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O B S A H :

145. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

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

147. Zákon, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

148. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další sou-
visející zákony

149. Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění
pozdějších předpisů

150. Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)

151. Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

152. Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

153. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a moni-
torování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění
vyhlášky č. 278/2011 Sb.
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ZÁKON

ze dne 20. dubna 2017,

kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné
zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb.,
zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zá-
kona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona
č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona
č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona
č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona
č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona
č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona
č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona
č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona
č. 455/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona
č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona
č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 545/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona
č. 117/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona
č. 362/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 138/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona
č. 329/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona
č. 500/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákonného
opatření Senátu č. 342/2013 Sb., zákonného opatření
Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zá-
kona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb. a zá-
kona č. 200/2015 Sb., se mění takto:

1. V nadpisu § 1 se slovo „Účel“ nahrazuje slo-
vem „Předmět“.

2. V § 1 se slova „evidence plátců pojistného“
nahrazují slovy „centrálního registru pojištěnců, pře-
rozdělování pojistného“.

3. V § 3 odst. 1 se slova „soudcům55) které“
nahrazují slovy „soudcům55), které“.

4. § 20 včetně nadpisu zní:

„§ 20

Obecná ustanovení o přerozdělování

(1) Všeobecná zdravotní pojišťovna České re-
publiky zřizuje a spravuje zvláštní účet veřejného
zdravotního pojištění (dále jen „zvláštní účet“).
Zvláštní účet slouží k přerozdělování pojistného
a dalších příjmů zvláštního účtu. Všeobecná zdra-
votní pojišťovna České republiky (dále jen „správce
zvláštního účtu“) vede zvláštní účet odděleně od
ostatních účtů a fondů, které spravuje.

(2) Předmětem přerozdělování je pojistné vy-
brané všemi zdravotními pojišťovnami a příjmy
zvláštního účtu, kterými jsou

a) celkové platby státu za pojištěnce, za něž je stát
plátcem pojistného,

b) jiná plnění, která jsou na základě tohoto zákona
nebo zvláštních právních předpisů příjmem
zvláštního účtu, a

c) úroky připsané na zvláštní účet.

(3) Z prostředků na zvláštním účtu se hradí ná-
klady na jeho vedení a na účetní operace. O úhrn
těchto nákladů se snižuje celková částka určená k pře-
rozdělování (dále jen „částka určená k přerozdělo-
vání“).

(4) Přerozdělování se provádí podle indexů
a podle nákladných hrazených služeb.

(5) Přerozdělováním podle indexů se rozumí
měsíční přerozdělování pojistného jednotlivým
zdravotním pojišťovnám podle nákladových indexů
věkových skupin a farmaceuticko-nákladových sku-
pin a podle korekcí pro souběh skupin podle § 21.
Věkovou skupinou se rozumí každá z nákladových
věkových skupin pojištěnců uvedených v příloze č. 1
k tomuto zákonu. Farmaceuticko-nákladovou skupi-
nou se rozumí nákladová skupina, do níž jsou podle
spotřeby léčivých přípravků zařazeni pojištěnci
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s onemocněním v chronickém stadiu. Nákladový in-
dex věkové skupiny a farmaceuticko-nákladové sku-
piny vyjadřuje, jak se v přímé souvislosti s přísluš-
ností pojištěnce do dané skupiny liší předpokládané
roční náklady na hrazené služby takového pojištěnce
oproti předpokládaným průměrným ročním nákla-
dům na jednoho pojištěnce v systému veřejného
zdravotního pojištění. Nákladový index pojištěnce
vyjadřuje, kolikrát se předpokládané roční náklady
na hrazené služby daného pojištěnce liší od předpo-
kládaných průměrných ročních nákladů na jednoho
pojištěnce v systému veřejného zdravotního pojiště-
ní. Do průměrných nákladů na jednoho pojištěnce
v systému veřejného zdravotního pojištění nejsou
zahrnuty náklady, které jsou předmětem přerozdě-
lování podle odstavce 6. Způsob výpočtu náklado-
vého indexu pojištěnce upravuje příloha č. 2 k to-
muto zákonu.

(6) Přerozdělováním podle nákladných hraze-
ných služeb se rozumí měsíční zálohové přerozdělo-
vání pojistného jednotlivým zdravotním pojišťov-
nám podle § 21a s ročním vyúčtováním podle
§ 21c, prováděné podle příslušnosti pojištěnců ke
zdravotní pojišťovně, za které byly těmito zdravot-
ními pojišťovnami uhrazeny nákladné hrazené
služby.

(7) Zdravotní pojišťovny pro účely přerozdělo-
vání oceňují způsobem stanoveným prováděcím
právním předpisem vydaným podle § 21f písm. d)
náklady na zdravotní služby vykázané poskytovateli
zdravotních služeb za předchozí kalendářní rok.“.

5. Za § 20 se vkládají nové § 20a až 20c, které
včetně nadpisu znějí:

„Systém přerozdělování

§ 20a

(1) Částku určenou k přerozdělování přerozdě-
luje správce zvláštního účtu mezi zdravotní pojišťov-
ny podle proměnlivých parametrů přerozdělování,
kterými jsou nastavitelné parametry přerozdělování
a vypočítané parametry přerozdělování. Postup pro
stanovení proměnlivých parametrů přerozdělování je
uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

(2) Nastavitelnými parametry přerozdělování
jsou

a) seznam farmaceuticko-nákladových skupin; se-
znam farmaceuticko-nákladových skupin obsa-

huje farmaceuticko-nákladové skupiny zařazené
do přerozdělování pro příslušné období přeroz-
dělování a dále pravidla, podle kterých se do
těchto skupin zařazují pojištěnci,

b) seznam kombinací věkové skupiny s farmaceu-
ticko-nákladovou skupinou a dvou farmaceu-
ticko-nákladových skupin navzájem (dále jen
„kombinace skupin“), který stanoví, pro které
kombinace skupin budou počítány korekce pro
souběh skupin,

c) koeficient pro výpočet zajišťovací konstanty,
jímž se stanoví objem prostředků, které budou
přerozdělovány v přerozdělování podle náklad-
ných hrazených služeb, a

d) hranice spotřeby léčiv pro zařazení pojištěnce
do farmaceuticko-nákladové skupiny, která
označuje minimální spotřebu obvyklých den-
ních terapeutických dávek léčivých přípravků
nutnou pro zařazení pojištěnce do farmaceu-
ticko-nákladové skupiny podle seznamu farma-
ceuticko-nákladových skupin.

(3) Vypočítanými parametry přerozdělování
jsou

a) nákladové indexy věkových skupin a farmaceu-
ticko-nákladových skupin,

b) korekce pro souběh skupin, pokud byly stano-
veny kombinace skupin, pro které mají být ko-
rekce počítány; korekcí pro souběh skupin se
rozumí nákladový index, který se při počítání
nákladového indexu pojištěnce započítává u po-
jištěnce s předem definovanou kombinací sku-
pin, a

c) zajišťovací konstanta, která slouží ke stanovení
hranice nákladovosti pojištěnce, při jejímž pře-
kročení jsou zdravotním pojišťovnám za pří-
slušného pojištěnce hrazeny prostředky v pře-
rozdělování podle nákladných hrazených slu-
žeb, a pro stanovení výše prostředků z přeroz-
dělování podle nákladných hrazených služeb,
která zdravotním pojišťovnám za tyto pojiš-
těnce náleží.

(4) Obdobím přerozdělování je kalendářní rok.

§ 20b

Nastavitelné parametry přerozdělování stano-
vené prováděcím právním předpisem podle § 21f

Sbírka zákonů č. 145 / 2017Částka 52 Strana 1403



písm. a) se použijí pro výpočet vypočítaných para-
metrů přerozdělování.

§ 20c

Zdravotní pojišťovny zašlou Ministerstvu zdra-
votnictví do 31. července v anonymizované podobě
údaje za předcházející kalendářní rok stanovené pro-
váděcím právním předpisem vydaným podle § 21f
písm. a). Ministerstvo zdravotnictví do 15. září vy-
počte a zašle Dozorčímu orgánu nad přerozdělová-
ním prostředků veřejného zdravotního pojištění
(dále jen „Dozorčí orgán“) a zdravotním pojišťov-
nám vypočítané parametry přerozdělování, které se
použijí pro následující období přerozdělování. Ve
stejné lhůtě Ministerstvo zdravotnictví zašle Dozor-
čímu orgánu a zdravotním pojišťovnám údaje, na je-
jichž základě byly vypočítané parametry vypočteny,
a to bez uvedení údajů o příslušnosti pojištěnců ke
zdravotní pojišťovně.“.

6. § 21 a 21a včetně nadpisů znějí:

„§ 21

Měsíční přerozdělování podle indexů

(1) Příslušná zdravotní pojišťovna sdělí do
osmého dne kalendářního měsíce správci zvláštního
účtu

a) počty svých pojištěnců v jednotlivých věkových
skupinách a farmaceuticko-nákladových skupi-
nách pojištěných u těchto pojišťoven k prvnímu
dni tohoto kalendářního měsíce, a to včetně po-
čtu pojištěnců s kombinací těchto skupin v pří-
padech, kdy se na tyto kombinace vztahují
platné korekce pro souběh skupin,

b) počty svých pojištěnců pojištěných k prvnímu
dni tohoto kalendářního měsíce u těchto pojiš-
ťoven v členění podle zákona o veřejném zdra-
votním pojištění, za které je od prvního dne
tohoto kalendářního měsíce plátcem pojistného
stát,

c) výši pojistného vybraného za předchozí kalen-
dářní měsíc a

d) počty pojištěnců podle písmen a) a b), platné
k prvnímu dni kalendářního měsíce předcháze-
jícího o 3 měsíce příslušné přerozdělování.

(2) Údaje podle odstavce 1 sděluje zdravotní
pojišťovna v elektronické podobě datovou zprávou
vytvořenou v elektronické aplikaci, kterou k zajištění

jednotné formy sdělovaných údajů zdravotními po-
jišťovnami správci zvláštního účtu vytváří a aktuali-
zuje Ministerstvo zdravotnictví a kterou zdravotním
pojišťovnám za tímto účelem bezplatně poskytuje.

(3) Správce zvláštního účtu vypočítá rozdíly
mezi počty pojištěnců sdělenými podle odstavce 1
písm. d) a počty pojištěnců sdělenými příslušnou
pojišťovnou v kalendářním měsíci o 3 měsíce před-
cházejícím příslušné přerozdělování. O rozdíly po-
dle věty první upraví správce zvláštního účtu počty
pojištěnců sdělené příslušnou pojišťovnou v kalen-
dářním měsíci podle odstavce 1 písm. a) a b).

(4) Počty pojištěnců, za které je plátcem pojist-
ného stát, sdělené příslušnými zdravotními pojišťov-
nami správci zvláštního účtu podle odstavce 1
písm. b) a upravené podle odstavce 3, jsou podkla-
dem pro platbu pojistného státem. Správce zvlášt-
ního účtu oznámí celkový počet pojištěnců podle
věty první Ministerstvu financí do dvanáctého dne
kalendářního měsíce.

(5) Správce zvláštního účtu oznámí do patnác-
tého dne kalendářního měsíce každé zdravotní pojiš-
ťovně celkovou částku, která na ni připadá z přeroz-
dělování podle indexů. Celkovou částku pro pří-
slušnou zdravotní pojišťovnu tvoří podíl na stan-
dardizovaného pojištěnce, vynásobený počtem
standardizovaných pojištěnců příslušné zdravotní
pojišťovny.

(6) Počet standardizovaných pojištěnců přísluš-
né zdravotní pojišťovny se stanoví jako součet ná-
kladových indexů všech jejích pojištěnců.

(7) Podíl na standardizovaného pojištěnce se
stanoví tak, že se částka určená k přerozdělování
v kalendářním měsíci, snížená o celkovou částku mě-
síčních záloh pro takový kalendářní měsíc z přeroz-
dělování podle nákladných hrazených služeb podle
§ 21a odst. 4, vydělí celkovým počtem standardizo-
vaných pojištěnců všech zdravotních pojišťoven.

§ 21a

Přerozdělování podle nákladných
hrazených služeb

(1) Nákladnými hrazenými službami se rozumí
hrazené služby poskytnuté pojištěncům, u nichž
výše úhrady příslušnou zdravotní pojišťovnou za
jednoho pojištěnce překročila v jednom období pře-
rozdělování částku odpovídající součtu příjmu zdra-
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votní pojišťovny na tohoto pojištěnce z přerozdělo-
vání podle indexů a zajišťovací konstanty (dále jen
„nákladný pojištěnec“). Postup výpočtu příjmu
zdravotní pojišťovny na pojištěnce z přerozdělování
podle indexů a zajišťovací konstanty stanoví příloha
č. 2 k tomuto zákonu.

(2) Příslušná zdravotní pojišťovna má nárok na
úhradu kompenzace za nákladné hrazené služby,
která tvoří

a) 80 % částky, o kterou náklady na nákladné hra-
zené služby překročí částku podle odstavce 1,
nejvýše však částku ve výši čtyřnásobku zajišťo-
vací konstanty, a dále

b) 95 % částky, o kterou náklady na nákladné hra-
zené služby překročí součet šestinásobku zajiš-
ťovací konstanty a příjmu zdravotní pojišťovny
na příslušného pojištěnce z přerozdělování po-
dle indexů.

(3) Kompenzace za nákladné hrazené služby se
poskytuje formou měsíčních zálohových plateb
a ročního vyúčtování po skončení příslušného kalen-
dářního roku.

(4) Celkový objem finančních prostředků na
měsíční zálohové platby zdravotním pojišťovnám je
pro každý kalendářní měsíc stanoven procentním
podílem z částky určené k přerozdělování v tomto
kalendářním měsíci. Tento podíl odpovídá podílu
celkové částky kompenzací za nákladné hrazené
služby přiznaných v posledním účetně uzavřeném
kalendářním roce všem zdravotním pojišťovnám
a celkové částky určené k přerozdělování v posled-
ním účetně uzavřeném kalendářním roce.

(5) Příslušné zdravotní pojišťovně náleží mě-
síční zálohová platba ve výši procentního podílu
z celkového objemu finančních prostředků na mě-
síční zálohové platby podle odstavce 4. Tento podíl
odpovídá podílu celkové částky kompenzací za ná-
kladné hrazené služby přiznaných příslušné pojiš-
ťovně v posledním účetně uzavřeném kalendářním
roce a celkové částky kompenzací za nákladné hra-
zené služby přiznaných v posledním účetně uzavře-
ném kalendářním roce všem pojišťovnám.

(6) Správce zvláštního účtu oznámí do patnác-
tého dne kalendářního měsíce všem zdravotním po-
jišťovnám výši měsíční zálohy, která na ně připadá

z přerozdělování podle nákladných hrazených slu-
žeb.“.

Poznámka pod čarou č. 40 se zrušuje.

7. Za § 21a se vkládají nové § 21b až 21f, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 21b

Měsíční platby

(1) Přesahuje-li pojistné vybrané příslušnou
zdravotní pojišťovnou za předchozí kalendářní měsíc
součet částek, které na ni připadají z přerozdělování
podle indexů a z přerozdělování podle nákladných
hrazených služeb a které jí oznámil správce zvlášt-
ního účtu podle § 21 odst. 5 a § 21a odst. 6, uhradí
tato zdravotní pojišťovna přebývající finanční pro-
středky na zvláštní účet do dvacátého pátého dne
kalendářního měsíce, v němž jí byly částky ozná-
meny. Zdravotní pojišťovně, která povinnost podle
věty první nesplní, vyměří Ministerstvo zdravotnic-
tví penále ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý
kalendářní den následující po dni splatnosti do dne
platby včetně. Penále je příjmem zvláštního účtu.
Penále nesmí zdravotní pojišťovna hradit z pro-
středků základního fondu zdravotního pojištění
nebo z prostředků rezervního fondu.

