 25 % z vyměřovacího základu uvedené-
ho v § 5a písm. a), z toho 2,3 % na nemocen-
ské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění
a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,

2. 26 % z vyměřovacího základu uvedené-
ho v § 5a písm. a), z toho 3,3 % na nemocen-
ské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění
a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li
o zaměstnavatele s průměrným měsíčním poč-
tem zaměstnanců nižším než 26 zaměstnanců,
pokud si tuto sazbu sám pro kalendářní rok
stanoví podle odstavce 2,

3. 21,5 % z vyměřovacího základu uvedeného
v § 5a písm. b),“.

6. V § 7 odst. 1 písm. c) bodě 1 a § 15 odst. 5 větě
druhé se slova „a 2“ nahrazují slovy „až 3“.

7. V § 7 odst. 1 písm. c) bodě 2 a písm. e) se čís-
lo „1,4 %“ nahrazuje číslem „2,3 %“.

8. V § 7 odst. 1 písm. c) bodě 2 se slova „odst. 3“
nahrazují slovy „odst. 4“.

9. V § 7 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2
až 5.

10. V § 7 odst. 3 se ve větě druhé slova „od-
stavci 3“ nahrazují slovy „odstavci 2“ a ve větě třetí
se slovo „nezjišťuje“ nahrazuje slovy „zjišťuje ke dni
podání oznámení podle odstavce 2“.

11. V § 9 se odstavce 2 a 3 zrušují.
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Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 2
až 6.

12. V § 9 odst. 2 větě první se slova „počínaje
rokem 2011“ zrušují a slova „mzdy za dobu dočasné
pracovní neschopnosti“ se nahrazují slovy „mzdy,
platu nebo odměny nebo na snížené odměně za dobu
dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény (dále
jen „náhrada mzdy za dobu dočasné pracovní neschop-
nosti“)“.

13. V § 9 odst. 2 se věta třetí nahrazuje větou „Do
částky zúčtované zaměstnancům na náhradě mzdy za
dobu dočasné pracovní neschopnosti se nezahrnuje ta
část náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschop-
nosti, která byla dohodnuta nebo stanovena nad výši,
na kterou zaměstnanci vznikl nárok podle zvláštního
právního předpisu66), a ta náhrada mzdy za dobu do-
časné pracovní neschopnosti, která nebyla zaměstnanci
vyplacena z důvodů na straně zaměstnavatele; náhrada
mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, která
nebyla zaměstnanci vyplacena z důvodů na straně za-
městnavatele, se odečte z částky pojistného za kalen-
dářní měsíc, v němž byla zaměstnanci vyplacena.“.

Poznámka pod čarou č. 66 zní:

„66) § 192 odst. 2 věta první zákoníku práce.“.

14. V § 9 odst. 3 se středník a část věty za střed-
níkem zrušují.

15. V § 9 odst. 5 větě první se slova „odstavců 2, 3
nebo 4“ nahrazují slovy „odstavce 2“ a slova „od-
stavce 5 nebo 6“ se nahrazují slovy „odstavce 4“.

16. V § 11 větě třetí se slova „odst. 5 až 7“ na-
hrazují slovy „odst. 3 až 5“.

17. V § 13a odst. 1 písm. b) se slova „příjmu ze
samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vy-
naložených na jeho dosažení, zajištění a udržení“ na-
hrazují slovy „daňového základu (§ 5b odst. 1)“.

18. V § 14 se na začátek odstavce 2 vkládá věta
„Měsíčním vyměřovacím základem je částka, kterou si
osoba samostatně výdělečně činná určí, nejvýše však
částka ve výši jedné dvanáctiny maximálního vyměřo-
vacího základu.“.

19. V § 14 odst. 2 větě druhé se za slova „výše
měsíčního vyměřovacího základu“ vkládá slovo „nej-
méně“ a slova „čtyřnásobku průměrné mzdy“ se na-
hrazují slovy „jedné dvanáctiny maximálního vyměřo-
vacího základu“.

20. V § 14a odst. 2 se věty první a druhá nahrazují

větami „Osoba samostatně výdělečně činná může platit
v kalendářním roce zálohy na pojistné na delší než mě-
síční období, avšak vždy jen do budoucna a nejdéle do
konce kalendářního roku. Platbu záloh na pojistné po-
dle věty první je osoba samostatně výdělečně činná po-
vinna předem oznámit příslušné okresní správě sociál-
ního zabezpečení.“.

21. V § 14c odst. 2 se věta druhá zrušuje.

22. V § 15b se slova „31. prosince 2010“ nahrazují
slovy „31. prosince 2011“.

23. V § 17 odst. 2 větě poslední se slova „měsíce
června následujícího“ zrušují.

24. V § 22 odst. 1 úvodní části ustanovení
a v § 22b odst. 1, 3 a 4 se slova „odst. 5 a 6“ nahrazují
slovy „odst. 3 a 4“.

25. V § 23b odst. 3 se slova „prvních 14 kalendář-
ních dnů trvání“ zrušují.

26. V § 23b se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Za průměrnou mzdu se pro účely tohoto zá-
kona považuje částka, která se vypočte jako součin vše-
obecného vyměřovacího základu za kalendářní rok,
který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, pro který
se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu
pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího zá-
kladu; vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny
nahoru.“.

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1. Pojistné na nemocenské pojištění u osob samo-
statně výdělečně činných a zahraničních zaměstnanců
se za období před rokem 2011 stanoví podle zákona
č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Vyměřovací základ osoby samostatně výdě-
lečně činné pro pojistné na důchodové pojištění a pří-
spěvek na státní politiku zaměstnanosti za rok 2010 se
stanoví podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku za-
městnanosti, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.

3. Zálohy na pojistné na důchodové pojištění a pří-
spěvek na státní politiku zaměstnanosti za kalendářní
měsíce roku 2010 se platí podle zákona č. 589/1992 Sb.,
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na
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státní politiku zaměstnanosti, ve znění účinném do dne
nabytí účinnosti tohoto zákona. Zálohy na pojistné na
důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku za-
městnanosti, které osoba samostatně výdělečně činná
zaplatila v roce 2010 podle § 14a odst. 2 věty první
a druhé zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstna-
nosti, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, i za kalendářní měsíce roku 2011, se považují
za zálohy zaplacené za tyto kalendářní měsíce, a to v té
výši, v jaké byly zaplaceny.