(2) Nedosahuje-li pojistné vybrané příslušnou
zdravotní pojišťovnou za předchozí kalendářní měsíc
součet částek, které na ni připadají z přerozdělování
podle indexů a z přerozdělování podle nákladných
hrazených služeb a které jí oznámil správce zvlášt-
ního účtu podle § 21 odst. 5 a § 21a odst. 6, poukáže
správce zvláštního účtu této zdravotní pojišťovně
chybějící finanční prostředky do 15 pracovních dnů
ode dne, kdy zdravotní pojišťovně tyto částky ozná-
mil. Nesplní-li správce zvláštního účtu povinnost
podle věty první, vyměří Ministerstvo zdravotnictví
správci zvláštního účtu penále ve výši 0,1 % z dlužné
částky za každý den následující po dni splatnosti do
dne platby včetně. Penále je příjmem zdravotní po-
jišťovny, vůči které správce zvláštního účtu nesplnil
povinnost podle věty první. Penále nesmí správce
zvláštního účtu hradit z prostředků zvláštního účtu,
základního fondu zdravotního pojištění nebo z pro-
středků rezervního fondu. Podle věty druhé se ne-
postupuje, pokud důvodem nesplnění povinnosti
správcem zvláštního účtu je nesplnění povinnosti ně-
které zdravotní pojišťovny podle odstavce 1.
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§ 21c

Vyúčtování nákladných hrazených služeb
a společná kontrolní skupina

(1) Zdravotní pojišťovna vyúčtuje správci
zvláštního účtu v termínu stanoveném pro předklá-
dání výročních zpráv po účetním uzavření kalendář-
ního roku všechny své nákladné pojištěnce za takový
rok, celkovou úhradu za jednotlivé pojištěnce, do níž
se započítávají i náhrady za zdravotní služby čerpané
v zahraničí, a výši kompenzací za nákladné hrazené
služby podle § 21a odst. 2. Zdravotní pojišťovna se-
staví vyúčtování svých nákladných pojištěnců v elek-
tronické aplikaci podle § 21 odst. 2. Správce zvlášt-
ního účtu je oprávněn údaje uvedené ve větě první
požadovat i v jiném termínu, rozhodne-li tak Do-
zorčí orgán; v takovém případě jsou zdravotní pojiš-
ťovny povinny předložit údaje ve lhůtě do 30 kalen-
dářních dnů ode dne jejich vyžádání.

(2) Na kontrole oprávněnosti a správnosti vy-
účtování nákladných hrazených služeb se podílejí
všechny zdravotní pojišťovny. Správce zvláštního
účtu provádí kontrolu prostřednictvím společné
kontrolní skupiny složené z revizních lékařů všech
zdravotních pojišťoven. Pro účely tohoto zákona
jsou revizní lékaři delegovaní jednotlivými zdravot-
ními pojišťovnami do kontrolní skupiny oprávněni
kontrolovat vyúčtování nákladných hrazených slu-
žeb předložené kteroukoli zdravotní pojišťovnou.
Správce zvláštního účtu prostřednictvím společné
kontrolní skupiny provádí též kontrolu správnosti
zařazení pojištěnců do farmaceuticko-nákladových
skupin.

(3) Příslušná zdravotní pojišťovna je povinna
sdělit správci zvláštního účtu bez zbytečných prů-
tahů případy, kdy na základě kontroly snížila posky-
tovateli úhradu nákladných hrazených služeb a výši
tohoto snížení. Správce zvláštního účtu toto snížení
provede v rámci ročního vyúčtování kompenzací za
nákladné hrazené služby.

(4) Správce zvláštního účtu vypočte do 90 dnů
ode dne převzetí vyúčtování celkové částky, na které
mají jednotlivé zdravotní pojišťovny nárok podle
§ 21a odst. 2, a porovná je s celkovou výší jim po-
skytnutých zálohových plateb. Zjistí-li správce
zvláštního účtu rozdíl mezi nároky a výší záloho-
vých plateb větší než 0,01 % celkové výše záloho-
vých plateb, vypořádá tento rozdíl v následujícím
měsíci, a to tak, že zdravotní pojišťovně spolu s část-

kou podle § 21a odst. 6 oznámí též opravnou částku
ve výši tohoto rozdílu. O tuto opravnou částku se
v příslušném měsíci upraví výsledný nárok nebo zá-
vazek zdravotní pojišťovny podle § 21b a o výši to-
hoto nároku nebo závazku se upraví částka určená
k přerozdělování v příslušném měsíci.

§ 21d

Dozor nad přerozdělováním

(1) Na dodržování pravidel přerozdělování
a hospodaření se zvláštním účtem dohlíží Dozorčí
orgán. Členy Dozorčího orgánu jsou

a) 1 zástupce jmenovaný Ministerstvem financí,

b) 1 zástupce jmenovaný Ministerstvem zdravot-
nictví,

c) 1 zástupce jmenovaný Ministerstvem práce a so-
ciálních věcí,

d) 1 zástupce pověřený Všeobecnou zdravotní po-
jišťovnou České republiky a

e) 1 zástupce z každé další zdravotní pojišťovny
pověřený zdravotní pojišťovnou, kterou v Do-
zorčím orgánu zastupuje.

(2) Členové Dozorčího orgánu uvedení v od-
stavci 1 písm. a) až d) mají každý 1 hlas. Členové
Dozorčího orgánu uvedení v odstavci 1 písm. e) mají
dohromady 1 hlas.

(3) Dozorčí orgán provádí kontrolu správnosti
údajů poskytnutých podle § 21 odst. 1. Pokud zdra-
votní pojišťovna při kontrole neposkytne potřebnou
součinnost, podá Dozorčí orgán Ministerstvu zdra-
votnictví podnět ke kontrole podle zákonů upravu-
jících činnost zdravotních pojišťoven. Při kontrole
podle věty první se nepoužijí ustanovení kontrolního
řádu o přestupcích a správních deliktech.

(4) Dozorčí orgán předává Ministerstvu zdra-
votnictví kontrolní protokoly o kontrolách provede-
ných podle odstavce 3.

(5) Zjistí-li Ministerstvo zdravotnictví při kon-
trole chyby v údajích sdělených zdravotní pojišťov-
nou podle § 21 odst. 1, v jejímž důsledku byla částka
připadající na tuto zdravotní pojišťovnu podle § 21
odst. 5 vypočtena vyšší, než měla být, oznámí tuto
skutečnost správci zvláštního účtu. Správce zvlášt-
ního účtu vypořádá tento rozdíl v následujícím mě-
síci, a to tak, že zdravotní pojišťovně spolu s částkou
podle § 21a odst. 6 oznámí též částku, o niž v pří-
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slušném měsíci upraví výsledný nárok zdravotní po-
jišťovny podle § 21b, a o výši této částky správce
zvláštního účtu upraví částku určenou k přerozdělo-
vání.

§ 21e

Správní delikt

(1) Zdravotní pojišťovna se dopustí správního
deliktu tím, že při kontrole podle § 21d odst. 3 ne-
poskytne Dozorčímu orgánu potřebnou součinnost.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží
pokuta do 500 000 Kč.

(3) Zdravotní pojišťovna za správní delikt ne-
odpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré
úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení
právní povinnosti zabránila.

(4) Při určení výměry pokuty zdravotní pojiš-
ťovně se přihlédne k závažnosti správního deliktu,
zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům
a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(5) Odpovědnost zdravotní pojišťovny za
správní delikt zaniká, jestliže o něm správní orgán
nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm
dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy
byl spáchán.

(6) Správní delikt v prvním stupni projednává
Ministerstvo financí.

(7) Příjem z pokut podle odstavce 2 je příjmem
státního rozpočtu.

§ 21f

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo zdravotnictví společně s Minister-
stvem financí vyhláškou stanoví

a) vždy do 30. dubna kalendářního roku pro ná-
sledující období přerozdělování

1. nastavitelné parametry přerozdělování a jejich
hodnoty a

2. požadavky na obsah, strukturu a formát
údajů pro výpočet vypočítaných parametrů
přerozdělování,

b) jednací řád Dozorčího orgánu,

c) pravidla pro hospodaření se zvláštním účtem a

d) způsob oceňování nákladů na zdravotní služby
pro účely přerozdělování.“.

8. V nadpisu § 27 se slova „Vedení evidence“
nahrazují slovy „Centrální registr“.

9. V § 27 odst. 1 větě první se slova „Ústřední
pojišťovna Všeobecné zdravotní pojišťovny“ nahra-
zují slovy „Všeobecná zdravotní pojišťovna“ a za
slova „veřejného zdravotního pojištění“ se vkládají
slova „(dále jen „centrální registr pojištěnců“) a spra-
vuje jej (dále jen „správce centrálního registru pojiš-
těnců“)“, ve větě druhé se slova „Registr podle věty
první“ nahrazují slovy „Centrální registr pojištěnců“
a ve větě třetí se slova „vedení registru“ nahrazují
slovy „vedení centrálního registru pojištěnců“ a slova
„všeobecného zdravotního pojištění“ se zrušují.

10. V § 27 odstavec 2 zní:

„(2) Státní orgány a právnické osoby, které
z úřední povinnosti anebo vzhledem k předmětu
své činnosti vedou evidenci osob, jsou povinny na
výzvu správce centrálního registru pojištěnců a ve
lhůtách tímto správcem stanovených sdělovat správci
údaje potřebné pro vedení centrálního registru pojiš-
těnců. Tyto údaje se poskytují bezplatně.“.

11. V § 27 odst. 3 se slova „Zdravotní pojišťov-
na uvedená v odstavci 1“ nahrazují slovy „Správce
centrálního registru pojištěnců“.

12. V § 27 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) Správce centrálního registru pojištěnců po-
skytuje informace o účasti pojištěnců na veřejném
zdravotním pojištění a příslušnosti pojištěnce ke
zdravotní pojišťovně poskytovatelům zdravotních
služeb.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

13. V § 27 odst. 5 se za slovo „vedení“ vkládá
slovo „centrálního“, za slova „vedení centrálního re-
gistru pojištěnců“ se vkládají slova „a za správu
zvláštního účtu pro přerozdělování“ a slova
„Ústřední pojišťovna Všeobecné zdravotní pojišťov-
ny České republiky povinna“ se nahrazují slovy
„správce centrálního registru pojištěnců povinen“.

14. V § 27a odst. 1 se slova „Ústřední pojiš-
ťovně Všeobecné zdravotní pojišťovny České repu-
bliky“ nahrazují slovy „správci centrálního registru
pojištěnců“, za slovo „vedení“ se vkládá slovo „to-
hoto“ a slova „pojištěnců veřejného zdravotního po-
jištění podle § 27 odst. 1“ se zrušují.

15. V § 27a odst. 8 se slova „Ústřední pojišťov-
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na Všeobecné zdravotní pojišťovny České repu-
bliky“ nahrazují slovy „Správce centrálního registru
pojištěnců“.

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

„§ 27b

Zvláštní postupy k utajení a zajištění
bezpečnosti osob

(1) Pro účely utajení zpravodajských služeb,
Policie České republiky a Generální inspekce bez-
pečnostních sborů a zajištění bezpečnosti jejich pří-
slušníků lze použít zvláštní postupy k utajení a zajiš-
tění bezpečnosti při činnostech uvedených v § 1 to-
hoto zákona.

(2) Zvláštní postupy podle odstavce 1 mohou
použít

a) příslušníci

1. zpravodajské služby České republiky,

2. Policie České republiky,

3. Generální inspekce bezpečnostních sborů,

4. Hasičského záchranného sboru České repu-
bliky,

b) zpravodajské služby České republiky, Policie
České republiky, Generální inspekce bezpeč-
nostních sborů a Hasičský záchranný sbor Čes-
ké republiky a

c) subjekty podílející se na provádění veřejného
zdravotního pojištění.

(3) O zvláštních postupech podle odstavce 1
rozhoduje vláda.“.

17. Příloha se nahrazuje přílohou č. 1, která
včetně nadpisu zní:
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„Příloha č. 1 k zákonu č. 592/1992 Sb.
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18. Doplňuje se příloha č. 2, která včetně nad-
pisu zní:

„Příloha č. 2 k zákonu č. 592/1992 Sb.
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Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Pro přerozdělování pojistného na veřejné
zdravotní pojištění a dalších příjmů zvláštního účtu
veřejného zdravotního pojištění vybraných do
30. listopadu 2017 se použije zákon č. 592/1992
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona.

2. Pro roční vyúčtování úhrady zvlášť náklad-
ných hrazených služeb za rok 2017 se v roce 2018
použije zákon č. 592/1992 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Pro účely výpočtů souvisejících s přerozdělo-
váním zdravotní pojišťovny ocení náklady na zdra-
votní služby za rok 2017 podle zákona č. 592/1992
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona.

4. Pro přerozdělení probíhající v měsíci prosinci

2017 se použije pojistné vybrané zdravotními pojiš-
ťovnami v období 18. až 30. listopadu 2017 a platba
státu za osoby, za které je plátcem pojistného stát,
připsaná na zvláštní účet v prosinci 2017.

5. Pro přerozdělení probíhající v měsíci lednu
2018 se použije pojistné vybrané zdravotními pojiš-
ťovnami v období 1. až 31. prosince 2017 a platba
státu za osoby, za které je plátcem pojistného stát,
připsaná na zvláštní účet v lednu 2018.

6. Pro přerozdělování pojistného na veřejné
zdravotní pojištění a dalších příjmů zvláštního účtu
veřejného zdravotního pojištění od 1. ledna 2018 do
31. prosince 2018 se použije zákon č. 592/1992 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, s tím, že nastavitelné parametry přerozdělo-
vání se stanoví takto:

a) Seznam farmaceuticko-nákladových skupin
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b) Seznam kombinací věkové skupiny s farmaceu-
ticko-nákladovou skupinou a dvou farmaceu-
ticko-nákladových skupin navzájem se nesta-
noví.

c) Koeficient pro výpočet zajišťovací konstanty má
hodnotu 107.

d) Hranice spotřeby léčiv pro zařazení pojištěnce

do farmaceuticko-nákladové skupiny má hod-
notu 181.

7. Na základě nastavitelných parametrů přeroz-
dělování podle bodu 6 se vypočítané parametry pře-
rozdělování pro období od 1. ledna 2018 do 31. pro-
since 2018 stanoví takto:

a) Nákladové indexy věkových skupin a farma-
ceuticko-nákladových skupin

Nákladové indexy věkových skupin:
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Nákladové indexy farmaceuticko-nákladových skupin:
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b) Korekce pro souběh skupin se nestanoví.

c) Zajišťovací konstanta má hodnotu 206 000 Kč.

8. Dosavadní členové dozorčího orgánu podle
§ 20 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění účin-
ném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se
považují za členy Dozorčího orgánu podle § 21d
odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

9. Dosavadní členové společné kontrolní sku-
piny podle § 21a odst. 11 zákona č. 592/1992 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona, se považují za členy společné kontrolní
skupiny podle § 21c odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

Čl. III

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 644/2004 Sb., o pravidlech hospo-
daření se zvláštním účtem všeobecného zdravotního
pojištění, průměrných nákladech a o jednacím řádu
dozorčího orgánu, se zrušuje.

Čl. IV

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2018, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 8 až 16, která
nabývají účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlá-
šení, a ustanovení čl. II bodů 1, 4 a 5, která nabývají
účinnosti dnem 18. listopadu 2017.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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146

ZÁKON

ze dne 20. dubna 2017,

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

experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací z veřejných pro-
středků a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vý-
voje a inovací), ve znění zákona č. 41/2004 Sb., zá-
kona č. 215/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona
č. 227/2006 Sb., zákona č. 171/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 110/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 469/2011 Sb., zákona č. 49/2013 Sb., zákona
č. 194/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona
č. 135/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 písm. g) se slova „spadající do
jedné nebo několika kategorií podpory“ zrušují.

2. V § 2 odst. 2 písmeno k) zní:

„k) způsobilými náklady takové náklady nebo vý-

daje ve výzkumu, vývoji a inovacích, které mo-
hou být příjemcem vynaloženy na činnosti ve
výzkumu, vývoji a inovacích, nebo v souvislosti
s nimi, a to zejména

1. osobní náklady nebo výdaje, včetně stipendií
na výzkum, vývoj a inovace podle zákona
o vysokých školách3),

2. náklady nebo výdaje na pořízení hmotného
a nehmotného majetku,

3. další provozní náklady nebo výdaje,

4. náklady nebo výdaje na služby,

5. doplňkové náklady nebo výdaje,“.

3. V § 9 odst. 1 písm. g) se slova „stanovená
podle jednotlivých kategorií podpory uvedených
v § 3 odst. 2“ zrušují.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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ZÁKON

ze dne 20. dubna 2017,

kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

V § 48 odst. 10 zákona č. 134/2016 Sb., o zadá-
vání veřejných zakázek, se slova „obce podle zákona

o obcích nebo kraje podle zákona o krajích“ nahra-
zují slovy „státu, obce nebo kraje“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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ZÁKON

ze dne 19. dubna 2017,

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

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o nemocenském pojištění

Čl. I

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojiště-
ní, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/
/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/
/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/
/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/
/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/
/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/
/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/
/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č. 166/
/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/
/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 263/
/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/
/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/
/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/
/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 167/
/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 396/
/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 303/
/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013
Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb.,
zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., ná-
lezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 14/2015
Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb.,
zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zá-
kona č. 190/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zá-
kona č. 24/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se za slovo „mateřství“ vkládají
slova „ , péče otce o dítě po jeho narození“.

2. V § 3 písm. l) se za slovo „mateřství“ vkládají
slova „ , nástup na dávku otcovské poporodní péče“.

3. V § 3 písmeno u) včetně poznámky pod ča-
rou č. 81 zní:

„u) otcem dítěte muž zapsaný jako otec dítěte do
knihy narození81),

81) § 14 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a pří-
jmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 3 se na konci textu písmene v) doplňují
slova „ ; v případě svěření dítěte soudem do společné
nebo do střídavé péče30) obou rodičů se za domác-
nost považuje domácnost každého z těchto rodičů“.

5. V § 4 se za písmeno b) vkládá nové písme-
no c), které zní:

„c) dávka otcovské poporodní péče (dále jen „ot-
covská“),“.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písme-
na d) a e).

6. V § 16 úvodní části ustanovení, § 21 odst. 1
písm. b), § 47 odst. 1 větě první a v § 95 odst. 1
písm. d) se za slova „pomoci v mateřství“ vkládá
slovo „ , otcovské“.

7. V § 18 odst. 7 písm. c) se za slovo „mateř-
ství“ vkládá slovo „ , otcovská“.

8. V § 20 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „nebo na více otcovských“.

9. V § 29 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Výše nemocenského za kalendářní den činí
100 % denního vyměřovacího základu v případech,
kdy byl pojištěnec uznán dočasně práce neschopným
nebo mu byla nařízena karanténa v důsledku toho,
že se prokazatelně podílel v obecném zájmu na ha-
šení požáru, na provádění záchranných nebo likvi-
dačních prací anebo na plnění úkolů ochrany obyva-
telstva jako člen jednotky sboru dobrovolných ha-
sičů obce povolané operačním a informačním stře-
diskem integrovaného záchranného systému. To
platí obdobně i pro člena ostatní složky integrova-
ného záchranného systému, který k této složce není

Sbírka zákonů č. 148 / 2017Částka 52 Strana 1425



v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním po-
měru.“.

10. V části třetí se za hlavu IV vkládá nová
hlava V, která včetně nadpisu zní:

„HLAVA V

OTCOVSKÁ

Díl 1

Podmínky nároku na otcovskou

§ 38a

(1) Nárok na otcovskou má

a) pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem,

b) pojištěnec, který pečuje o dítě, které převzal do
péče nahrazující péči rodičů na základě rozhod-
nutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni pře-
vzetí do této péče nedosáhlo 7 let věku.

(2) Podmínkou nároku na otcovskou osoby
samostatně výdělečně činné je účast na pojištění jako
osoby samostatně výdělečně činné podle § 11 ale-
spoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející
dni nástupu na otcovskou podle § 38b odst. 2. Pod-
mínkou nároku na otcovskou zahraničního zaměst-
nance je účast na pojištění jako zahraničního zaměst-
nance podle § 10 odst. 8 alespoň po dobu 3 měsíců
bezprostředně předcházející dni nástupu na otcov-
skou podle § 38b odst. 2.

(3) Otcovská náleží, jen nastal-li nástup na ot-
covskou v období 6 týdnů ode dne narození dítěte
nebo ode dne převzetí dítěte do péče.

(4) V tomtéž případě péče o dítě náleží otcov-
ská jen jednou a jen jednomu z oprávněných. Ot-
covská náleží jen jednou i v případě, že pojištěnec
pečuje o více dětí narozených současně nebo o více
dětí převzatých současně do péče; v tomto případě se
péče o více těchto dětí považuje za péči o jedno dítě.

(5) Nárok na otcovskou nemají pojištěnci vy-
konávající pojištěnou činnost ve vazbě, odsouzení
ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce
a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené
do práce.

Díl 2

Podpůrčí doba u otcovské

§ 38b

(1) Podpůrčí doba u otcovské činí 1 týden.

(2) Podpůrčí doba u otcovské začíná nástupem
na otcovskou. Nástup na otcovskou nastává dnem,
který pojištěnec určí v období 6 týdnů ode dne na-
rození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče.

(3) Jestliže je dítě umístěno v zařízení poskytu-
jícím nepřetržitou péči o děti z jiných než zdravot-
ních důvodů na straně dítěte nebo matky, podpůrčí
doba u otcovské končí dnem umístění dítěte do ta-
kového zařízení. Obdobně se postupuje v případě,
pokud rodiče o dítě přestali pečovat a dítě bylo z to-
hoto důvodu svěřeno do péče nahrazující péči ro-
dičů.

(4) Výplata otcovské se nepřerušuje. Otcovská
náleží po celou podpůrčí dobu i v případě úmrtí
dítěte před uplynutím podpůrčí doby.

(5) Jestliže v průběhu podpůrčí doby, po kte-
rou se pojištěnci vyplácí otcovská, vznikne nárok na
další otcovskou z téhož pojištění, nevyplácí se další
otcovská po dobu, po kterou trvá nárok na před-
chozí otcovskou; podpůrčí doba u této další otcov-
ské se však stanoví ode dne nástupu na otcovskou.
Otcovská se dále nevyplácí za dny pracovního klidu,
pokud pojištěnci nevznikl nárok na výplatu otcovské
alespoň za 1 kalendářní den, který měl být pro něho
pracovním dnem.

Díl 3

Výše otcovské

§ 38c

Výše otcovské za kalendářní den činí 70 % den-
ního vyměřovacího základu.

Díl 4

Společné ustanovení o otcovské

§ 38d

Za rozhodnutí příslušného orgánu o převzetí
dítěte do péče nahrazující péči rodičů se považují
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rozhodnutí podle § 38 písm. a) až e) a g) až i) a roz-
hodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče.“.

Dosavadní hlavy V až VII se označují jako hlavy VI
až VIII.

11. V § 39 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

12. V § 48 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:

„b) nárok na výplatu otcovské přednost před náro-
kem na výplatu nemocenského a ošetřovného,“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

13. V § 48 odst. 3 se za větu první vkládá věta
„Je-li však jednou z dávek podle věty první otcovská,
nesmí být úhrn dávek za kalendářní den vyšší, než
by činila výše otcovské vypočtené z denního vymě-
řovacího základu ve výši třetí redukční hranice; je-li
úhrn dávek vyšší, snižuje se postupně ošetřovné, ne-
mocenské a otcovská tak, aby úhrn dávek tuto výši
otcovské nepřesáhl.“.

14. V § 97 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Jde-li o žádost o otcovskou, předává zaměstnavatel
tuto žádost okresní správě sociálního zabezpečení
podle věty první neprodleně po uplynutí podpůrčí
doby podle § 38b.“.

15. V § 109 se na konci odstavce 3 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) při stanovení výše nemocenského podle § 29
odst. 2 též potvrzením operačního a informač-
ního střediska integrovaného záchranného sys-
tému, že pojištěnec je členem jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce nebo členem ostatní
složky integrovaného záchranného systému a že
k dočasné pracovní neschopnosti nebo k naří-
zení karantény došlo v souvislosti se skuteč-
nostmi uvedenými v § 29 odst. 2.“.

16. V § 109 se za odstavec 6 vkládá nový od-
stavec 7, který zní:

„(7) Nárok na výplatu otcovské se uplatňuje na
předepsaném tiskopise. Pro výplatu otcovské v pří-
padě uvedeném v § 38a odst. 1 písm. b) je třeba dále
osvědčit skutečnost, že žadatel převzal dítě do péče,
rozhodnutím příslušného orgánu (§ 38d).“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

17. V § 110 odst. 2 větě první se za slovo „Ne-
mocenské“ vkládá slovo „ , otcovská“.

18. V § 145 odst. 2 se slova „až 6“ nahrazují
slovy „až 7“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Nárok na dávku otcovské poporodní péče
vzniká, pokud se dítě narodilo v období 6 týdnů
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Nárok na dávku otcovské poporodní péče
vzniká, pokud bylo dítě v období 6 týdnů přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona převzato do
péče nahrazující péči rodičů.

3. Vznikl-li nárok na výplatu nemocenského
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a tento
nárok trvá alespoň v den, kdy tento zákon nabyl
účinnosti, stanoví se ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona nemocenské podle § 29 odst. 2 zákona
č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, pokud pojištěnec předloží
příslušné okresní správě sociálního zabezpečení po-
tvrzení uvedené v § 109 odst. 3 písm. c) zákona
č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení

Čl. III

V § 37 odst. 1 písm. e) zákona č. 582/1991 Sb.,
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve
znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 307/1993
Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 160/1995
Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 261/2007
Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008
Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb.
a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se za
slovo „osamělý,“ vkládají slova „dobu, po kterou
trvala podpůrčí doba u dávky otcovské poporodní
péče podle zákona o nemocenském pojištění,“.
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ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o důchodovém pojištění

Čl. IV

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., zá-
kona 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, vyhláše-
ného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb.,
zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zá-
kona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 178/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona
č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 108/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona
č. 303/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 135/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb.,
zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zá-
kona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 470/2011 Sb., zákona č. 314/2012 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona
č. 463/2012 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona
č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 182/2014
Sb., zákona č. 183/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb.,
zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zá-
kona č. 131/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona
č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona
č. 190/2016 Sb., zákona č. 212/2016 Sb., zákona
č. 213/2016 Sb. a zákona č. 24/2017 Sb., se mění
takto:

1. V § 5 odst. 2 písm. g) se za slovo „ošetřov-

ného“ vkládají slova „a u dávky otcovské poporodní
péče“.

2. V § 16 odst. 4 písm. a) se za slovo „do-
cházku,“ vkládají slova „doby, po kterou trvala pod-
půrčí doba u dávky otcovské poporodní péče podle
zvláštního právního předpisu5e),“.

3. V § 52 odst. 1 písm. b) se slovo „výchovy“
nahrazuje slovem „péče“ a slova „nebo do společné
výchovy manželů37)“ včetně poznámky pod čarou se
zrušují.

4. V § 52 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na
invalidní důchod se pro účely vzniku nároku na si-
rotčí důchod považuje za splněnou též, byl-li získán
aspoň 1 rok doby pojištění uvedené v § 11 a § 13
odst. 1 přede dnem smrti v období uvedeném v § 40
odst. 2 větě první anebo, jde-li o pojištěnce staršího
38 let, byly-li získány aspoň 2 roky doby pojištění
uvedené v § 11 a § 13 odst. 1 přede dnem smrti v ob-
dobí uvedeném v § 40 odst. 2 větě druhé.“.

5. V § 52 odst. 5 se slova „výchovy jiné osoby
nebo do společné výchovy manželů37)“ nahrazují
slovy „péče nahrazující péči rodičů na základě roz-
hodnutí soudu o svěření dítěte do péče jiné osoby“.

Čl. V

Přechodné ustanovení

Nároky na sirotčí důchod uvedené v § 52 zá-
kona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ode dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona, jejichž podmínky byly
splněny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
ale nezakládaly nárok před tímto dnem, se posuzují
podle zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona; sirotčí důchod
se v těchto případech přizná nejdříve ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů

Čl. VI

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru
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příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona
č. 186/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 586/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona
č. 169/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona
č. 399/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 204/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a zákona
č. 298/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 66 odst. 3 větě první se za slova „čerpání
dovolené“ vkládají slova „na dobu, kdy je příslušní-
kovi vyplácena dávka otcovské poporodní péče (dále
jen „otcovská“),“.

2. V § 66 odst. 5 větě první se část věty před
středníkem nahrazuje slovy „Byl-li příslušník během
dovolené uznán neschopným ke službě, ošetřuje-li
nemocného člena rodiny nebo je-li mu vyplácena ot-
covská, dovolená se mu přerušuje“.

3. V § 78 odst. 2 se věta první nahrazuje větou
„U příslušníka je neschopnost ke službě, nařízení
karantény nebo vyplácení otcovské omluvenou pře-
kážkou ve službě.“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákoníku práce

Čl. VII

V § 192 odst. 1 větě čtvrté zákona č. 262/2006
Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.,
zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zá-
kona č. 364/2011 Sb. a zákona č. 365/2011 Sb., se
slova „nebo peněžitá pomoc v mateřství63)“ nahra-
zují slovy „ , peněžitá pomoc v mateřství63) nebo
dávka otcovské poporodní péče113)“.

Poznámky pod čarou č. 63 a 113 znějí:

„63) § 33 zákona č. 187/2006 Sb.
113) § 38b zákona č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších před-

pisů.“.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem de-
vátého kalendářního měsíce následujícího po jeho
vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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149

ZÁKON

ze dne 19. dubna 2017,

kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech),
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně ně-
kterých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona
č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona
č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 66/2006 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona
č. 126/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona
č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona
č. 62/2014 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona
č. 243/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění
takto:

1. Poznámky pod čarou č. 1 a 2 znějí:

„1) Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemic-
kých směsích a o změně některých zákonů (chemický
zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze
dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/12/ES ze
dne 11. února 2004, kterou se mění směrnice 94/62/ES
o obalech a obalových odpadech.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/20/ES ze
dne 9. března 2005, kterou se mění směrnice 94/62/ES
o obalech a obalových odpadech.
Směrnice Komise 2013/2/EU ze dne 7. února 2013, kte-
rou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu
a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/720
ze dne 29. dubna 2015, kterou se mění směrnice 94/62/
/ES, pokud jde o omezení spotřeby lehkých plastových
nákupních tašek.“.

2. V § 2 písmeno l) zní:

„l) obalovým prostředkem výrobek, z něhož je
obal prodejní, obal skupinový nebo obal pře-
pravní přímo vyroben nebo který je součástí
obalu sestávajícího z více částí,“.

3. V § 2 se doplňují písmena m) a n), která
včetně poznámky pod čarou č. 33 znějí:

„m) plastovou odnosnou taškou nákupní taška
s držadly nebo bez nich poskytovaná spotřebi-
teli v místě prodeje výrobků, která je vyrobena
z polymerů ve smyslu čl. 3 bodu 5 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/
/200633), k nimž mohou být přidány přísady
nebo další látky, a které jsou schopny plnit
funkci hlavní strukturní složky nákupních ta-
šek,

n) velmi lehkou plastovou odnosnou taškou plas-
tová odnosná taška o tloušťce stěny do 15 mi-
kronů, která je nezbytná z hygienických dů-
vodů nebo je poskytována jako prodejní obal
pro volně ložené potraviny v případě, že její
použití pomáhá zabránit plýtvání potravinami.

33) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/
/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení,
povolování a omezování chemických látek, o zřízení
Evropské agentury pro chemické látky, o změně směr-
nice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/
/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/
/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS,
93/105/ES a 2000/21/ES.“.

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

„(3) Plastová odnosná taška smí být v místě
prodeje výrobků poskytnuta spotřebiteli minimálně
za náhradu nákladů, které odpovídají nákladům na
její pořízení. To neplatí, jde-li o velmi lehkou plasto-
vou odnosnou tašku.“.

5. V § 9 odst. 10 se slovo „nápoje12)“ nahrazuje
slovy „stolní pivo, výčepní pivo nebo ležáky“ a slova
„stejné nápoje“ se nahrazují slovy „nápoje náležející
do uvedených skupin“.

Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.

6. V § 23 odst. 1 písm. b) se slova „v rozsahu
stanoveném v příloze č. 4 k tomuto zákonu“ zrušují.
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7. V § 23 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Autorizovaná společnost ohlašuje Minis-
terstvu životního prostředí údaje podle odstavce 1
prostřednictvím integrovaného systému plnění ohla-
šovacích povinností v oblasti životního prostředí
nebo datové schránky Ministerstva životního pro-
středí určené k plnění ohlašovacích povinností v ob-
lasti životního prostředí podle zákona upravujícího
integrovaný registr znečišťování životního prostředí
a integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností
v oblasti životního prostředí.“.

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

8. V § 23 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah
vedení evidence množství obalů a množství odpadů
z obalů a způsobu jejich využití podle odstavce 1
písm. b) a rozsah ohlašovaných údajů z této evi-
dence.“.

9. V § 30 odstavce 4 až 6 znějí:
„(4) U nedoplatku na registračních a evidenč-

ních poplatcích vzniká úrok z prodlení ve výši
0,1 %.

(5) Výnos registračních a evidenčních poplatků
je příjmem rozpočtu Státního fondu životního pro-
středí České republiky.