4. Osoba samostatně výdělečně činná, která se od
1. ledna 2011 stala osobou samostatně výdělečně činnou
vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost
z důvodu své účasti na nemocenském pojištění osob
samostatně výdělečně činných, může zálohy na pojistné
na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti za období leden 2011 až kalendářní mě-
síc, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž po-
dala nebo měla podat přehled podle § 15 zákona č. 589/
/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a pří-
spěvku na státní politiku zaměstnanosti, za rok 2010
zaplatit nejpozději do konce kalendářního měsíce ná-
sledujícího po kalendářním měsíci, v němž tento pře-
hled podala.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákoníku práce

Čl. V

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., záko-
na č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného
pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona
č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/
/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008
Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb.
a zákona č. 326/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 66 odst. 1 se za slova „14 kalendářních
dnů“ vkládají slova „a v období od 1. ledna 2011 do
31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů“.

2. V § 76 se odstavec 4 zrušuje.

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

3. V § 77 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Dohodu o provedení práce nebo dohodu
o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen uzavřít
písemně, jinak jsou neplatné; jedno vyhotovení této do-
hody zaměstnavatel vydá zaměstnanci.“.

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

4. V § 123 odstavec 5 zní:

„(5) Platové tarify se stanoví v 16 platových tří-
dách a v každé z nich v platových stupních.“.

5. V § 123 odst. 6 písmeno f) zní:

„f) okruh zaměstnanců, u kterých může zaměstnavatel
určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů
stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stu-
peň příslušné platové třídy nebo se kterými může
zaměstnavatel sjednat smluvní plat,“.

6. V § 192 odst. 1 větě první se za slova „14 ka-
lendářních dnů“ vkládají slova „a v období od 1. ledna
2011 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendář-
ních dnů“.

7. V § 192 odst. 1 větě druhé se za slovo „plat“
vkládají slova „nebo mzda“.

8. V § 192 odst. 1 větě třetí se za slova „14 kalen-
dářních dnů“ vkládají slova „a v období od 1. ledna
2011 do 31. prosince 2013 období 21 kalendářních
dnů“.

9. V § 192 odst. 1 větě čtvrté, odst. 5 a odst. 6 větě
první se za slova „14 kalendářních dnů“ vkládají slova
„a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013
v období prvních 21 kalendářních dnů“.

10. V § 194 větě první se za slova „14 kalendářních
dnů“ vkládají slova „a v období od 1. ledna 2011 do
31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů“.

Čl. VI

Přechodná ustanovení

1. Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla
nebo karanténa byla nařízena před 1. lednem 2011 a trvá
ještě v roce 2011,

a) přísluší náhrada mzdy nebo platu nebo náhrada
odměny z dohody o pracovní činnosti podle
§ 192 nebo 194 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a

b) délka doby nebo období 14 kalendářních dnů
uvedená v § 66 odst. 1 větě druhé a § 192 odst. 1
větě třetí a čtvrté, odst. 5 a odst. 6 větě první
zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném do dne
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nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává zacho-
vána.

2. Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla
nebo karanténa byla nařízena před 1. lednem 2014 a trvá
ještě v roce 2014,

a) přísluší náhrada mzdy nebo platu nebo náhrada
odměny z dohody o pracovní činnosti podle
§ 192 nebo 194 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění
účinném ke dni 31. prosince 2013, a

b) délka doby nebo období 21 kalendářních dnů uve-
dené v § 66 odst. 1 větě druhé a § 192 odst. 1 větě
třetí a čtvrté, odst. 5 a odst. 6 větě první zákona
č. 262/2006 Sb., ve znění účinném ke dni 31. pro-
since 2013, zůstává zachována.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o státní sociální podpoře

Čl. VII

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997
Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zá-
kona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona
č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/
/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001
Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/
/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004
Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb.,
zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona
č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/
/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005
Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb.,
zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/
/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006
Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb.,
zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/
/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008
Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb.,
zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb. a zákona č. 362/
/2009 Sb., se mění takto:

1. § 2 zní:

„§ 2

Dávky státní sociální podpory jsou

a) dávky poskytované v závislosti na výši příjmu

1. přídavek na dítě,

2. příspěvek na bydlení,

3. porodné,

b) ostatní dávky

1. rodičovský příspěvek,

2. dávky pěstounské péče,

3. pohřebné.“.

2. V § 5 odst. 1 písm. b) bodě 13 se za slovo
„čtrnáctého“ vkládají slova „a v období od 1. ledna
2011 do 31. prosince 2013 do dvacátého prvního“.

3. V § 5 odst. 1 písm. f) se slova „ , sociální pří-
platek“ zrušují.

4. V § 5 odst. 1 písm. g) se slova „sociální přípla-
tek a“ zrušují.

5. V § 5 odst. 7 písm. b) se slova „sociální přípla-
tek“ nahrazují slovem „porodné“.

6. V § 5 odst. 7 písm. b) se slova „přiznávají-li se“
nahrazují slovy „přiznává-li se příspěvek na bydlení“.

7. V § 6 písmeno b) zní:

„b) jde-li o

1. příspěvek na bydlení období kalendářního
čtvrtletí předcházejícího kalendářnímu čtvrtletí,
na které se nárok na výplatu dávky prokazuje,
popřípadě nárok na dávku uplatňuje,

2. porodné kalendářní čtvrtletí předcházející ka-
lendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě (děti) na-
rodilo.“.

8. V § 7 odst. 1 se slova „sociálního příplatku“
nahrazují slovem „porodného“ a slova „nebo sociál-
ního příplatku“ se nahrazují slovy „nebo porodného“.

9. V § 7 odst. 1 se slova „odstavce 6“ nahrazují
slovy „odstavce 5“.

10. V § 7 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 13 se označují jako odstavce 5
až 12.

11. V § 7 odst. 8 se slova „a 6“ nahrazují slo-
vy „a 5“.

12. V § 7 odst. 11 se slova „odstavce 11“ nahrazují
slovy „odstavce 10“.
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13. V části třetí se hlava druhá včetně nadpisu zru-
šuje.