(6) Správcem registračních a evidenčních po-
platků je Státní fond životního prostředí České repu-
bliky. Správu placení těchto poplatků vykonává celní
úřad. Místní příslušnost celního úřadu se řídí podle
sídla nebo místa pobytu daňového subjektu. O pro-
minutí úroku z prodlení rozhoduje Ministerstvo ži-
votního prostředí.“.

Poznámky pod čarou č. 21 a 22 se zrušují.

10. V § 32 písm. g) se text „§ 23 odst. 2“ na-
hrazuje textem „§ 23 odst. 3“.

11. Za § 41 se vkládá nový § 41a, který zní:

„§ 41a

Pro účely výkonu státní správy v oblasti naklá-
dání s obaly a odpady z obalů poskytuje Generální
ředitelství cel na vyžádání Ministerstvu životního
prostředí a České inspekci životního prostředí ze
svých evidencí tyto informace o dovozech obalů ze
zemí, které nejsou členy Evropské unie:

a) identifikační údaje deklaranta a příjemce, a to
jméno nebo obchodní firmu, popřípadě název,
adresu sídla a identifikační číslo, bylo-li přidě-
leno,

b) datum dovozu,

c) hrubou a čistou hmotnost zásilky,

d) zbožový kód,

e) druh a počet nákladových kusů,

f) popis zboží,

g) stát, z něhož byl obal dovezen, a

h) měrnou jednotku a její počet.“.

12. V § 44 odst. 2 se na konci textu písmene a)
doplňuje text „odst. 1“.

13. V § 44 odst. 3 písm. q) se číslo „3“ nahra-
zuje číslem „4“.

14. V § 44 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba
se dopustí správního deliktu tím, že poskytne v místě
prodeje výrobků spotřebiteli plastovou odnosnou
tašku jinak než způsobem uvedeným v § 3 odst. 3.“.

15. V § 45 písm. a) se slova „nebo podle od-
stavce 4“ nahrazují slovy „ , podle odstavce 4 ne-
bo 5“.

16. V § 50 se na konci textu odstavce 2 do-
plňuje text „a § 23 odst. 5“.

17. Příloha č. 3 zní:
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„Příloha č. 3 k zákonu č. 477/2001 Sb.
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18. Příloha č. 4 se zrušuje.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 477/2001
Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2018, se
použije při ohlašování údajů z evidencí autorizované
společnosti za rok 2017 i tehdy, jsou-li tyto údaje
ohlašovány po 31. prosinci 2017.

2. Ustanovení § 23 odst. 2 zákona č. 477/2001
Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2018, se po-
prvé použije při ohlašování údajů z evidencí autori-
zované společnosti za rok 2018.

3. Pro poplatkové povinnosti u registračních
a evidenčních poplatků, jakož i pro práva a povin-
nosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, se použije zákon č. 477/
/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

4. Při správě placení registračních a evidenčních
poplatků podle zákona č. 477/2001 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, které nebyly ke dni účinnosti tohoto zákona
zaplaceny, se použije § 30 odst. 6 zákona č. 477/2001
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona. Státní fond životního prostředí České
republiky předá celnímu úřadu nezbytné údaje
o těchto nezaplacených poplatcích do 30 dnů ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho
vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 4, 6 až 8,
10, 12 až 16 a 18, která nabývají účinnosti dnem
1. ledna 2018.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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ZÁKON

ze dne 19. dubna 2017

o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

ZAHRANIČNÍ SLUŽBA

HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy a rozsah působnosti

(1) Tento zákon upravuje

a) zásady a způsob výkonu zahraniční služby,

b) postavení, zřizování a rušení zastupitelských
úřadů České republiky v zahraničí (dále jen
„zastupitelský úřad“) a jejich činnost,

c) výkon konzulární služby,

d) služební a pracovněprávní vztahy v souvislosti
s výkonem zahraniční služby,

e) přiznávání a propůjčování diplomatických
a konzulárních hodností.

(2) Tento zákon zapracovává příslušný předpis
Evropské unie1) a upravuje podmínky poskytování
konzulární ochrany nezastoupeným občanům jiných
členských států Evropské unie (dále jen „nezastou-
pený občan“).

§ 2

Vymezení základních pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) zahraniční službou činnost zaměřená na nava-
zování, udržování a rozvíjení vztahů s cizími
státy a ostatními subjekty mezinárodního práva,
jakož i ochrana zájmů České republiky a jejích

občanů v zahraničí, vykonávaná v Ministerstvu
zahraničních věcí (dále jen „ministerstvo“),

b) službou v zahraničí zahraniční služba vykoná-
vaná diplomatickým nebo administrativním
pracovníkem na služebním působišti v zahra-
ničí,

c) službou v ústředí zahraniční služba vykonávaná
diplomatickým pracovníkem na služebním pů-
sobišti v České republice,

d) konzulární službou zahraniční služba, jejímž
předmětem jsou činnosti podle hlavy IV,

e) prací v zahraničí práce vykonávaná technickým
nebo administrativním pracovníkem s pravidel-
ným pracovištěm v zahraničí,

f) prací v ústředí práce vykonávaná technickým
nebo administrativním pracovníkem s pravidel-
ným pracovištěm v České republice,

g) diplomatickým pracovníkem státní zaměstnanec
ve služebním poměru nebo ve výjimečných pří-
padech zaměstnanec v pracovním poměru vy-
konávající zahraniční službu s výjimkou čin-
ností podle písmene h), zařazený na místo
označené ve služebním předpise státního tajem-
níka ministerstva jako diplomatické místo,

h) administrativním pracovníkem státní zaměstna-
nec ve služebním poměru nebo zaměstnanec
v pracovním poměru vykonávající zahraniční
službu v oblasti administrativních činností, za-
řazený na místo označené ve služebním před-
pise státního tajemníka ministerstva jako admi-
nistrativní místo,

i) konzulárním úředníkem diplomatický nebo ad-
ministrativní pracovník vykonávající činnosti
podle hlavy IV,

j) honorárním konzulárním úředníkem fyzická
osoba, která není ve služebním, pracovním ani
jiném obdobném poměru k ministerstvu, pově-
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řená výkonem některých konzulárních činností
podle hlavy IV,

k) technickým pracovníkem zaměstnanec v pracov-
ním poměru vykonávající pomocné, servisní
nebo manuální práce související se zahraniční
službou, zařazený na místo označené ve služeb-
ním předpise státního tajemníka ministerstva
jako technické místo,

l) členem rodiny diplomatického, administrativ-
ního nebo technického pracovníka jeho manžel,
partner podle zákona o registrovaném partner-
ství (dále jen „partner“), vlastní dítě, osvojenec,
dítě svěřené státnímu zaměstnanci nebo zaměst-
nanci do pěstounské péče nebo do výchovy,
vlastní rodiče, osvojitel, opatrovník a pěstoun;
jiná osoba je postavena na roveň člena rodiny
pouze za předpokladu, že žije se státním za-
městnancem nebo zaměstnancem v domácnosti.

§ 3

Zásady výkonu zahraniční služby

(1) Zahraniční služba je vykonávána zejména
v souladu se zásadami

a) věrnosti České republice,

b) profesionality,

c) nedělitelnosti,

d) dodržování závazků, které pro Českou repu-
bliku vyplývají z mezinárodního práva a práva
Evropské unie.

(2) Při zajišťování výkonu zahraniční služby
státní tajemník ministerstva dbá na dodržování ka-
riérního systému zahraniční služby a střídání vý-
konu služby v ústředí a služby v zahraničí.

HLAVA II

POSTAVENÍ, ZŘIZOVÁNÍ A RUŠENÍ
ZASTUPITELSKÉHO ÚŘADU

§ 4

Zastupitelský úřad

(1) Zastupitelský úřad je organizační útvar mi-

nisterstva2) zřízený za účelem plnění úkolů služby
v zahraničí.

(2) Zastupitelskými úřady jsou

a) velvyslanectví,

b) stálá mise při mezinárodní organizaci (dále jen
„stálá mise“),

c) konzulární úřad,

d) zvláštní mise,

e) styčný úřad nebo kancelář.

(3) Zastupitelské úřady zřizuje a ruší ministr
zahraničních věcí České republiky (dále jen „mi-
nistr“) po projednání se státním tajemníkem minis-
terstva. Před zřízením nebo zrušením zastupitel-
ského úřadu podle odstavce 2 písm. a), b) a e) infor-
muje ministr vládu České republiky (dále jen
„vláda“).

(4) Zřizuje-li ministr zastupitelský úřad, sta-
noví rozsah jeho činnosti, včetně toho, zda bude tuto
činnost vykonávat pro více států, popřípadě též vy-
mezí rozsah výkonu činností podle hlav III a IV.

(5) Ruší-li ministr zastupitelský úřad, stanoví,
který zastupitelský úřad nebo úřady budou vykoná-
vat činnost rušeného zastupitelského úřadu, popří-
padě v jakém rozsahu bude tento zastupitelský úřad
nebo úřady vykonávat činnosti podle hlav III a IV
dosud vykonávané rušeným zastupitelským úřadem.

§ 5

Velvyslanectví

Velvyslanectví plní pro stát, ve kterém je zří-
zeno, případně i pro další státy (dále jen „přijímající
stát“), funkce diplomatické mise podle mezinárodní
smlouvy, kterou je Česká republika vázána3), ze-
jména

a) zastupuje Českou republiku v přijímajícím
státě,

b) chrání zájmy České republiky a jejích občanů
v přijímajícím státě,

c) vede jednání s vládou přijímajícího státu,

d) zjišťuje a informuje příslušné státní orgány Čes-
ké republiky o situaci a podmínkách v přijímají-
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cím státě, včetně otázek týkajících se záležitostí
Evropské unie,

e) prosazuje cíle zahraniční a bezpečnostní poli-
tiky České republiky,

f) podporuje vztahy mezi Českou republikou
a přijímajícím státem a rozvoj hospodářských,
kulturních, vědeckých a jiných styků,

g) v případě uvedeném v § 10 odst. 2 plní též
funkce stálé mise.

§ 6

Stálá mise

(1) Stálá mise plní ve vztahu k mezinárodní
organizaci, při které je zřízena, funkce diplomatické
mise, zejména

a) zastupuje Českou republiku v mezinárodní
organizaci,

b) prosazuje a chrání zájmy České republiky
v mezinárodní organizaci,

c) vede jednání s orgány a představiteli meziná-
rodní organizace,

d) vede jednání s představiteli členských států,
kteří zastupují jednotlivé členské státy v mezi-
národní organizaci,

e) informuje příslušné státní orgány České repu-
bliky o činnosti a situaci v mezinárodní organi-
zaci,

f) podporuje vztahy a rozvoj styků mezi Českou
republikou a mezinárodní organizací.

(2) Stálá mise zastupuje Českou republiku
a prosazuje její zájmy v aktivitách bezprostředně
souvisejících s členstvím v mezinárodní organizaci,
které se konají mimo rámec mezinárodní organizace,
a informuje o těchto aktivitách příslušné státní
orgány České republiky.

§ 7

Konzulární úřad

(1) Konzulárními úřady jsou

a) generální konzulát,

b) konzulát,

c) konzulární jednatelství,

d) konzulární úřad vedený honorárním konzulár-
ním úředníkem.

(2) Konzulární úřad plní ve vztahu k přijímají-
címu státu funkce podle mezinárodní smlouvy, kte-
rou je Česká republika vázána4).

(3) Konzulární úřad plní i další funkce uvedené
v § 5 v rozsahu stanoveném ministrem podle § 4
odst. 4 a 5.

(4) Generální konzulát, konzulát a konzulární
jednatelství při výkonu zahraniční služby podle to-
hoto zákona koordinují činnost s velvyslanectvím
zastupujícím Českou republiku v přijímajícím státě.

(5) Ministr určí zastupitelský úřad, který do-
hlíží na výkon činnosti konzulárního úřadu vede-
ného honorárním konzulárním úředníkem.

(6) Honorárním konzulárním úředníkem může
být jmenována osoba, jejíž společenské postavení
v přijímajícím státě, znalost poměrů v předpokláda-
ném území, pro které bude konzulární úřad vykoná-
vat svou činnost, úroveň vztahů se zástupci veřejné
i soukromé oblasti, jakož i odborné znalosti a zkuše-
nosti zaručují řádný výkon činností podle odstav-
ců 2 a 3. Honorárním konzulárním úředníkem může
být jmenován občan České republiky i občan jiného
státu.

(7) Náklady na činnost konzulárního úřadu ve-
deného honorárním konzulárním úředníkem hradí
honorární konzulární úředník z vlastních zdrojů.
Za výkon činnosti nenáleží honorárnímu konzulár-
nímu úředníkovi plat ani mzda. Správní poplatky
vybrané podle jiného právního předpisu5) převádí
honorární konzulární úředník zastupitelskému
úřadu, který dohlíží na výkon jeho činnosti.

§ 8

Zvláštní mise

Zvláštní mise je dočasná mise zastupující
Českou republiku, která je vyslána do druhého státu
s jeho souhlasem za účelem jednání s ním o určitých
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otázkách, nebo k provedení určitého úkolu ve
vztahu k tomuto druhému státu6).

§ 9

Styčný úřad nebo kancelář

(1) Styčný úřad nebo kancelář se zřizuje zpra-
vidla za účelem zajištění styků České republiky
s orgány a představiteli entity, která z hlediska mezi-
národního práva není státem.

(2) Styčný úřad nebo kancelář plní v rozsahu
stanoveném ministrem funkce obdobné jako diplo-
matická mise.

§ 10

Vedoucí zastupitelského úřadu

(1) Vedoucí zastupitelského úřadu, který je vel-
vyslanectvím, je nejvýše postaveným stálým předsta-
vitelem České republiky v přijímajícím státě.

(2) Vedoucí zastupitelského úřadu, který je vel-
vyslanectvím, může být současně pověřen, aby za-
stupoval Českou republiku při mezinárodní organi-
zaci. Takovým zástupcem může být pověřen i diplo-
matický pracovník, který není vedoucím zastupitel-
ského úřadu podle § 5.

(3) Vedoucí zastupitelského úřadu, který je vel-
vyslanectvím, může vykonávat svoji funkci vůči při-
jímajícímu státu i z velvyslanectví zřízeného v jiném
státě nebo z ministerstva. Rozsah činnosti vedoucího
zastupitelského úřadu vykonávajícího funkci z minis-
terstva stanoví ministr.

(4) Vedoucího zastupitelského úřadu podle § 5
a 6 pověřuje a odvolává na návrh vlády prezident.
Ostatní vedoucí zastupitelského úřadu pověřuje a od-
volává ministr.

HLAVA III

VÝKON ZAHRANIČNÍ SLUŽBY

§ 11

(1) Výkonem služby v ústředí se rozumí ze-
jména

a) utváření dvoustranných a mnohostranných

vztahů s ostatními státy a mezinárodními orga-
nizacemi, včetně mezinárodních regionálních
uskupení,

b) sledování vývoje politických vztahů jednotli-
vých států k ostatním státům, jakož i sledování
jejich postoje k důležitým zahraničně politic-
kým tématům,

c) spolupráce na přípravě zahraničních cest před-
stavitelů České republiky a návštěv představi-
telů jiných států a mezinárodních organizací
v České republice,

d) sledování, zajištění a koordinace činnosti v ob-
lasti mezinárodní bezpečnosti,

e) koordinace a zabezpečení přípravy, sjednávání
a vnitrostátního projednávání mezinárodních
smluv, jakož i jejich vyhlašování a sledování je-
jich dodržování a provádění,

f) příprava rozvojových programů a projektů
České republiky a poskytování a koordinace
humanitární pomoci do zahraničí,

g) prosazování cílů České republiky v oblasti lid-
ských práv a transformační spolupráce,

h) podpora činností v oblasti veřejné diplomacie
a krajanských vztahů,

i) řešení mimořádných událostí v zahraničí podle
hlavy IV týkajících se zájmů České republiky
a jejích občanů.

(2) Výkonem služby v zahraničí se rozumí ze-
jména

a) jednání diplomatických pracovníků se zástupci
přijímajícího státu nebo mezinárodní organizace
a se zástupci diplomatických misí jiných států,

b) sledování situace v přijímajícím státě nebo
v mezinárodní organizaci,

c) sledování podmínek pro rozvíjení a naplňování
smluvních vztahů České republiky s přijímají-
cím státem,

d) spolupráce na přípravě zahraničních cest před-
stavitelů České republiky do přijímajícího státu
nebo mezinárodní organizace a návštěv předsta-
vitelů jiných států a mezinárodních organizací
v České republice,

e) vytváření podmínek pro všestranný rozvoj
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vztahů mezi Českou republikou a přijímajícím
státem, včetně hospodářských, kulturních a vě-
deckých styků a rozvojové spolupráce,

f) podpora krajanských vztahů a vzdělávání v čes-
kém jazyce v zahraničí.

(3) Výkonem zahraniční služby se rozumí též
výkon konzulární služby podle hlavy IV.

§ 12

Vzájemná součinnost ministerstva, ostatních
státních orgánů a právnických osob

Ministerstvo, ostatní státní orgány a právnické
osoby, kterým to ukládají jiné právní předpisy7), si
poskytují za účelem prosazování a ochrany zájmů
České republiky při výkonu zahraniční služby
vzájemnou součinnost. Za tímto účelem může minis-
terstvo uzavírat s ostatními státními orgány a práv-
nickými osobami dohody vymezující podrobnější
podmínky poskytování vzájemné součinnosti při vý-
konu zahraniční služby.

§ 13

Podpora výkonu zahraniční služby

(1) Zahraniční službu podle § 11 odst. 2
písm. e) mohou vykonávat také zaměstnanci zařa-
zení v organizační složce státu nebo státní příspěv-
kové organizaci zřizované ústředním správním úřa-
dem nebo tomuto správnímu úřadu podřízené (dále
jen „vysílající organizace“), pokud došlo k uzavření
dohody podle § 12. Za tímto účelem může vysílající
organizace vyslat se souhlasem ministerstva svého
zaměstnance na zastupitelský úřad.

(2) Osobu vyslanou podle odstavce 1 řídí ve-
doucí zastupitelského úřadu v souladu s dohodou
uzavřenou podle § 12; taková osoba přijímá pokyny
od vysílající organizace podle uvedené dohody.

(3) Osoba vyslaná podle odstavce 1 může za
účelem vystupování v přijímajícím státě používat
označení vysílající organizace, odpovídá-li to zvyk-
lostem přijímajícího státu.

(4) Vysílající organizace ukončí vyslání svého

zaměstnance na zastupitelský úřad, požádá-li o to
ministerstvo, i bez uvedení důvodu.

§ 14

(1) Za účelem podpory výkonu zahraniční
služby může ministerstvo zřídit státní příspěvkovou
organizaci. Ministerstvo vydá zřizovací listinu této
státní příspěvkové organizace. Státní příspěvková
organizace vzniká dnem stanoveným ve zřizovací
listině. Zřizovací listina musí dále obsahovat tyto
údaje:

a) označení zřizovatele státní příspěvkové organi-
zace,

b) název, sídlo a identifikační číslo osoby státní
příspěvkové organizace,

c) vymezení účelu, pro který se státní příspěvková
organizace zřizuje,

d) předmět hlavní činnosti, popřípadě jiné činnosti
státní příspěvkové organizace,

e) označení statutárního orgánu a vymezení zá-
kladní organizační struktury státní příspěvkové
organizace,

f) vymezení majetku České republiky, který mi-
nisterstvo svěřuje státní příspěvkové organizaci
při jejím zřízení,

g) vymezení doby, na kterou je státní příspěvková
organizace zřizována, popřípadě údaj, že se zři-
zuje na dobu neurčitou.

(2) Statutární orgán státní příspěvkové organi-
zace zřízené podle odstavce 1 jmenuje a odvolává
ministr.

(3) Ministerstvo může rozhodnout o rozdělení
státní příspěvkové organizace zřízené podle od-
stavce 1, o jejím sloučení nebo splynutí s jinou státní
příspěvkovou organizací zřízenou podle odstavce 1
nebo o jiných změnách takové státní příspěvkové
organizace. Současně vydá zřizovací listinu nově
vznikající státní příspěvkové organizace nebo doda-
tek zřizovací listiny. Státní příspěvková organizace
zaniká dnem stanoveným v rozhodnutí o jejím roz-
dělení nebo splynutí, popřípadě dnem stanoveným
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v rozhodnutí o jejím sloučení, je-li právním nástup-
cem jiná státní příspěvková organizace.

(4) Ministerstvo může rozhodnout o zrušení
státní příspěvkové organizace zřízené podle od-
stavce 1. Současně rozhodne o způsobu vypořádání
práv a povinností vykonávaných státní příspěvkovou
organizací, včetně příslušnosti hospodařit s majetkem
České republiky, a zruší zřizovací listinu. Neroz-
hodne-li, přecházejí práva a povinnosti rušené státní
příspěvkové organizace na ministerstvo. Státní pří-
spěvková organizace zaniká dnem stanoveným v roz-
hodnutí o jejím zrušení.

(5) Zřízení, rozdělení, sloučení, splynutí nebo
zrušení státní příspěvkové organizace, o nichž bylo
rozhodnuto podle odstavců 1 až 4, oznamuje minis-
terstvo v Ústředním věstníku České republiky do
30 dnů ode dne, kdy k uvedené skutečnosti došlo.
Oznámení obsahuje označení zřizovatele státní pří-
spěvkové organizace, její název, sídlo, identifikační
číslo osoby a den, měsíc a rok vzniku, rozdělení,
sloučení, splynutí nebo zániku.

§ 15

Diplomatické a konzulární hodnosti

(1) Státním zaměstnancům a zaměstnancům
v zahraniční službě se přiznává nebo propůjčuje di-
plomatická hodnost nebo konzulární hodnost.

(2) Diplomatickými hodnostmi jsou

a) attaché,

b) III. tajemník,

c) II. tajemník,

d) I. tajemník,

e) velvyslanecký rada,

f) rada-vyslanec,

g) velvyslanec.

(3) Konzulárními hodnostmi jsou

a) konzulární jednatel pro attaché,

b) vicekonzul pro III. a II. tajemníka,

c) konzul pro I. tajemníka a velvyslaneckého radu,

d) generální konzul pro radu-vyslance a velvy-
slance.

(4) Diplomatickému pracovníkovi lze přiznat
diplomatickou hodnost v závislosti na

a) absolvování vzdělávacího programu zaměře-
ného na výkon zahraniční služby,

b) době výkonu zahraniční služby,

c) době výkonu zahraniční služby na služebním
místě představeného,

d) počtu vyslání k výkonu služby v zahraničí.

(5) Diplomatickému nebo administrativnímu
pracovníkovi lze propůjčit pro výkon služby v zahra-
ničí diplomatickou nebo konzulární hodnost podle
charakteru služebního nebo pracovního místa, na
které je zařazen. Diplomatickému pracovníkovi na
služebním místě představeného lze propůjčit diplo-
matickou hodnost rovněž při výkonu služby
v ústředí.

(6) Diplomatické a konzulární hodnosti při-
znává a propůjčuje státní tajemník ministerstva.

(7) Ministerstvo stanoví vyhláškou diploma-
tické a konzulární hodnosti, dále podrobnější pod-
mínky, za kterých jsou přiznávány nebo propůjčo-
vány, a postup při jejich přiznávání nebo propůjčo-
vání.

HLAVA IV

VÝKON KONZULÁRNÍ SLUŽBY

Díl 1

Výkon konzulárních činností

§ 16

Konzulární činnosti

(1) Zastupitelský úřad vykonává v rozsahu vy-
mezeném tímto zákonem, jinými právními předpisy,
mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika
vázána4), a v souladu s právním řádem přijímajícího
státu zejména

a) konzulární ochranu,

b) ověřovací činnost,

c) činnosti notářské povahy,

d) matriční agendu8),
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e) státoobčanskou agendu9),

f) agendu cestovních dokladů10),

g) činnost volebního orgánu11),

h) činnost ve věcech zbraní a střeliva12),

i) právní pomoc ve styku s cizinou13),

j) doručování písemností v zahraničí13) a prová-
dění důkazů14),

k) dědickou agendu,

l) činnost ve věcech udělování víz a povolování
pobytu cizinců15).

(2) Ministerstvo vykonává činnosti uvedené
v odstavci 1 písm. a), b), f), g), i), k) a l).

(3) Ministerstvo zveřejňuje způsobem umožňu-
jícím dálkový přístup informaci, pro území kterých
států nebo jejich částí vykonávají zastupitelské úřady
jednotlivé druhy konzulárních činností.

§ 17

Konzulární ochrana

(1) Konzulární ochrana16) je poskytována ob-
čanůmČeské republiky, kteří se nacházejí v zahraničí

(dále jen „občan“), a dále nezastoupeným občanům.
Nezastoupeným občanem se rozumí každá osoba,
která má státní příslušnost členského státu Evropské
unie (dále jen „členský stát“), jenž nemá na území
státu, který není členem Evropské unie (dále jen
„třetí země“), své zastoupení. Pro účely tohoto zá-
kona nemá členský stát ve třetí zemi zastoupení, po-
kud v ní nemá zastupitelský úřad, který je schopen
účinně poskytnout v daném případě konzulární
ochranu.

(2) Konzulární ochrana zahrnuje pomoc ze-
jména

a) v případě omezení osobní svobody,

b) obětem trestných činů,

c) v případě nouze,

d) v souvislosti s úmrtím,

e) nezletilým nacházejícím se v zahraničí bez do-
provodu,

f) při mimořádné události v zahraničí, kterou je
škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností
člověka, přírodními vlivy, jakož i havárie, které
ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní
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9) Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství
České republiky).

10) Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.
11) Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta

republiky), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

12) Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.
13) Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů.
Úmluva o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních, sjednaná
v Haagu dne 15. listopadu 1965, vyhlášená pod č. 85/1982 Sb.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních
a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech („doručování písemností“)
a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1348/2000.

14) Úmluva o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských a obchodních, sjednaná v Haagu dne 18. března 1970,
vyhlášená pod č. 129/1976 Sb.

15) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech
(vízový kodex).
Nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní pří-
slušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od
této povinnosti osvobozeni, v platném znění.

16) § 6 odst. 3 písm. b) zákona č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů.



prostředí, je-li zasažen větší počet osob (dále jen
„mimořádná událost“).

(3) Zastupitelský úřad poskytuje přiměřenou
pomoc občanovi omezenému na osobní svobodě,
pokud o to požádá. Informuje takového občana
o jeho základních právech podle právního řádu státu,
na jehož území se nachází, a o podmínkách získání
právní pomoci a sleduje, zda zacházení s takovýmto
občanem odpovídá minimálním uznávaným meziná-
rodním standardům a je v souladu s místními práv-
ními předpisy.

(4) Zastupitelský úřad poskytne nezbytnou po-
moc občanovi, který se stal obětí trestného činu, po-
kud o to požádá. Současně ho poučí, jak oznámit
trestný čin příslušným místním orgánům, a v případě
potřeby mu při tom poskytne nezbytnou součin-
nost.

(5) Zastupitelský úřad poskytne pomoc obča-
novi, který se v zahraničí ocitl v nouzi v důsledku
události hodné zvláštního zřetele, jako je zejména
závažné onemocnění, hospitalizace, úraz, havárie,
odcizení nebo ztráta dokladů, anebo úmrtí blízké
osoby, pokud o to požádá a není schopen řešit svou
situaci vlastními silami. Stavem nouze není, pokud
občan přicestoval do zahraničí bez dostatečných fi-
nančních prostředků na cestu a pobyt.

(6) Zastupitelský úřad, který obdrží informaci
o úmrtí občana, zajistí nebo zprostředkuje informo-
vání jeho nejbližších příbuzných, v nezbytných pří-
padech jim poskytne pomoc v záležitostech souvise-
jících s úmrtím a podle potřeby vystaví průvodní list
k přepravě lidských pozůstatků17).

(7) Zastupitelský úřad poskytne pomoc při
mimořádné události.

(8) Zastupitelský úřad poskytne přiměřenou fi-
nanční nebo materiální pomoc, je-li to nezbytné, ne-
lze-li pomoc získat jiným způsobem, a pokud se ob-
čan zaváže k úhradě nákladů vynaložených na kon-
zulární ochranu, není-li dále stanoveno jinak. Ná-
klady na konzulární ochranu zahrnují také správní
poplatky a hotové výdaje spojené s provedením to-
hoto úkonu.

(9) Závazek k úhradě nákladů na konzulární
ochranu se nevyžaduje v případě mimořádné udá-
losti, ledaže je s ohledem na okolnosti konkrétního
případu přiměřené závazek požadovat. Za situaci, ve
které je nezbytné poskytnout finanční nebo mate-
riální pomoc, se považuje zejména, je-li občan ohro-
žen na životě.

(10) Zastupitelský úřad může poskytnutí po-
moci odmítnout, jestliže žádající občan neposkytuje
konzulárnímu úředníkovi odpovídající součinnost,
nepodílí se aktivně na řešení své situace, již dříve
v minulosti poskytnutou pomoc zneužil, sdělil za-
stupitelskému úřadu nepravdivé informace, neuhra-
dil náklady na dříve poskytnutou konzulární ochra-
nu nebo by poskytnutí pomoci bylo zjevně nepřimě-
řené, ledaže by odmítnutím poskytnutí pomoci ob-
čan utrpěl závažnou újmu na zdraví nebo se ocitl
v ohrožení života.

(11) Postup při poskytování konzulární ochra-
ny v konkrétním případě určuje zastupitelský úřad.
S ohledem na okolnosti konkrétního případu může
zastupitelský úřad stanovit, že závazek k úhradě ná-
kladů na konzulární ochranu se nevyžaduje, popří-
padě že se vyžaduje pouze ve výši, která se s ohledem
na okolnosti konkrétního případu jeví jako přimě-
řená.

§ 18

Ověřovací činnost

(1) Ministerstvo v rámci služby v ústředí pro-
vede vyšší ověření tuzemské listiny, kterou vydal
nebo ověřil v rámci své pravomoci a působnosti
orgán České republiky, orgán územního samospráv-
ného celku při výkonu státní správy, který na něj byl
přenesen zákonem nebo na základě zákona, nebo
právnická nebo fyzická osoba při výkonu státní
správy, která jim byla svěřena zákonem nebo na zá-
kladě zákona, nebo která byla před ním podepsána,
a to připojením doložky ověřující pravost podpisů
a otisků úředních razítek a pečetí na těchto listinách.
V případě, že listina má být použita ve státě, který je
smluvní stranou Úmluvy o zrušení požadavku ově-
řování cizích veřejných listin18), ministerstvo opatří
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17) § 9 odst. 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
18) Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, sjednaná v Haagu dne 5. října 1961, vyhlášená pod
č. 45/1999 Sb.



ověřovanou listinu zvláštní ověřovací doložkou
(apostila); to neplatí, jedná-li se o listiny vyhotovené
soudem, notářem a soudním exekutorem19).

(2) Ministerstvo může opatřit cizí veřejnou lis-
tinu vyšším ověřením pouze tehdy, je-li vydána nebo
její pravost ověřena zastupitelským úřadem akredi-
tovaným pro Českou republiku a ministerstvo dis-
ponuje podpisovými vzory a vzory otisků úředních
razítek nebo pečetí tohoto zastupitelského úřadu.

(3) Zastupitelský úřad provádí

a) vidimaci,

b) legalizaci,

c) vyšší ověření cizí veřejné listiny,

d) ověření cizí veřejné listiny, kterou nelze opatřit
předepsanou ověřovací doložkou podle jiného
právního předpisu20),

e) ověřování správnosti překladu veřejné listiny.

(4) Zastupitelský úřad může provést legalizaci
podpisu na listině, která je psána v jiném než českém
nebo slovenském jazyce, a to i v takovém případě, je-
-li listina psána jinak než latinkou, jestliže konzulární
úředník ovládá v dostatečné míře jazyk, v němž je
listina sepsána, nebo je-li listina do takového jazyka
úředně přeložena.

(5) Zastupitelský úřad může ověření správnosti
překladu veřejné listiny odmítnout, neovládá-li kon-
zulární úředník v dostatečné míře jazyk, v němž je
listina sepsána, nebo jestliže úřady státu působnosti
zastupitelského úřadu překlady vyhotovené nebo
ověřené na zastupitelském úřadě neuznávají.

(6) Zastupitelský úřad může odmítnout ověřit
listinu, má-li důvodné pochybnosti, že obsah listiny
odporuje veřejnému pořádku, právnímu řádu přijí-
majícího státu nebo závazkům, které pro Českou
republiku vyplývají z mezinárodního práva a práva
Evropské unie, jakož i o pravosti předložené listiny,
nebo je-li listina v rozporu se skutečností, kterou má
osvědčovat.

(7) Ověřovací úkony podle odstavců 1 až 5
provádí konzulární úředník, který složil zkoušku.

Obsahem zkoušky je písemné ověření znalostí práv-
ních předpisů týkajících se oblasti vidimace a legali-
zace a schopnosti jejich použití.

(8) Ministerstvo stanoví vyhláškou postup pro
provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem
a podrobnější podmínky pro složení zkoušky.