14. V § 25 odst. 1 písm. b) a c) a § 26 odst. 1
písm. a) a b) se v tabulkách slova „odst. 6“ nahrazují
slovy „odst. 5“.

15. V § 30 odst. 1 písm. b) až d) a § 30a odst. 1 se
slova „21 měsíců“ nahrazují slovy „9 měsíců“.

16. V § 30b odst. 1 písm. c) se slova „odst. 11
a 12“ nahrazují slovy „odst. 10 a 11“.

17. V § 30b odst. 4 větě první se slova „ , peněži-
tou pomoc“ zrušují.

18. V § 31 odst. 1 se slova „odst. 7 až 12“ nahra-
zují slovy „odst. 6 až 11“.

19. V § 37 odst. 4 se slova „odst. 11“ nahrazují
slovy „odst. 10“ a slova „odst. 12“ slovy „odst. 11“.

20. V § 40b odst. 2 se slova „odst. 11 a 12“ na-
hrazují slovy „odst. 10 a 11“.

21. V § 43 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

22. § 44 včetně nadpisu zní:

„§ 44

Podmínky nároku na porodné

(1) Nárok na porodné má, nepřevyšuje-li roz-
hodný příjem v rodině součin částky životního minima
rodiny a koeficientu 2,40, žena,

a) která porodila své první živé dítě,
b) které se současně s prvním živě narozeným dítě-

tem narodilo další živé dítě nebo děti,
pokud jí před tímto porodem nevznikl nárok na po-
rodné podle § 45 odst. 1.

(2) Nárok na porodné má rovněž otec prvního
živě narozeného dítěte nebo dětí, které se narodily sou-
časně s prvním dítětem ženy, jestliže žena, která dítě
(děti) porodila, zemřela a ke dni porodu splnila pod-
mínky uvedené v odstavci 1 a porodné nebylo vypla-
ceno jí ani jiné osobě.

(3) Nárok na porodné vzniká dnem porodu dítěte,
není-li dále stanoveno jinak.“.

23. V § 45 odstavec 1 zní:

„(1) Nárok na porodné má také ode dne převzetí
dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů osoba,
která převzala dítě do takové péče do 1 roku jeho věku,
toto dítě bylo prvním dítětem této osoby, na které z dů-
vodu jeho převzetí vznikl nárok na porodné, a před

převzetím tohoto dítěte do péče této osobě nevznikl
nárok na porodné podle § 44. Za podmínek uvedených
ve větě první má nárok na porodné také osoba, která
převzala do trvalé péče nahrazující péči rodičů 2 nebo
více současně narozených dětí. Podmínkou je, že roz-
hodný příjem v rodině této osoby nepřevyšuje součin
částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40.“.

24. V § 45 odstavec 3 zní:

„(3) Za dítě převzaté do trvalé péče nahrazující
péči rodičů se považuje dítě převzaté do péče na zá-
kladě rozhodnutí příslušného orgánu, jde-li o rozhod-
nutí podle § 7 odst. 10 písm. a) a b).“.

25. V § 46 odstavec 1 zní:

„(1) Výše porodného činí 13 000 Kč na první živě
narozené dítě; narodí-li se s prvním živě narozeným
dítětem další živě narozené dítě nebo děti, činí výše
porodného 19 500 Kč.“.

26. V § 51 odstavec 2 zní:

„(2) Příspěvek na bydlení se přiznává na období
od 1. července do 30. června následujícího kalendářního
roku nebo v rámci tohoto období na dobu kratší, jsou-
-li splněny podmínky nároku na tuto dávku jen po tuto
kratší dobu. Příspěvek na bydlení náležející podle věty
první se v rámci uvedeného období vyplácí vždy po
období kalendářního čtvrtletí nebo v rámci tohoto ka-
lendářního čtvrtletí po dobu kratší, trval-li nárok na
tuto dávku jen po kratší dobu, než je kalendářní
čtvrtletí. Je-li příspěvek na bydlení vyplácen k posled-
nímu dni kalendářního čtvrtletí, náleží jeho výplata
v bezprostředně následujícím kalendářním čtvrtletí,
jen jestliže nejpozději do konce prvního kalendářního
měsíce tohoto následujícího kalendářního čtvrtletí se
prokáže výše rozhodných příjmů za kalendářní
čtvrtletí, k jehož poslednímu dni byla dávka vyplacena.
Neprokáže-li se rozhodný příjem podle věty třetí, za-
staví se výplata příspěvku na bydlení od splátky nále-
žející za kalendářní měsíc, do jehož konce je třeba pro-
kázat výši příjmů pro výplatu příspěvku na bydlení na
následující kalendářní čtvrtletí. Neprokáže-li se roz-
hodný příjem ani do konce kalendářního čtvrtletí, za
které by se měla uvedená dávka vyplácet, nárok na pří-
spěvek na bydlení zaniká. Ustanovení věty třetí až páté
neplatí, jde-li o příspěvek na bydlení vyplácený k po-
slednímu dni kalendářního čtvrtletí končícího dnem
30. června. Ustanovení věty třetí až šesté se vztahuje
také na prokazování nákladů na bydlení. Prokáže-li se
nárok na výplatu příspěvku na bydlení za dobu, za
kterou výplata této dávky podle tohoto odstavce nená-
ležela, nebo prokáže-li se nárok na příspěvek na bydle-
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ní za dobu zániku nároku na tuto dávku podle toho-
to odstavce, postupuje se obdobně podle odstavce 1
věty páté až sedmé.“.

27. V § 51 odst. 4 a § 54 odst. 2 se za slova „v § 2
písm. a)“ vkládají slova „bodech 1 a 2“.

28. V § 54 odst. 3 se slova „v § 2 písm. b) bo-
dech 3 a 4“ nahrazují slovy „v § 2 písm. a) bodu 3
a v § 2 písm. b) bodu 3“.

29. V § 57 odst. 1 se slova „§ 2 písm. a), § 2
písm. b) v bodu 1“ nahrazují slovy „§ 2 písm. a) bo-
dech 1 a 2, § 2 písm. b) bodech 1 a 2“.

30. V § 57 odst. 2 se slova „§ 2 písm. b) bodech 3
a 4“ nahrazují slovy „§ 2 písm. a) bodu 3, § 2 písm. b)
bodu 3“.

31. V § 58 odst. 2 se slova „§ 2 písm. a), § 2
písm. b) bodu 1“ nahrazují slovy „§ 2 písm. a) bo-
dech 1 a 2, § 2 písm. b) bodu 1“.

32. V § 68 odst. 1 písm. e) bodu 1 se slo-
va „ , peněžité pomoci“ zrušují.

33. V § 68 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k) skutečnosti prokazující, že jde o dítě zakládající
nárok na porodné.“.

34. V § 69 odst. 1 písm. e) se slova „odst. 7“ na-
hrazují slovy „odst. 6“.

Čl. VIII

Přechodná ustanovení

1. Nárok na sociální příplatek podle § 20 až 22
zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve
znění účinném do dne 31. prosince 2010, náleží napo-
sledy za měsíc prosinec 2010, s výjimkou případů uve-
dených v bodu 2. O zániku nároku na sociální příplatek
úřad práce jeho poživateli zašle sdělení.

2. Jde-li o rodiče pečujícího alespoň o 1 nezaopat-
řené dítě, které je dlouhodobě nemocné, dlouhodobě
zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně
postižené, anebo je-li alespoň 1 z rodičů pečujících o ne-
zaopatřené dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižený
nebo je nezaopatřeným dítětem, které je dlouhodobě
zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné, pak
sociální příplatek náleží i po 31. prosinci 2010 podle
právní úpravy platné přede dnem 1. ledna 2011, nej-
později však do 31. prosince 2012 s tím, že se pro po-
souzení nároku a při stanovení výše sociálního pří-
platku ode dne 1. ledna 2011 použijí pouze koeficienty

podle § 22 odst. 1 písm. a) až c) a podle odst. 2 písm. a)
až c) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
ve znění účinném do dne 31. prosince 2010.

3. Jestliže rodič, který má nárok na rodičovský
příspěvek, pečuje o dítě zakládající nárok na rodi-
čovský příspěvek, které je ke dni 1. ledna 2011 starší
10 měsíců života, ale mladší 23 měsíců života, může
nejpozději do konce února 2011 provést volbu čerpání
rodičovského příspěvku v základní výměře. Splnění
podmínky uvedené v § 30 odst. 1 písm. c) bodě 1 zá-
kona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve
znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
zůstává nedotčeno.

4. Porodné podle § 44 až 46 zákona č. 117/1995
Sb., o státní sociální podpoře, ve znění účinném do dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, náleží, jde-li o dítě na-
rozené nebo převzaté do péče nahrazující péči rodičů
přede dnem 1. ledna 2011.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o zaměstnanosti

Čl. IX

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

1. V § 5 písm. c) se za bod 4 vkládá nový bod 5,
který zní:

„5. okamžitém zrušení pracovního poměru za-
městnancem podle § 56 zákoníku práce,“.

Dosavadní body 5 a 6 se označují jako body 6 a 7.

2. V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
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čárkou a doplňuje se písmeno n), které včetně po-
známky pod čarou č. 72 zní:

„n) poskytuje Ministerstvu vnitra

1. přehled o změnách údajů v udělených povole-
ních ke zprostředkování zaměstnání,

2. přehled o pokutách uložených právnickým
nebo fyzickým osobám, kterým bylo uděleno
povolení ke zprostředkování zaměstnání, za
porušení povinností vyplývajících z pracovně-
právních předpisů podle § 126 odst. 2 nebo
zvláštního právního předpisu72).

72) § 3 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění poz-
dějších předpisů.“.

3. V § 25 odst. 3 závěrečné části ustanovení se věta
první nahrazuje větou „Uchazeč o zaměstnání je povi-
nen úřadu práce výkon této činnosti bez ohledu na výši
měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při podání
žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději
v den nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě stano-
vené úřadem práce dokládat výši měsíčního výdělku
nebo odměny.“.

4. V § 30 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) uchazeč o zaměstnání bez vážných důvodů

1. nesplní povinnost stanovenou v § 25 odst. 3,
nebo

2. ve lhůtě stanovené v § 27 odst. 2 neoznámí
úřadu práce osobně nebo písemně další skuteč-
nosti, které mají vliv na zařazení a vedení v evi-
denci uchazečů o zaměstnání, nebo důvody,
pro které se nedostavil na úřad práce ve stano-
veném termínu,“.

5. V § 30 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou
„Rozhodnutí o vyřazení nelze vydat po uplynutí 3 let
ode dne, kdy nastala skutečnost bránící vedení v evi-
denci uchazečů o zaměstnání podle odstavce 1 písm. a),
nebo kdy uchazeč o zaměstnání nesplnil povinnost vy-
plývající z odstavce 1 písm. b).“.

6. V § 39 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) který ke dni, k němužmá být podpora v nezaměst-
nanosti přiznána, vykonává některou z činností
podle § 25 odst. 3.“.

7. V § 44 odst. 3 se za slovo „nezaměstnanosti“
vkládají slova „po dobu trvání právního vztahu, na je-
hož základě vykonává některou z činností podle § 25
odst. 3, a“.

8. Za § 44 se vkládá nový § 44a, který včetně po-
známek pod čarou č. 73 a 74 zní:

„§ 44a

Uchazeči o zaměstnání, kterému přísluší podle ji-
ných právních předpisů z posledního zaměstnání od-
stupné73), odbytné nebo odchodné74), se podpora v ne-
zaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby, která od-
povídá výši odstupného, odbytného nebo odchodného;
tato doba se určí podle příslušného násobku průměr-
ného měsíčního výdělku nebo měsíčního služebního
příjmu, kterým byla uchazeči o zaměstnání stanovena
výše odstupného, odbytného nebo odchodného. Usta-
novením předchozí věty není dotčeno poskytování
podpory v nezaměstnanosti po celkovou dobu stano-
venou tímto zákonem.

73) § 67 zákoníku práce.
74) § 138 a násl. zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání,

ve znění pozdějších předpisů.
§ 155 a násl. zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších
předpisů.“.

9. V § 46 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b),
které zní:

„b) po kterou uchazeč o zaměstnání vykonává někte-
rou z činností podle § 25 odst. 3 a z tohoto dů-
vodu mu nebyla vyplácena podpora v nezaměstna-
nosti,“.