§ 19

Činnosti notářské povahy

(1) Zastupitelský úřad osvědčí na žádost ob-
čana, že je naživu, jestliže mu prokáže svoji totož-
nost platným úředním dokladem.

(2) Zastupitelský úřad může ve výjimečných
případech, zejména při mimořádné události, přijímat
od českých fyzických a právnických osob do
úschovy peníze, cenné papíry, vkladní knížky, anebo
listiny. Zastupitelský úřad úschovu odmítne zejména
tehdy, byla-li by v rozporu s právním řádem České
republiky nebo přijímajícího státu, není-li vhodný
způsob úschovy, brání-li tomu možnosti zastupitel-
ského úřadu, nebo jestliže by konkrétní okolnosti
ohrozily nebo vyloučily bezpečnost úschovy nebo
bezpečnost zastupitelského úřadu, anebo státních za-
městnanců a zaměstnanců vykonávajících službu
nebo práci v zahraničí.

§ 20

Matriční agenda

(1) Zastupitelský úřad přijímá zejména žá-
dosti o

a) zápis matriční události21),

b) vystavení druhopisu matričního dokladu,

c) vystavení vysvědčení o právní způsobilosti
k uzavření manželství22),

d) prohlášení o určení otcovství,

e) povolení změny jména a příjmení,

f) uzavření manželství.

(2) Zastupitelský úřad zveřejní způsobem
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19) § 109 zákona č. 91/2012 Sb.
20) § 12 a 109 zákona č. 91/2012 Sb.
21) § 42 a 43 zákona č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
22) § 36 zákona č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.



umožňujícím dálkový přístup podrobnější pod-
mínky uzavření manželství.

§ 21

Státoobčanská agenda

Zastupitelský úřad přijímá zejména

a) žádosti o zjištění státního občanství České re-
publiky a vydání osvědčení o státním občanství
České republiky a doručování vyhotoveného
dokladu,

b) žádosti o udělení státního občanství České re-
publiky, stanoví-li tak jiný právní předpis23),

c) jednotlivá prohlášení o nabytí státního občan-
ství České republiky,

d) prohlášení o pozbytí státního občanství České
republiky,

e) státoobčanský slib podle jiného právního před-
pisu24).

§ 22

Činnost volebního orgánu

(1) Ministerstvo a zastupitelské úřady vykoná-
vají činnost volebního orgánu v rozsahu vymezeném
jinými právními předpisy.

(2) Zastupitelský úřad zejména

a) zabezpečuje přípravu, organizaci a průběh vo-
leb v zahraničí,

b) informuje voliče o konání voleb a podmínkách
výkonu volebního práva,

c) přijímá žádost o zápis do zvláštního seznamu
voličů vedeného zastupitelským úřadem,

d) přijímá žádost o vyškrtnutí ze zvláštního se-
znamu voličů vedeného zastupitelským úřadem,

e) předává zápisy o výsledku a průběhu hlasování
Českému statistickému úřadu.

§ 23

Dědická agenda

Zastupitelský úřad chrání na území přijímají-
cího státu zájmy občanů ve věcech dědických v sou-
ladu s právním řádem přijímajícího státu a meziná-

rodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.
Ochrana spočívá zejména ve zjišťování informací
a v pomoci při obstarávání dokladů nezbytných
pro vyřízení dědictví. Jsou-li úkony konzulárního
úřadu spojeny s finančními náklady, zastupitelský
úřad je provede na náklady občana, který je poža-
duje.

Díl 2

Poskytování konzulární ochrany
nezastoupeným občanům

§ 24

(1) Na území třetí země je konzulární ochrana
poskytována rovněž nezastoupeným občanům, a to
za stejných podmínek jako občanům podle § 17
a § 19 odst. 2.

(2) Konzulární ochranu nezastoupeným obča-
nům neposkytuje konzulární úřad vedený honorár-
ním konzulárním úředníkem.

(3) Žadatel o konzulární ochranu prokáže, že je
nezastoupeným občanem, předložením svého ces-
tovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Ne-
může-li žadatel předložit platný cestovní doklad
nebo průkaz totožnosti, lze státní příslušnost pro-
kázat jinými vhodnými prostředky, v případě po-
třeby i ověřením u zastupitelského úřadu, popřípadě
ministerstva zahraničních věcí členského státu, o kte-
rém žadatel uvádí, že je jeho státním příslušníkem.

§ 25

Předání žádosti

Pokud členský stát, jehož je nezastoupený ob-
čan státním příslušníkem, požádá o předání žádosti
o konzulární ochranu nebo daného případu, zastu-
pitelský úřad se případem přestane zabývat, jakmile
tento členský stát potvrdí, že dotčenému nezastou-
penému občanovi poskytuje konzulární ochranu.

§ 26

Dohody a praktická ujednání

(1) Ministerstvo může uzavírat dohody o trva-
lém zastupování při poskytování konzulární ochrany
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23) § 28 odst. 4 zákona č. 186/2013 Sb.
24) § 27 odst. 4 zákona č. 186/2013 Sb.



nezastoupeným občanům s orgány jiných členských
států.

(2) Zastupitelský úřad může uzavírat praktická
ujednání o sdílení odpovědnosti za poskytování
konzulární ochrany nezastoupeným občanům se za-
stupitelskými úřady jiných členských států.

(3) Byla-li uzavřena dohoda podle odstavce 1
nebo praktické ujednání podle odstavce 2, poskyto-
vání konzulární ochrany nezastoupeným občanům
se řídí ustanoveními těchto dohod nebo praktických
ujednání. Zastupitelský úřad zajistí předání žádosti
příslušnému zastupitelskému úřadu jiného členského
státu, pokud se na zastupitelský úřad obrátí se žá-
dostí o konzulární ochranu nezastoupený občan,
ačkoliv zastupitelský úřad podle těchto dohod nebo
praktických ujednání není k poskytnutí pomoci pří-
slušný, ledaže by tím byla ohrožena konzulární
ochrana nezastoupeného občana, zejména pokud na-
léhavost záležitosti vyžaduje okamžité opatření
zastupitelského úřadu.

§ 27

Koordinace a spolupráce

(1) Zastupitelský úřad úzce spolupracuje a ko-
ordinuje svoji činnost se zastupitelskými úřady člen-
ských států a se zastoupením Evropské unie v daném
státě za účelem zajištění konzulární ochrany neza-
stoupených občanů.

(2) Pokud zastupitelský úřad obdrží žádost
o konzulární ochranu od osoby, která je podle svého
tvrzení nezastoupeným občanem, nebo je informo-
ván o konkrétní mimořádné události, v níž se na-
chází osoba, která je podle svého tvrzení nezastou-
peným občanem, neprodleně konzultuje minister-
stvo zahraničních věcí členského státu, o kterém tato
osoba uvádí, že je jeho státním příslušníkem, nebo ve
vhodných případech příslušný zastupitelský úřad
členského státu a poskytne mu veškeré příslušné in-
formace, které má k dispozici, zejména informace
týkající se totožnosti nezastoupeného občana a mož-
ných nákladů konzulární ochrany. S výjimkou
mimořádně naléhavých případů se tato konzultace
uskuteční před poskytnutím pomoci. Zastupitelský
úřad rovněž vhodnými prostředky usnadní výměnu
informací mezi nezastoupeným občanem a orgány
členského státu, o kterém tato osoba uvádí, že je jeho
státním příslušníkem.

(3) Zastupitelský úřad poskytne orgánům ji-
ného členského státu příslušné informace v souvislos-
ti s případem poskytování konzulární ochrany neza-
stoupenému občanovi, pokud si je příslušný členský
stát vyžádá.

(4) Zastupitelský úřad nebo ministerstvo si mo-
hou vyžádat informace od orgánů jiných členských
států o případech poskytování konzulární ochrany
občanům ve třetích zemích, v nichž nemá Česká re-
publika své zastoupení.

(5) Ministerstvo a zastupitelský úřad přijímají
od jiných členských států informace o žádostech
o konzulární ochranu podaných občany ve třetích
zemích, v nichž nemá Česká republika své zastou-
pení. Ministerstvo může určit, že konzulární ochra-
nu občanovi v konkrétním případě poskytne zastu-
pitelský úřad nebo ministerstvo.

§ 28

(1) Zastupitelský úřad ve třetí zemi koordinuje
své plány pro mimořádné události s ostatními zastu-
pitelskými úřady členských států a s příslušným za-
stoupením Evropské unie s cílem zajistit, aby se
v těchto situacích dostalo i nezastoupeným občanům
účinné pomoci. Zastupitelský úřad informuje ostatní
zastupitelské úřady členských států o opatřeních uči-
něných za účelem připravenosti na mimořádné si-
tuace a ve vhodných případech je do nich zapojí.

(2) Zastupitelský úřad a ministerstvo v případě
mimořádné události úzce spolupracují s orgány
ostatních členských států a Evropské unie, aby byla
nezastoupeným občanům zajištěna účinná pomoc.
Je-li to možné, informuje zastupitelský úřad i minis-
terstvo orgány ostatních členských států a Evropské
unie o dostupných evakuačních kapacitách.

(3) Zastupitelský úřad poskytne příslušné in-
formace týkající se občanů přítomných během
mimořádné události ve třetí zemi, v níž nemá Česká
republika své zastoupení, členskému státu nebo člen-
ským státům, které jsou pověřeny koordinací a vede-
ním pomoci nezastoupeným občanům během mimo-
řádných událostí, nebo členskému státu anebo člen-
ským státům, které koordinují pomoc.

§ 29

Finanční postupy

(1) Zastupitelský úřad si od nezastoupeného
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občana vyžádá závazek, že členskému státu, jehož je
státním příslušníkem, uhradí náklady na konzulární
ochranu poskytnutou podle § 17 a § 19 odst. 2.
Tento závazek je činěn za stejných podmínek a ve
stejném rozsahu, za jakých by byla úhrada nákladů
požadována po občanech.

(2) Ministerstvo požádá členský stát, jehož je
nezastoupený občan státním příslušníkem, o úhradu
výdajů na konzulární ochranu, které vznikly České
republice při poskytování konzulární ochrany neza-
stoupenému občanovi.

(3) Ministerstvo požádá o úhradu výdajů člen-
ský stát, jehož je nezastoupený občan státním pří-
slušníkem, pokud z konzulární ochrany poskytnuté
nezastoupenému občanovi v případě zatčení nebo
zadržení vyplynou zastupitelskému úřadu nezvykle
vysoké, avšak nezbytné cestovní náklady, náklady na
ubytování nebo náklady na překlad.

(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou formulář
pro závazek k úhradě nákladů na konzulární ochra-
nu a formulář žádosti o náhradu výdajů.

§ 30

(1) Pokud Česká republika poskytuje pomoc
podle § 24 až 28 při mimořádných událostech, po-
dává ministerstvo žádost o náhradu výdajů na kon-
zulární ochranu poskytnutou nezastoupenému obča-
novi ministerstvu zahraničních věcí členského státu,
jehož je nezastoupený občan státním příslušníkem.
Tuto náhradu lze žádat i v případě, že nezastoupený
občan nepodepsal závazek k úhradě podle § 29
odst. 1.

(2) V případě hromadného poskytnutí pomoci
podle § 24 až 28 může ministerstvo požádat členský
stát, jehož je nezastoupený občan státním příslušní-
kem, o náhradu výdajů ve výši podílu skutečně
vzniklých nákladů a počtu občanů a nezastoupených
občanů, jimž byla konzulární ochrana poskytnuta.

(3) Pokud byla v rámci poskytování konzulární
ochrany poskytnuta podpora prostřednictvím po-
moci z mechanismu civilní ochrany Evropské
unie25), bude určen příspěvek poskytované pomoci
odečtením příspěvku Evropské unie.

§ 31

(1) Ministerstvo nejpozději do 12 měsíců uhradí
členskému státu náklady na konzulární ochranu na
základě žádosti členského státu, který poskytl kon-
zulární ochranu občanovi ve třetí zemi, v níž nemá
Česká republika své zastoupení.

(2) V případě podle odstavce 1 ministerstvo vy-
zve dotčeného občana k uhrazení těchto nákladů.
Dotčený občan je povinen tyto náklady ministerstvu
uhradit bez zbytečného odkladu, nejpozději do
12 měsíců; při správě placení nákladů se postupuje
podle daňového řádu.

HLAVA V

SLUŽEBNÍ A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY
V SOUVISLOSTI S VÝKONEM

ZAHRANIČNÍ SLUŽBY

Díl 1

Vznik a změny služebního a pracovního poměru
v ministerstvu a zaměstnávání dalších osob

Vznik služebního poměru a zařazení
na jiné služební místo v ministerstvu

§ 32

(1) Státní tajemník ministerstva zařadí osobu
přijatou v ministerstvu do služebního poměru na
služební místo určené k přípravě k výkonu zahra-
niční služby; tato osoba absolvuje vzdělávací pro-
gram zaměřený na výkon zahraniční služby zakon-
čený zkouškou.

(2) Obsahem zkoušky je ověření znalostí diplo-
matické praxe, konzulárních činností a právních
předpisů týkajících se výkonu zahraniční služby,
včetně mezinárodního práva a práva Evropské unie.
Zkouška musí být vykonána nejpozději do jednoho
roku od přijetí do služebního poměru podle od-
stavce 1. Zkoušku lze opakovat jednou. Zkouška na-
hrazuje zvláštní část úřednické zkoušky podle zá-
kona o státní službě pro obor zahraniční vztahy
a služba.
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(3) Složení zkoušky se prokazuje osvědčením
o vykonání zkoušky vydaným ministerstvem.

(4) Státní tajemník ministerstva zařadí státního
zaměstnance na jiné služební místo poté, co úspěšně
složil zkoušku. Služební poměr osoby, která neslo-
žila zkoušku, končí dnem uplynutí lhůty pro složení
zkoušky podle odstavce 1.

(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou obsah, roz-
sah a další náležitosti zkoušky zakončující vzdělávací
program včetně způsobu jejího provedení a hodno-
cení.

§ 33

(1) Výběrové řízení na obsazení volného slu-
žebního místa v ministerstvu se kromě případů uve-
dených v § 24 odst. 5 zákona o státní službě nekoná,

a) postupuje-li se podle § 36,

b) lze-li volné služební místo obsadit státním za-
městnancem zařazeným na jiném služebním
místě v ministerstvu nebo na místě určeném
k absolvování vzdělávacího programu podle
§ 32, nebo

c) jde-li o volné služební místo v ministerstvu pro
službu v zahraničí, které lze obsadit podle § 41
odst. 1.

(2) Jde-li o volné služební místo uvedené v od-
stavci 1 písm. b) nebo c), rozhodne státní tajemník
ministerstva o přijetí do služebního poměru a zařa-
zení na služební místo nebo jmenování na služební
místo představeného anebo o zařazení na služební
místo nebo jmenování na služební místo představe-
ného na návrh personální rady.

(3) Pokud nelze obsadit volné služební místo
v ministerstvu pro výkon služby v ústředí postupem
podle odstavce 1 a nelze-li přijmout osobu do slu-
žebního poměru způsobem podle § 32, vyhlásí státní
tajemník ministerstva výběrové řízení na obsazení
volného služebního místa podle zákona o státní
službě.

(4) Výběrové řízení podle zákona o státní
službě se koná vždy, je-li služební místo uvolněno
v důsledku skončení služebního poměru podle § 72
až 74 zákona o státní službě.

(5) V případě postupu podle odstavce 3 nebo 4
se § 32 nepoužije.

(6) Na služební místo uvolněné v souvislosti se

střídáním výkonu služby v ústředí a služby v zahra-
ničí nelze zařadit státního zaměstnance postupem
podle § 70 odst. 3 zákona o státní službě, nejde-li
o státního zaměstnance ve služebním poměru v mi-
nisterstvu.

§ 34

Personální rada

(1) Zřizuje se personální rada ministerstva.

(2) Členy personální rady jmenuje a odvolává
státní tajemník ministerstva. Členem personální rady
může být jmenován rovněž státní zaměstnanec za-
řazený v jiném služebním úřadu nebo zaměstnanec
jiného státního orgánu. Na rozhodnutí o jmenování
člena personální rady se vztahují ustanovení o řízení
ve věcech služby podle zákona o státní službě.

(3) Členem personální rady může být jmenován
ten, kdo

a) vykonával v uplynulých 10 letech ve správním
úřadu, popřípadě v jiném státním orgánu, čin-
nosti podle § 5 zákona o státní službě nebo čin-
nosti obdobné nejméně po dobu 4 let,

b) je představený, který vykonává službu na slu-
žebním místě alespoň ředitele odboru, nebo ve-
doucí zaměstnanec ustanovený na pracovním
místě alespoň ředitele odboru.