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

10. V § 50 odst. 3 se za větu první vkládají věty
„V případě, že uchazeč o zaměstnání před zařazením
do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného dů-
vodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou
se zaměstnavatelem, činí procentní sazba podpory v ne-
zaměstnanosti 45 % průměrného měsíčního čistého vý-
dělku nebo vyměřovacího základu. Ukončil-li uchazeč
o zaměstnání sám nebo dohodou ve stejný den více
zaměstnání, z nichž alespoň 1 bylo ukončeno z vážných
důvodů, náleží mu podpora v nezaměstnanosti ve výši
procentní sazby podpory v nezaměstnanosti podle věty
první. Vykonával-li uchazeč o zaměstnání jako po-
slední před zařazením do evidence uchazečů o zaměst-
nání samostatnou výdělečnou činnost, ustanovení věty
druhé se nepoužije.“.

11. V § 56 odst. 2 písm. a) se slova „3 a“ zrušují.

12. Za § 58 se vkládá nový § 58a, který zní:
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„§ 58a

Agentury práce mohou provádět zprostředkování
zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) jen za pod-
mínky, že mají sjednáno pojištění pro případ svého
úpadku a pro případ úpadku uživatele, a to ve výši
zajišťující výplatu mzdy do výše trojnásobku průměr-
ného měsíčního výdělku všech dočasně přidělených za-
městnanců. Doklad o sjednání tohoto pojištění je agen-
tura práce povinna doložit ministerstvu do 2 měsíců
ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení ke
zprostředkování zaměstnání.“.

13. V § 59 odst. 2 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „ , přičemž se uvede zvlášť počet občanů
České republiky, počet občanů Evropské unie, počet
občanů ostatních členských států Evropského hospo-
dářského prostoru a Švýcarska a počet ostatních cizinců
podle státní příslušnosti“.

14. V § 60 odst. 7 větě čtvrté se slovo „druhé“
nahrazuje slovem „třetí“.

15. § 60a zní:

„§ 60a

(1) Další podmínkou pro udělení povolení ke
zprostředkování zaměstnání právnické nebo fyzické
osobě je souhlasné závazné stanovisko Ministerstva
vnitra vydané na základě žádosti ministerstva. V žádosti
ministerstvo uvede identifikační údaje právnické osoby
a jejího odpovědného zástupce, popřípadě odpověd-
ných zástupců, nebo fyzické osoby žádající o povolení
ke zprostředkování zaměstnání. Ministerstvo vnitra při
zpracování svého závazného stanoviska posoudí udě-
lení povolení ke zprostředkování zaměstnání z hlediska
veřejného pořádku, bezpečnosti a dodržování práv tře-
tích osob.

(2) Při zajišťování informací potřebných pro vy-
dání závazného stanoviska podle odstavce 1 je Minis-
terstvo vnitra oprávněno vyžádat si opis z evidence
Rejstříku trestů39a) žádající fyzické osoby nebo osoby
oprávněné jednat jménem žádající právnické osoby
anebo jejího odpovědného zástupce, popřípadě odpo-
vědných zástupců, a požádat o informace k uvedeným
osobám Policii České republiky, zpravodajské služby
nebo jiné orgány veřejné správy.

(3) Ministerstvo vnitra je povinno své závazné sta-
novisko k udělení povolení ke zprostředkování zaměst-
nání doručit ministerstvu do 15 pracovních dnů ode
dne obdržení žádosti o závazné stanovisko. Pokud
tak neučiní do konce této lhůty, má se za to, že s udě-
lením povolení ke zprostředkování zaměstnání sou-
hlasí.“.

16. V § 61 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

17. V § 61 odst. 3 se na konci písmene d) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

18. V § 61 se na konci odstavce 6 doplňují věty
„V případě změny odpovědného zástupce právnické
osoby je nezbytné doložit doklady o splnění podmínek
stanovených v § 60. Při změnách údajů uvedených v po-
volení ke zprostředkování zaměstnání podle § 62
odst. 1 písm. a) a b) a podle § 62 odst. 2 písm. a) vydá
ministerstvo nové rozhodnutí.“.

19. V § 62 odst. 1 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „právnické osoby“.

20. V § 62 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) identifikační údaje odpovědného zástupce, s výjim-
kou rodného čísla a místa narození,“.

21. V § 62 odst. 1 písm. c) se slova „územní ob-
vod,“ zrušují.

22. V § 62 odst. 2 písm. a) se za slova „rodného
čísla“ vkládají slova „a místa narození“ a slova „a dále
identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základ-
ního registru osob41a),“ se zrušují.

23. V § 62 odst. 2 písm. b) se slova „územní ob-
vod,“ zrušují.

24. V § 63 odst. 2 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „pro udělení povolení ke zprostředko-
vání zaměstnání“.

25. V § 63 odst. 2 písmeno b) zní:

„b) zprostředkovává zaměstnání v rozporu s vydaným
povolením ke zprostředkování zaměstnání nebo
s dobrými mravy, nebo jinak poruší povinnosti
vyplývající z tohoto zákona,“.

26. V § 63 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové
písmeno c), které zní:

„c) zprostředkovává zaměstnání bez sjednaného po-
jištění podle § 58a nebo nedoloží ministerstvu
do 2 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhod-
nutí o povolení ke zprostředkování zaměstnání
doklad o sjednání tohoto pojištění,“.

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

27. V § 63 odstavec 3 zní:

„(3) Ministerstvo na základě podnětu Ministerstva
vnitra zahájí řízení o odnětí povolení ke zprostředko-
vání zaměstnání právnické osobě nebo fyzické osobě.
V tomto řízení Ministerstvo vnitra vydá nové stanovis-
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ko podle § 60a. Ministerstvo na základě nesouhlasného
stanoviska Ministerstva vnitra povolení ke zprostřed-
kování zaměstnání právnické osobě nebo fyzické osobě
rozhodnutím odejme.“.