(4) Personální rada

a) předkládá návrhy na obsazení volného služeb-
ního místa v ministerstvu s výjimkou zařazení
na služební místo podle § 36 nebo koná-li se
výběrové řízení podle zákona o státní službě,

b) předkládá návrhy na obsazení služebního místa
představeného k výkonu služby v ústředí,

c) na žádost ministra posuzuje kandidáty na ve-
doucí zastupitelských úřadů; posouzením není
ministr vázán.

(5) Personální rada, která předkládá návrhy
na obsazení služebního místa podle odstavce 4
písm. a) a b), má 3 členy, v případě podle odstavce 4
písm. c) má 5 členů. V případě služebních míst
obsazovaných také státními zaměstnanci ve služeb-
ním poměru v jiném služebním úřadu může služební
předpis státního tajemníka ministerstva stanovit vyš-
ší počet členů personální rady.

(6) Rozhodnutí o zařazení na služební místo
nebo jmenování na služební místo představeného
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k výkonu služby v ústředí vydá státní tajemník mi-
nisterstva na návrh personální rady v dohodě s bez-
prostředně nadřízeným představeným. Odmítne-li
státní tajemník ministerstva jmenovat na služební
místo představeného státního zaměstnance navrže-
ného personální radou, požádá personální radu
o předložení nového návrhu.

(7) Podrobnější podmínky složení a činnosti
personální rady stanoví služební předpis státního ta-
jemníka ministerstva.

(8) Podmínky vyslání k výkonu služby v zahra-
ničí na služební místa obsazovaná také státními za-
městnanci ve služebním poměru v jiném služebním
úřadu stanoví služební předpis státního tajemníka
ministerstva. Státní tajemník ministerstva vydá slu-
žební předpis po dohodě se služebními orgány ji-
ných služebních úřadů.

§ 35

Změny služebního poměru

Změnou služebního poměru je také

a) zařazení na služební místo k zajištění plynulého
střídání výkonu služby v ústředí a služby v za-
hraničí (překlenovací služební místo),

b) vyslání za účelem předání agendy v zahraničí,

c) přeložení do ministerstva za účelem přípravy
pro výkon služby v zahraničí.

§ 36

Zařazení na překlenovací služební
a pracovní místo

(1) Před vysláním nebo po ukončení vyslání
k výkonu služby nebo práce v zahraničí se státní
zaměstnanec nebo zaměstnanec v ministerstvu zařadí
na překlenovací služební nebo pracovní místo, je-li
to nezbytné k zajištění plynulého střídání výkonu
služby nebo práce v ústředí a v zahraničí.

(2) Na uvolněné služební místo pro výkon
služby v ústředí se zařadí přednostně státní zaměst-
nanec zařazený na překlenovacím služebním místě
po ukončení vyslání k výkonu služby v zahraničí,
nejde-li o služební místo představeného.

(3) Na uvolněné pracovní místo v ústředí se
převede přednostně zaměstnanec zařazený na pře-
klenovací pracovní místo po ukončení vyslání k vý-
konu práce v zahraničí.

(4) Státního zaměstnance lze zařadit na překle-
novací služební místo nejdéle na dobu 1 roku; po
uplynutí této doby se státní zaměstnanec zařadí
mimo výkon služby z organizačních důvodů.

(5) Zaměstnance lze převést na překlenovací
pracovní místo též nejdéle na dobu 1 roku; po uply-
nutí této doby se doba, po kterou nemůže zaměst-
nanec konat práci, považuje za překážku v práci na
straně zaměstnavatele.

§ 37

Vyslání za účelem předání agendy v zahraničí

(1) K zajištění plynulého střídání výkonu
služby v ústředí a služby v zahraničí může státní
tajemník ministerstva vyslat státního zaměstnance
za účelem předání agendy v zahraničí na zastupitel-
ský úřad až 10 pracovních dní před datem střídání
zaměstnance. O vyslání státního zaměstnance za úče-
lem předání agendy v zahraničí rozhodne státní ta-
jemník ministerstva v rozhodnutí o vyslání k výkonu
služby v zahraničí podle § 67 zákona o státní službě.

(2) Po dobu podle odstavce 1 není státní za-
městnanec vyslaný podle odstavce 1 zařazený na slu-
žební místo; státnímu zaměstnanci přísluší plat jako
při zařazení na služební místo k výkonu služby v za-
hraničí.

§ 38

Přeložení za účelem přípravy pro výkon služby
v zahraničí

(1) Státní zaměstnanec z jiného služebního
úřadu může být přeložen do ministerstva za účelem
přípravy pro výkon služby v zahraničí na dobu nej-
déle 60 dnů.

(2) Po dobu přeložení podle odstavce 1 je státní
zaměstnanec zařazen na překlenovací služební místo.

§ 39

Odvolání ze služebního místa

Vedoucí zastupitelského úřadu může být odvo-
lán ze služebního místa i bez uvedení důvodu.

§ 40

Zařazení státního zaměstnance ve službě
s ohledem na jeho příbuzenské a obdobné vztahy

Při výkonu služby v zahraničí lze podřídit jed-
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noho státního zaměstnance druhému, i když jsou
sobě navzájem osobami blízkými.

§ 41

Použití pracovního poměru

(1) Státní tajemník ministerstva může za účelem
sladění rodinného a osobního života s výkonem
služby nebo práce v zahraničí obsadit služební nebo
pracovní místo v zastupitelském úřadu, označené ve
služebním předpise státního tajemníka ministerstva
jako administrativní nebo technické místo, osobou,
která je manželem nebo partnerem státního zaměst-
nance nebo zaměstnance vyslaného k výkonu služby
nebo práce v zahraničí, v pracovním poměru na
dobu určitou. Doba trvání pracovního poměru této
osoby nesmí překročit dobu vyslání dotčeného stát-
ního zaměstnance k výkonu služby v zahraničí nebo
zaměstnance k výkonu práce v zahraničí.

(2) Státní tajemník ministerstva může obsadit
služební místo v zastupitelském úřadu, s výjimkou
služebního místa vedoucího oddělení, osobou v pra-
covním poměru na dobu určitou, vyžaduje-li to zá-
jem České republiky. Osoba v pracovním poměru
podle věty první, která je vedoucím zastupitelského
úřadu, se považuje po dobu trvání pracovní smlouvy
za představeného.

(3) S osobou uvedenou v odstavcích 1 a 2 se
sjednají požadované činnosti jako druh práce v pra-
covní smlouvě a přísluší jí plat podle části deváté
zákona o státní službě.

§ 42

Zastupování

(1) Náměstek pro řízení sekce v ministerstvu
může určit ze svých přímo podřízených představe-
ných 2 zástupce. Takto určený představený zastu-
puje náměstka pro řízení sekce v rozsahu činnosti
vymezené náměstkem pro řízení sekce.

(2) Vedoucí Stálého zastoupení České repu-
bliky při Evropské unii (dále jen „stálé zastoupení“)
může určit ze svých přímo podřízených představe-
ných 3 zástupce. Takto určený představený zastu-
puje vedoucího stálého zastoupení v rozsahu čin-
nosti vymezené vedoucím stálého zastoupení.

(3) Vedoucí oddělení v zastupitelském úřadu
může určit svého zástupce, pokud oddělení jím ří-
zené je tvořeno alespoň 7 systemizovanými místy.

(4) Zástupce určený vedoucím zastupitelského
úřadu jej zastupuje v rozsahu činnosti vymezené
tímto vedoucím zastupitelského úřadu.

§ 43

Zvláštní zmocněnec

(1) Pro mimořádný úkol zahraniční služby
může ministr pověřit diplomatického pracovníka
funkcí zvláštního zmocněnce. Takovému diploma-
tickému pracovníkovi, který je zařazen nebo jmeno-
ván na služební místo, pro které je stanovena alespoň
12. platová třída, může státní tajemník ministerstva
stanovit platový tarif až ve výši dvojnásobku plato-
vého tarifu nejvyššího platového stupně v platové
třídě stanovené pro služební místo, na které je diplo-
matický pracovník zařazen nebo jmenován. Platový
tarif podle věty druhé lze diplomatickému pracovní-
kovi určit nejdéle na dobu 1 roku, a to opakovaně.

(2) Zvláštní zmocněnec může být jmenován ve-
doucím zvláštní mise, styčného úřadu nebo kance-
láře.

(3) Pověření podle odstavce 1 se vydává vždy
na dobu určitou.

§ 44

Diplomatický pracovník s přiznanou
hodností velvyslanec

Diplomatickému pracovníkovi s přiznanou
hodností velvyslanec, který je zařazen nebo jmeno-
ván na služební místo v ústředí, pro které je stano-
vena alespoň 12. platová třída, může státní tajemník
ministerstva stanovit platový tarif až ve výši dvojná-
sobku platového tarifu nejvyššího platového stupně
v platové třídě stanovené pro služební místo, na
které je diplomatický pracovník zařazen nebo jme-
nován, pokud takový pracovník plní nejsložitější,
nejodpovědnější a nejnamáhavější služební úkoly
nezbytné k výkonu zahraniční služby, a tyto slu-
žební úkoly vyžadují nejvyšší míru znalostí, doved-
ností a zkušeností.

§ 45

(1) Občané České republiky dlouhodobě nebo
trvale žijící v zahraničí nebo občané cizích států žijící
v přijímajícím státě mohou být zaměstnáni na zastu-
pitelském úřadě pro výkon činností vykonávaných
administrativním nebo technickým pracovníkem.
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(2) Pracovní poměr, práva a povinnosti zaměst-
nanců podle odstavce 1 se řídí právním řádem při-
jímajícího státu.

Díl 2

Systemizace

§ 46

(1) Spolu s informací o zřízení nebo zrušení za-
stupitelského úřadu podle § 4 odst. 3 ministerstvo
předloží vládě návrh změny systemizace v dohodě
s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem financí; po-
stup změny systemizace podle zákona o státní službě
se v takovém případě nepoužije.

(2) Na změnu systemizace související s pře-
sunem služebního místa pro výkon služby v zahra-
ničí mezi zastupitelskými úřady se § 18 zákona
o státní službě nepoužije; ustanovení § 17 odst. 2
a 3 zákona o státní službě se použije obdobně.

Díl 3

Povinnosti a práva diplomatických,
administrativních a technických pracovníků

§ 47

Povinnosti

(1) Diplomatický, administrativní nebo tech-
nický pracovník rovněž nesmí

a) svým jednáním a projevy poškodit dobré jméno
České republiky v zahraničí,

b) zneužít výsady a imunity poskytované podle
mezinárodních smluv, kterými je Česká repu-
blika vázána, nebo podle právního řádu přijíma-
jícího státu,

c) zneužít diplomatický nebo služební pas.

(2) Diplomatický, administrativní nebo tech-
nický pracovník vyslaný k výkonu služby nebo
práce v zahraničí je dále povinen

a) dodržovat protokolární zvyklosti obvyklé v při-
jímajícím státě,

b) dodržovat povinnosti a omezení, které osobám
působícím na zastupitelském úřadě ukládají
mezinárodní smlouvy, kterými je Česká repu-
blika vázána, a s výhradou výsad a imunit dbát
právního řádu přijímajícího státu,

c) oznámit vedoucímu zastupitelského úřadu, že

opustí přijímající stát, a oznámit místo plánova-
ného pobytu po dobu nepřítomnosti v přijíma-
jícím státě,

d) dodržovat omezení pohybu vyplývající z bez-
pečnostní situace v přijímajícím státě,

e) zřídit si pro zasílání platu účet v České repu-
blice, na který mu bude plat zasílán ve výplat-
ních termínech,

f) dodržovat stanovenou dosažitelnost na služeb-
ním mobilním telefonu mimo služební nebo
pracovní dobu; při stanovení dosažitelnosti se
ustanovení o řízení ve věcech služby, ustano-
vení správního řádu o správním řízení, ani usta-
novení zákona o státní službě a zákoníku práce
o odměně za služební nebo pracovní pohoto-
vost nepoužijí.

§ 48

Práva

(1) Diplomatický, administrativní nebo tech-
nický pracovník má rovněž právo

a) být doprovázen při výkonu služby nebo práce
v zahraničí členy rodiny, pokud státní tajemník
ministerstva nerozhodne, že to bezpečnostní si-
tuace v přijímajícím státě neumožňuje,

b) na evakuaci, jsou-li jeho nebo jeho členů rodiny
život nebo zdraví přímo ohroženy z důvodu
mimořádné události v přijímajícím státě.

(2) Diplomatický pracovník je oprávněn přijí-
mat v souvislosti s výkonem zahraniční služby dary
nebo jiné výhody v hodnotě přesahující částku sta-
novenou zákonem o státní službě, odpovídá-li to
protokolárním zvyklostem; pravidla pro nakládání
s takto přijatými dary a jinými výhodami upravuje
služební předpis státního tajemníka ministerstva.

§ 49

Služební a pracovní doba

Za službu nebo práci přesčas, službu v noční
době nebo noční práci, službu nebo práci ve svátek,
jakož i za službu nebo práci v sobotu a v neděli se
v případě státního zaměstnance se služebním půso-
bištěm v zahraničí a zaměstnance s pravidelným pra-
covištěm v zahraničí nepovažuje účast na společen-
ských akcích konaných mimo rozvrženou služební
nebo pracovní dobu a mimo služební působiště nebo
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pravidelné pracoviště, ledaže takovou účast nařídí
vedoucí zastupitelského úřadu.

Díl 4

Překážky ve službě na straně státního zaměstnance
a překážky v práci na straně zaměstnance

§ 50

(1) Diplomatický, administrativní nebo tech-
nický pracovník má rovněž právo na služební nebo
pracovní volno na

a) 1 den k cestě na dovolenou do České republiky
v souvislosti s výkonem služby v zahraničí
a 1 den při cestě zpět na zastupitelský úřad v při-
jímajícím státě, pokud je cesta na dovolenou
hrazena z prostředků ministerstva a je spojena
se zdravotní prohlídkou v České republice;
v případě mimoevropských zemí se zvyšuje ná-
rok na každou z cest o 1 den,

b) nezbytně nutnou dobu na cestu do České repu-
bliky a zpět na zastupitelský úřad v souvislosti
s vlastní svatbou,

c) nezbytně nutnou dobu na cestu do České repu-
bliky a zpět na zastupitelský úřad v souvislosti
s účastí na pohřbu člena rodiny,

d) 3 dny před vysláním k výkonu služby nebo
práce v zahraničí k zařízení osobních záležitostí
spojených s odjezdem do zahraničí; toto volno
lze čerpat nejdříve 30 dnů přede dnem odjezdu
do zahraničí,

e) 3 dny při příjezdu na zastupitelský úřad k za-
řízení osobních záležitostí spojených se službou
nebo prací v zahraničí; toto volno lze čerpat
nejpozději do 90 dnů ode dne příjezdu k výkonu
služby nebo práce v zahraničí,

f) 3 dny před odjezdem ze zastupitelského úřadu
k zařízení osobních záležitostí spojených se
službou nebo prací v zahraničí; toto volno lze
čerpat nejdříve 30 dnů přede dnem odjezdu ze
zahraničí nebo přejezdu do jiného přijímajícího
státu,

g) 3 dny po ukončení vyslání k výkonu služby
nebo práce v zahraničí k zařízení osobních zá-
ležitostí spojených s návratem do České repu-

bliky; toto volno lze čerpat nejpozději do
90 dnů ode dne návratu ze zahraničí,

h) 15 dnů v kalendářním roce z důvodu výkonu
služby nebo práce s mimořádným rizikem
ohrožení života nebo zdraví v rizikových ze-
mích, kde je státním zaměstnancům a zaměst-
nancům přiznán zvláštní příplatek.

(2) Po dobu volna uvedeného v odstavci 1 se
státnímu zaměstnanci a zaměstnanci plat nekrátí.

§ 51

(1) Těhotná státní zaměstnankyně nebo za-
městnankyně vyslaná k výkonu služby nebo práce
v zahraničí je povinna oznámit ministerstvu čerpání
mateřské dovolené alespoň 10 týdnů před očekáva-
ným dnem porodu; pokud státní zaměstnankyně
nebo zaměstnankyně bude čerpat mateřskou, popří-
padě rodičovskou dovolenou v zahraničí, je povinna
to oznámit podle věty první. V případě, že státní
zaměstnanec nebo zaměstnanec požádá o čerpání ro-
dičovské dovolené, je povinen oznámit čerpání rodi-
čovské dovolené alespoň 10 týdnů před očekávaným
nástupem na rodičovskou dovolenou.