28. V § 63 odst. 4 se slova „a c)“ nahrazují slo-
vy „ , d) a e) a v odstavci 3“.

29. V § 63 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Ministerstvo v rozhodnutí o odejmutí povo-
lení ke zprostředkování zaměstnání z důvodů uvede-
ných v odstavcích 2 a 3 stanoví den, ke kterému je
právnická nebo fyzická osoba povinna zprostředkova-
telskou činnost ukončit. Ode dne doručení rozhodnutí
o odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání
může právnická nebo fyzická osoba, které bylo povo-
lení ke zprostředkování zaměstnání odňato, vykonávat
pouze takové činnosti, které nejsou v rozporu s účelem
vydaného rozhodnutí.“.

30. V § 65 se slova „až e)“ nahrazují slovy „až d)“.

31. Poznámka pod čarou č. 41a zní:

„41a) § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona
č. 479/2008 Sb.“.

32. V § 104 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové
písmeno e), které zní:

„e) překlenovací příspěvek,“.

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

33. § 114 včetně nadpisu zní:

„§ 114

Překlenovací příspěvek

(1) Překlenovací příspěvek může úřad práce na zá-
kladě dohody poskytnout osobě samostatně výdělečně
činné, která přestala být uchazečem o zaměstnání a které
byl poskytnut příspěvek podle § 113 odst. 1. Překleno-
vací příspěvek se poskytuje na úhradu provozních ná-
kladů, které vznikly a byly uhrazeny v období, na které
je překlenovací příspěvek poskytnut.

(2) Překlenovací příspěvek se poskytuje nejdéle na
dobu 5 měsíců. Měsíční výše příspěvku činí nejvýše
0,25násobku průměrné mzdy v národním hospodářství
za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcháze-
jícího kalendářnímu roku, ve kterém byla uzavřena do-
hoda o překlenovacím příspěvku. O poskytnutí pří-
spěvku lze požádat nejpozději do 30 kalendářních dnů
ode dne uzavření dohody podle § 113 odst. 1. Výši
průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předcházejí-

cího kalendářního roku vyhlásí ministerstvo na základě
údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejně-
ným ve Sbírce zákonů.

(3) Překlenovací příspěvek se poskytuje jednorá-
zově za celé dohodnuté období a je splatný do 30 ka-
lendářních dnů od uzavření dohody o poskytnutí to-
hoto příspěvku.

(4) Za provozní náklady, na které lze osobě samo-
statně výdělečně činné poskytnout překlenovací příspě-
vek, se považují

a) nájemné a služby s ním spojené, s výjimkou ná-
jemného za bytovou jednotku a služeb s ním spo-
jených,

b) náklady na dopravu materiálu a hotových vý-
robků,

c) náklady na opravu a údržbu objektu, ve kterém je
provozována samostatná výdělečná činnost, pokud
je tento objekt ve vlastnictví osoby samostatně vý-
dělečně činné a náklady souvisí s provozováním
samostatné výdělečné činnosti.

(5) Je-li součástí nákladů uvedených v odstavci 4
daň z přidané hodnoty a osoba samostatně výdělečně
činná není plátcem této daně, považuje se daň z přidané
hodnoty za provozní náklad.“.

34. Na konci textu § 142 se doplňují slova „ , s vý-
jimkou správních řízení o odejmutí povolení ke zpro-
středkování zaměstnání, zahájených podle § 63 odst. 2
písm. a) až d)“.

Čl. X

Přechodná ustanovení

1. Řízení o podpoře v nezaměstnanosti, která ne-
byla pravomocně skončena do dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona, se dokončí podle zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění účinném do dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

2. Řízení o vyřazení z evidence uchazečů o za-
městnání zahájená podle § 30 odst. 1 písm. b) zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění účinném do
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla pra-
vomocně skončena do dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, se dokončí podle zákona č. 435/2004 Sb., o za-
městnanosti, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.

3. Ustanovení § 44 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se vztahuje jen na podporu
v nezaměstnanosti, o niž uchazeč o zaměstnání požádal
po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
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4. Právnická nebo fyzická osoba, které bylo vy-
dáno povolení ke zprostředkování zaměstnání do dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinna do 3 měsíců
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona doložit Minis-
terstvu práce a sociálních věcí doklad o sjednání pojiš-
tění podle § 58a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstna-
nosti, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona, jinak povolení ke zprostředkování za-
městnání zaniká.

5. Řízení o povolení ke zprostředkování zaměst-
nání, která nebyla pravomocně ukončena do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění účinném
v době podání žádosti o povolení ke zprostředkování
zaměstnání.

6. Správní řízení o odejmutí povolení ke zpro-
středkování zaměstnání podle § 63 odst. 2 písm. a)
až d) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, za-
hájená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se do-
končí podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o sociálních službách

Čl. XI

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb.,
zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 479/
/2008 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 206/2009
Sb., zákona č. 223/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se
mění takto:

1. V § 11 odst. 2 písm. a) se částka „2 000 Kč“
nahrazuje částkou „800 Kč“.

2. V § 15 odst. 2 větě první se slova „nebo § 18a
odst. 2“ zrušují.

3. V § 18 odst. 1 a 3 se slova „ , s výjimkou vý-
platy části příspěvku ve stupni I (lehká závislost) podle
§ 18a odst. 1 písm. b)“ zrušují.

4. § 18a se zrušuje.

5. V § 25 odst. 1 se věta první nahrazuje větou
„Obecní úřad obce s rozšířenou působností provádí
pro účely posuzování stupně závislosti podle od-
stavce 3 sociální šetření, při kterém se zjišťuje schop-
nost samostatného života osoby v přirozeném sociál-
ním prostředí.“.

6. V § 25 odst. 4 se ve větě první slova „výsledek
posouzení stupně závislosti osoby“ nahrazují slovy
„stejnopis posudku vydaného podle zvláštního práv-
ního předpisu51)“.

Poznámka pod čarou č. 51 zní:

„51) § 16a odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a prová-
dění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 347/2010
Sb.“.

7. V § 29 odst. 1 se na konci písmene f) čárka na-
hrazuje tečkou a písmena g) a h) se zrušují.

8. V § 82 odst. 3 se na konci písmene d) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

9. V § 92 se písmeno b) zrušuje.

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

10. V § 107 odst. 2 písm. n) se na konci doplňuje
slovo „nebo“.

11. V § 107 odst. 2 se na konci písmene o) slovo
„nebo“ zrušuje a čárka se nahrazuje tečkou.

12. V § 107 odst. 2 se písmeno p) zrušuje.

13. V § 107 odst. 5 písm. c) se slova „písm. i)
až p)“ nahrazují slovy „písm. i) až o)“.

Čl. XII

Přechodná ustanovení

1. Příspěvek na péči ve stupni I (lehká závislost) ve
výši podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, náleží naposledy za měsíc
prosinec 2010.

2. Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působ-
ností doručí nejpozději do dne výplaty příspěvku na
péči za měsíc leden 2011 příjemcům příspěvku na péči
ve stupni I (lehká závislost) písemné sdělení o změně
výše tohoto příspěvku podle § 11 odst. 2 písm. a) zá-
kona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Toto
sdělení se nedoručuje do vlastních rukou.

ČÁST SEDMÁ

Změna občanského soudního řádu

Čl. XIII

V § 279 odst. 2 písm. k) zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění zákona č. 305/2008
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Sb., se za slova „14 kalendářních dnů“ vkládají slova
„a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období
prvních 21 kalendářních dnů“.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení

Čl. XIV

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992
Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zá-
kona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona
č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/
/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998
Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb.,
zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona
č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/
/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000
Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb.,
zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona
č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/
/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002
Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona
č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/
/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004
Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb.,
zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona
č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/
/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006
Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zá-
kona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/
/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006
Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 405/
/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007
Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.,
zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/
/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009
Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 303/2009 Sb. a zákona č. 326/2009 Sb., se
mění takto:

1. V § 13 odst. 2 větě druhé se za slova „14 kalen-
dářních dnů“ vkládají slova „a v období od 1. ledna
2011 do 31. prosince 2013 prvních 21 kalendářních
dnů“.

2. V § 16a odstavec 3 zní:

„(3) Orgán sociálního zabezpečení příslušný k po-
souzení zdravotního stavu zašle orgánu, který o posou-
zení požádal, stejnopis posudku vydaného podle § 4
odst. 2 a § 8 odst. 1 a 9.“.

3. V § 83 odst. 2 písm. c) se za slova „14 kalen-
dářních dnů“ vkládají slova „a v období od 1. ledna
2011 do 31. prosince 2013 prvních 21 kalendářních
dnů“.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o důchodovém pojištění

Čl. XV

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve
znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb.,
zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona
č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/
/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001
Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb.,
zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/
/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004
Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb.,
zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona
č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 24/
/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 189/2006
Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb.,
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 405/2006
Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb.,
zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 178/2008 Sb., zákona č. 305/
/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008
Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zá-
kona č. 108/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona
č. 303/2009 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného
pod č. 135/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 6 úvodní části ustanovení se za slovo
„činná“ vkládají slova „ , která není účastna nemocen-
ského pojištění osob samostatně výdělečně činných,“.

2. V § 9 se na konci odstavce 9 doplňuje věta „Po-
kud byla osoba samostatně výdělečně činná účastna ne-
mocenského pojištění osob samostatně výdělečně čin-
ných jen po část kalendářního měsíce, považuje se
v tomto kalendářním měsíci samostatná výdělečná čin-
nost vždy za hlavní samostatnou výdělečnou činnost.“.

3. V § 10 odst. 2 větě třetí a odst. 3 větě první se
za slova „14 kalendářních dnů“ vkládají slova „a v ob-
dobí od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 prvních
21 kalendářních dnů“.

Sbírka zákonů č. 347 / 2010Strana 4764 Částka 127



4. V § 16 odst. 6 se slova „po odpočtu výdajů vy-
naložených na jeho dosažení, zajištění a udržení“ zru-
šují.

5. V § 16 odst. 8 se za větu první vkládá věta „Do-
saženým příjmem se rozumí příjem zúčtovaný a u osob
samostatně výdělečně činných se jejich příjmem dosa-
ženým v období, které se kryje s vyloučenými dobami,
rozumí poměrná část vyměřovacího základu pro pojist-
né za kalendářní rok, v němž je vyloučená doba podle
věty první.“.

6. V § 25 odst. 1 větě první se slova „plné nebo
částečné“ zrušují.

7. V § 36 odst. 2 větě druhé se za slova „odst. 2“
vkládají slova „až 4“.

8. V § 65 odst. 1 se ve větě první za slova „sníže-
né odměny“ vkládají slova „anebo služebního příj-
mu nebo náhrady ve výši platu“ a ve větě druhé se za
slova „nemocenské nevyplácí“ vkládají slova „osobě
samostatně výdělečně činné, která je účastna nemocen-
ského pojištění, podle § 23 zákona o nemocenském po-
jištění v prvním období dočasné pracovní neschopnosti
nebo karantény, a dny, po které se nemocenské nevy-
plácí“.

9. V § 67a větě druhé se slova „ , plného invalid-
ního nebo částečného“ nahrazují slovem „nebo“.

10. V příloze se v řádku Rok narození 1946
ve sloupci ženy s počtem vychovaných dětí 4 slo-
va „54r + 8m“ nahrazují slovy „55r + 8m“.

Čl. XVI

Přechodné ustanovení

Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla
nebo karanténa byla nařízena před 1. lednem 2014 a trvá
ještě v roce 2014, zůstává období 21 kalendářních
dnů uvedené v § 10 odst. 2 větě třetí a odst. 3 větě
první zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ke
dni 31. prosince 2013, zachováno.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o platu a dalších náležitostech
spojených s výkonem funkce představitelů

státní moci a některých státních orgánů a soudců
a poslanců Evropského parlamentu

Čl. XVII

Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitos-
tech spojených s výkonem funkce představitelů státní
moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců

Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 138/1996
Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb.,
zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona
č. 420/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 427/
/2003 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 359/2004
Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb.,
zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 388/2005 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona č. 181/
/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008
Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 418/2009 Sb.
a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/
/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 34 odst. 4 větě první se za slova „14 kalen-
dářních dnů“ vkládají slova „a od 1. ledna 2011 do
31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních
dnů“ a za slova „ve výši 60 %“ se vkládají slova „prů-
měrného výdělku“.

2. V § 34 odst. 4 větě druhé se za slova „čtrnác-
tého kalendářního dne“ vkládají slova „a od 1. ledna
2011 do 31. prosince 2013 do dvacátého prvního kalen-
dářního dne“.

3. V § 34 odst. 4 se za větu třetí vkládá věta „Pro
účely stanovení sníženého platu podle věty první se
zjištěný průměrný výdělek upravuje shodným způso-
bem jako průměrný výdělek pro stanovení náhrady
platu podle § 192 zákoníku práce; pro účely stanovení
výše platu ve snížené výši podle věty druhé se jedna
třicetina platu upraví stejným způsobem, jakým se
upravuje denní vyměřovací základ pro stanovení nemo-
cenského z nemocenského pojištění.“.

Čl. XVIII

Přechodná ustanovení

1. Byl-li představitel uvedený v § 1 písm. a) až f)
zákona č. 236/1995 Sb. nebo soudce uznán dočasně
neschopným k výkonu funkce nebo mu byla nařízena
karanténa před 1. lednem 2011 a dočasná pracovní ne-
schopnost nebo karanténa trvá ještě v roce 2011, po-
skytuje se mu plat podle § 34 odst. 4 zákona č. 236/
/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.

2. Byl-li představitel uvedený v § 1 písm. a) až f)
zákona č. 236/1995 Sb. nebo soudce uznán dočas-
ně neschopným k výkonu funkce nebo mu byla na-
řízena karanténa před 1. lednem 2014 a dočasná pra-
covní neschopnost nebo karanténa trvá ještě v roce
2014, poskytuje se mu plat podle § 34 odst. 4 zákona
č. 236/1995 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince
2013.
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ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o obcích

Čl. XIX

V § 73 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., zá-
kona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb. a záko-
na č. 326/2009 Sb., se za slova „čtrnáctého kalendářního
dne“ vkládají slova „a v období od 1. ledna 2011 do
31. prosince 2013 do dvacátého prvního kalendářního
dne“.

Čl. XX

Přechodná ustanovení

1. Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla
nebo karanténa byla nařízena před 1. lednem 2011 a trvá
ještě v roce 2011, náleží uvolněnému členu zastupitel-
stva obce měsíční odměna podle § 73 odst. 4 zákona
č. 128/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

2. Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla
nebo karanténa byla nařízena před 1. lednem 2014 a trvá
ještě v roce 2014, náleží uvolněnému členu zastupitel-
stva obce měsíční odměna podle § 73 odst. 4 zákona
č. 128/2000 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince
2013.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o krajích

Čl. XXI

V § 48 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb., zá-
kona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb. a zákona
č. 326/2009 Sb., se za slova „čtrnáctého kalendářního
dne“ vkládají slova „a v období od 1. ledna 2011 do
31. prosince 2013 do dvacátého prvního kalendářního
dne“.

Čl. XXII

Přechodná ustanovení

1. Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla
nebo karanténa byla nařízena před 1. lednem 2011 a trvá
ještě v roce 2011, náleží uvolněnému členu zastupitel-
stva měsíční odměna podle § 48 odst. 3 zákona č. 129/
/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.

2. Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla

nebo karanténa byla nařízena před 1. lednem 2014 a trvá
ještě v roce 2014, náleží uvolněnému členu zastupitel-
stva měsíční odměna podle § 48 odst. 3 zákona č. 129/
/2000 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince 2013.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o hlavním městě Praze

Čl. XXIII

V § 53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb. a zákona č. 326/
/2009 Sb., se za slova „čtrnáctého kalendářního dne“
vkládají slova „a v období od 1. ledna 2011 do 31. pro-
since 2013 do dvacátého prvního kalendářního dne“.

Čl. XXIV

Přechodná ustanovení

1. Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla
nebo karanténa byla nařízena před 1. lednem 2011 a trvá
ještě v roce 2011, náleží uvolněnému členu zastupitel-
stva hlavního města Prahy nebo uvolněnému členu za-
stupitelstva městské části hlavního města Prahy měsíční
odměna podle § 53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., ve
znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla
nebo karanténa byla nařízena před 1. lednem 2014 a trvá
ještě v roce 2014, náleží uvolněnému členu zastupitel-
stva hlavního města Prahy nebo uvolněnému členu za-
stupitelstva městské části hlavního města Prahy měsíční
odměna podle § 53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., ve
znění účinném ke dni 31. prosince 2013.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna služebního zákona

Čl. XXV

V § 111 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních
zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování
těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správ-
ních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 189/
/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 261/2007
Sb., zákona č. 305/2008 Sb. a zákona č. 326/2009 Sb., se
za slovo „přísluší“ vkládají slova „před 1. lednem 2014
v době prvních 21 kalendářních dnů a po 31. prosinci
2013“.
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Čl. XXVI

Přechodné ustanovení

Jestliže dočasná neschopnost k výkonu služby
vznikla před 1. lednem 2014 a trvá ještě v roce 2014,
náleží státnímu zaměstnanci plat ve snížené výši podle
§ 111 služebního zákona ve znění účinném ke dni
31. prosince 2013.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi

Čl. XXVII

V zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona
č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 379/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona
č. 259/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona
č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 206/
/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 141/2010
Sb., se v § 9 odst. 1 písm. b) bodě 1 za slova „14 dnů“
vkládají slova „a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013
po dobu prvních 21 dnů“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona, kterým se mění zákon
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Čl. XXVIII

Zákon č. 206/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozděj-

ších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona
č. 362/2009 Sb., se mění takto:

1. V čl. I se body 9, 12 až 14, bod 28, pokud jde
o § 29 odst. 1 písm. g) a h), body 55 a 81, bod 98,
pokud jde o § 107 odst. 2 písm. p), a bod 101, pokud
jde o § 107 odst. 2 písm. p), zrušují.

2. V čl. II se body 3 a 4 zrušují.

3. V čl. VI se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony

v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu
České republiky na rok 2010

Čl. XXIX

Zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním roz-
počtu České republiky na rok 2010, ve znění zákona
č. 166/2010 Sb., se mění takto:

1. V čl. XIV se bod 3 zrušuje.

2. Část devátá se zrušuje.

ČÁST OSMNÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XXX

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011,
s výjimkou ustanovení čl. XXIX bodu 1, které nabývá
účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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