(2) Osobě, která čerpá při vyslání k výkonu
služby nebo práce v zahraničí mateřskou, popřípadě
rodičovskou dovolenou, ministerstvo uhradí ná-
klady spojené s ubytováním po dobu 14 týdnů ve
stejné výši jako před nástupem na mateřskou, popří-
padě rodičovskou dovolenou. Takové osobě přísluší
náhrady stanovené v prováděcím právním předpisu
vydaném podle § 189 odst. 6 zákoníku práce.

§ 52

(1) Následuje-li manžel nebo partner diploma-
tického, administrativního nebo technického pracov-
níka do místa vyslání k výkonu služby nebo práce
v zahraničí, jedná se o překážku ve službě na straně
státního zaměstnance podle zákona o státní službě
nebo o jiný úkon v obecném zájmu bez náhrady
mzdy nebo platu.

(2) Je-li doprovázející osobou příslušník bez-
pečnostního sboru vykonávající službu podle jiného
právního předpisu26), poskytne se mu na jeho žádost
služební volno bez poskytnutí služebního příjmu.

(3) Je-li doprovázející osobou voják vykonáva-
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jící službu podle jiného právního předpisu27), určí se
do dispozice.

Díl 5

Platové náležitosti a další plnění

§ 53

Zdravotní připojištění

(1) Ministerstvo může uzavřít ve prospěch di-
plomatického, administrativního nebo technického
pracovníka pojistnou smlouvu za účelem krytí vý-
dajů vzniklých v souvislosti s nemocí, úrazem, těho-
tenstvím nebo porodem v zahraničí, zahrnující i vý-
daje na repatriaci, a to včetně výdajů na léčbu nemoci
a následků úrazu, k nimž dojde v důsledku mimo-
řádné události nebo trestného činu v zahraničí (dále
jen „zdravotní výdaje“).

(2) Pojištění podle odstavce 1 zahrnuje rovněž
člena rodiny diplomatického, administrativního
nebo technického pracovníka, který jej se souhlasem
státního tajemníka ministerstva následuje do jeho
služebního působiště nebo pravidelného pracoviště
v zahraničí.

(3) Neumožňuje-li zdravotní připojištění
úhradu zdravotních výdajů v přijímajícím státě, má
diplomatický, administrativní nebo technický pra-
covník a jeho člen rodiny, který ho doprovází, nárok
na hrazení nutných zdravotních výdajů spojených
s poskytnutím zdravotní péče v přijímajícím státě.

§ 54

Použití služebního vozidla

Vedoucí zastupitelského úřadu má právo na
bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným
řidičem nebo bez něho k výkonu funkce nebo v sou-
vislosti s ním a k cestě z místa jeho ubytování v za-
hraničí na zastupitelský úřad a zpět.

§ 55

Odškodnění za následky vzniklé při výkonu
služby nebo práce v zahraničí

(1) Diplomatickému, administrativnímu nebo
technickému pracovníkovi, který vykonával službu

nebo práci v zahraničí, přísluší v případě přiznání
invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo
druhého stupně v důsledku mimořádné události, ja-
kož i v důsledku trestného činu, je-li obětí, ke kte-
rým došlo v přijímajícím státě nebo při cestě z a do
přijímajícího státu, jednorázové odškodnění ve výši
šestinásobku průměrného měsíčního platu pracov-
níka; v případě přiznání invalidního důchodu pro
invaliditu třetího stupně náleží takovému pracovní-
kovi jednorázové odškodnění ve výši desetinásobku
průměrného měsíčního platu pracovníka.

(2) Je-li členu rodiny, který doprovází diploma-
tického, administrativního nebo technického pracov-
níka, přiznán invalidní důchod v případě podle od-
stavce 1, náleží mu jednorázové odškodnění ve
stejné výši, jako by náleželo pracovníkovi, kterého
doprovází.

(3) Jednorázové odškodnění pozůstalých pří-
sluší pozůstalému manželovi, partnerovi a nezaopa-
třenému dítěti, a to každému ve výši dvacetinásobku
průměrného měsíčního platu diplomatického, admi-
nistrativního nebo technického pracovníka v případě
jeho úmrtí, které nastalo v důsledku mimořádné udá-
losti nebo trestného činu v zahraničí.

Díl 6

Vzdělávání diplomatických, administrativních
a technických pracovníků

§ 56

(1) Ministerstvo organizuje a řídí odborné
vzdělávání diplomatických pracovníků zaměřené na
výkon zahraniční služby.

(2) Diplomatický pracovník při výkonu služby
v ústředí je povinen pravidelně absolvovat vzdělávací
program zaměřený na výkon zahraniční služby
v rozsahu stanoveném státním tajemníkem minister-
stva.

(3) Na vzdělávání administrativních a technic-
kých pracovníků se použijí odstavce 1 a 2 obdobně.
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Díl 7

Hodnocení při výkonu zahraniční služby

§ 57

(1) Služební hodnocení státního zaměstnance
v ministerstvu (dále jen „hodnocení při výkonu za-
hraniční služby“) je podkladem rovněž pro rozho-
dování státního tajemníka ministerstva o vyslání
k výkonu služby v zahraničí.

(2) Hodnocení při výkonu zahraniční služby
zahrnuje rovněž hodnocení

a) úrovně znalostí a dovedností potřebných pro
plnění úkolů v souvislosti se službou v zahra-
ničí,

b) osobnostních předpokladů pro plnění služby
v zahraničí,

c) schopnosti zvládat závažné okolnosti, které
mohou ovlivnit plnění úkolů při výkonu služby
v zahraničí,

d) výsledků vzdělávání v oblasti zahraniční služba.

(3) V případě zastupitelského úřadu provádí
hodnocení při výkonu zahraniční služby vedoucí
oddělení v součinnosti s vedoucím zastupitelského
úřadu.

HLAVA VI

SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 58

Společná ustanovení

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na
služební vztahy upravené tímto zákonem ustanovení
zákona o státní službě a na pracovněprávní vztahy
upravené tímto zákonem ustanovení zákoníku práce.

(2) V případě státního zaměstnance v zahraniční
službě, který byl přijat do služebního poměru podle
§ 201 zákona o státní službě, přestože nesplňoval
předpoklad vzdělání podle právního předpisu o pla-
tových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy,
jde-li o administrativního pracovníka, lze výjimku
podle § 201 zákona o státní službě uplatnit rovněž
při změně služebního místa, nejdéle však po dobu
10 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 59

Přechodná ustanovení

(1) Na státního zaměstnance, který vykonává
službu ve služebním působišti mimo území České
republiky, nebo zaměstnance, který byl přeložen
k výkonu práce na pravidelném pracovišti v zahra-
ničí, se hledí jako na státního zaměstnance vyslaného
k výkonu služby v zahraničí nebo na zaměstnance
vyslaného k výkonu práce na pravidelném pracovišti
v zahraničí podle tohoto zákona.

(2) Zastupitelský úřad zřízený přede dnem na-
bytí účinnosti tohoto zákona je zastupitelským úřa-
dem podle tohoto zákona.

(3) Dosavadní státní příspěvkové organizace
zřízené ministerstvem se dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona stávají státními příspěvkovými organi-
zacemi podle § 14.

HLAVA VII

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 60

Zrušuje se vyhláška č. 274/2015 Sb., o stanovení
diplomatických a konzulárních hodností a postupu
při jejich přiznávání a propůjčování.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o státní službě

§ 61

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění
zákona č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního soudu, vy-
hlášeného pod č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015
Sb., zákona č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb.,
zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zá-
kona č. 195/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona
č. 24/2017 Sb. a zákona č. 66/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno u), které zní:

„u) přípravu k výkonu zahraniční služby.“.

2. § 8 se zrušuje.
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3. V § 24 odst. 5 se slovo „zahraniční“ zrušuje
a za slovo „služby“ se vkládají slova „v zahraničí“.

4. V § 43 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstav-
ce 2 a 3.

5. V § 44 písm. n) se slovo „zahraniční“ zrušuje
a za slovo „služby“ se vkládají slova „v zahraničí“.

6. V § 44 se za písmeno o) vkládá nové písme-
no p), které zní:

„p) vyslání do orgánu nebo instituce Evropské unie,
mezinárodní organizace, mírové nebo zá-
chranné operace anebo za účelem humanitární
pomoci v zahraničí (dále jen „mezinárodní
organizace“),“.

Dosavadní písmena p) a q) se označují jako písme-
na q) a r).

7. V § 51 se odstavce 5 a 6 zrušují.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 5.

8. V § 60 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

9. V § 67 se v nadpisu slovo „zahraniční“ zru-
šuje a za slovo „služby“ se doplňují slova „v zahra-
ničí“.

10. V § 67 odst. 1, § 67 odst. 2, § 67 odst. 2
písm. a) a v § 67 odst. 3 a 4 se slovo „zahraniční“
zrušuje a za slovo „služby“ se doplňují slova „v za-
hraničí“.

11. V § 67 odst. 2 písm. b) bodě 1 se slovo „za-
hraniční“ zrušuje a za slovo „službu“ se vkládají
slova „v zahraničí“.

12. V § 67 odst. 2 písm. b) bodě 2 se slovo „za-
hraniční“ zrušuje, za slovo „služby“ se vkládají slova
„v zahraničí“, slovo „zahraniční“ se zrušuje a za
slovo „službu“ se vkládají slova „v zahraničí“.

13. Za § 67a se vkládá nový § 67b, který včetně
nadpisu zní:

„§ 67b

Vyslání do mezinárodní organizace

(1) Státní zaměstnanec může být s jeho písem-
ným souhlasem vyslán na předem určenou dobu do
mezinárodní organizace; doba vyslání se považuje za
výkon služby.

(2) Služební orgán může se státním zaměstnan-
cem v souvislosti s jeho vysláním do mezinárodní
organizace uzavřít dohodu o výkonu služby; pro ob-
sah této dohody se použije § 67 odst. 2 obdobně.

(3) Služební orgán může vyslání do meziná-
rodní organizace ukončit i před uplynutím určené
doby. Se souhlasem státního zaměstnance lze dobu
vyslání do mezinárodní organizace prodloužit.

(4) Po dobu vyslání státního zaměstnance do
mezinárodní organizace přísluší státnímu zaměst-
nanci plat a náhrady výdajů tehdy, nejsou-li hrazeny
mezinárodní organizací.“.

14. V § 74 odst. 1 písm. h) se středník a slova za
středníkem zrušují.

15. V § 112 se slovo „zahraniční“ zrušuje a za
slovo „služby“ se vkládají slova „v zahraničí“.

16. V § 149 odst. 4 se slovo „zahraniční“ zru-
šuje a za slovo „služby“ se vkládají slova „v zahra-
ničí“.

17. V § 178 se odstavce 3 a 4 zrušují.

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

18. V § 178 odst. 3 a 4 se slova „odstavcích 1
až 3“ nahrazují slovy „odstavcích 1 a 2“.

19. V § 181 odst. 1 písm. s) se slovo „zahra-
niční“ zrušuje a za slovo „služby“ se vkládají slova
„v zahraničí“.

20. V § 193 odst. 3 se slova „odst. 4“ nahrazují
slovy „odst. 2“.

21. V § 195 se slova „ ; to neplatí pro státního
zaměstnance na služebním místě vedoucího zastupi-
telského úřadu. Služební poměr státního zaměst-
nance na služebním místě vedoucího zastupitelského
úřadu skončí dnem 31. prosince kalendářního roku,
ve kterém byl odvolán ze služebního místa vedou-
cího zastupitelského úřadu.“ zrušují.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o důchodovém pojištění

§ 62

V § 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 250/
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/2014 Sb., se slovo „zahraniční“ zrušuje, za slovo
„služby“ se vkládají slova „v zahraničí“ a slova „ne-
jsou zaměstnanci nebo“ se nahrazují slovy „nemají
příjem ze závislé činnosti nebo nejsou“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

§ 63

V § 7 odst. 1 písm. n) zákona č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a do-
plnění některých souvisejících zákonů, ve znění zá-
kona č. 250/2014 Sb., zákona č. 314/2015 Sb. a zá-
kona č. 47/2016 Sb., se slova „manželé nebo regis-

trovaní partneři“ nahrazují slovy „manžele nebo re-
gistrované partnery“, slovo „zahraniční“ se zrušuje,
za slovo „služby“ se vkládají slova „v zahraničí“
a slova „nejsou zaměstnanci nebo“ se nahrazují slovy
„nemají příjem ze závislé činnosti nebo nejsou“.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

§ 64

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

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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151

ZÁKON

ze dne 26. dubna 2017,

kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

V § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních ko-
munikacích, ve znění zákona č. 268/2015 Sb., odsta-
vec 3 včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:

„(3) Vlastník dálnice, silnice nebo místní komu-
nikace je povinen vykonávat její správu zahrnující
zejména její pravidelné a mimořádné prohlídky,
údržbu a opravy. Výkon správy může vlastník dál-
nice, silnice nebo místní komunikace zajišťovat pro-
střednictvím správce, jímž je právnická osoba zří-
zená nebo založená vlastníkem dálnice, silnice nebo
místní komunikace za podmínky, že je vůči ní vlast-
ník po celou dobu výkonu správy ovládající osobou.
Vlastník, popřípadě správce, mohou dílčími čin-

nostmi v rámci správy dálnice, silnice nebo místní
komunikace, zejména činnostmi souvisejícími
s údržbou a opravami dotčené dálnice, silnice nebo
místní komunikace, pověřit osobu vybranou postu-
pem podle zvláštního právního předpisu2a) nebo kraj
u silnic I. třídy nacházejících se v jeho územním ob-
vodu na základě veřejnoprávní smlouvy; tato osoba
nebo kraj se nestávají správcem dotčené pozemní
komunikace.

2a) Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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152

ZÁKON

ze dne 19. dubna 2017,

kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách),

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o pohonných hmotách

Čl. I

Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách
a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně ně-
kterých souvisejících zákonů (zákon o pohonných
hmotách), ve znění zákona č. 575/2006 Sb., zákona
č. 107/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 91/2011 Sb., zákona
č. 18/2012 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., nálezu Ústav-
ního soudu, vyhlášeného pod č. 130/2014 Sb. a zá-
kona č. 157/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 1 úvodní části ustanovení se slova
„Evropských společenství1)“ nahrazují slovy
„Evropské unie1)“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/70/ES ze
dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty
a o změně směrnice Rady č. 93/12/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/17/ES
ze dne 3. března 2003, kterou se mění směrnice č. 98/70/
/ES o jakosti benzinu a motorové nafty.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze
dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 98/70/ES,
pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a ply-
nových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a sní-
žení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/
/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného pla-
vidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/
/12/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU
ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro al-
ternativní paliva.“.

2. V § 1 písm. d) se za slovo „čerpacích“ vklá-
dají slova „a dobíjecích“.

3. V § 1 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně pozná-
mek pod čarou č. 1a až 1c zní:

„(2) Tento zákon se nevztahuje na dobíjecí sta-
nice, které jsou připojeny a užívány pro bezúplatné
dobíjení elektrických vozidel v odběrném místě1a)
nepodnikající fyzické osoby nebo pro dobíjení elek-
trických vozidel v odběrném místě bytového druž-
stva1b) nebo společenství vlastníků jednotek1c) vý-
hradně pro členy tohoto družstva nebo společenství
nebo pro uživatele družstevního bytu tohoto druž-
stva nebo jednotky tohoto společenství, na dobíjecí
stanice s výkonem do 3,7 kW, které jsou určené pro
dobíjení jednostopých elektrických vozidel. Tento
zákon se dále nevztahuje na dobíjení vozidel veřejné
hromadné dopravy napájené přímo z trakčního nebo
trolejového vedení.

1a) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o vý-
konu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozděj-
ších předpisů.

1b) Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve
znění zákona č. 458/2016 Sb.

1c) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění poz-
dějších předpisů.“.

4. V § 2 písm. a) se slova „zkapalněné ropné
plyny, biopalivo nebo jiné palivo z obnovitelných
zdrojů,“ zrušují a slova „ , stlačený a zkapalněný
zemní plyn“ se nahrazují slovy „a alternativní pa-
livo“.

5. V § 2 se za písmeno a) vkládá nové písme-
no b), které zní:

„b) alternativním palivem palivo nebo zdroj energie,
které slouží alespoň zčásti jako náhrada zdrojů
fosilní ropy v dodávkách energie pro dopravu
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a které mají potenciál přispět k její dekarboni-
zaci a zvýšit environmentální výkonnost odvět-
ví dopravy; alternativním palivem je zejména
biopalivo nebo jiné palivo z obnovitelných
zdrojů, syntetické a parafinické palivo, stlačený
zemní plyn včetně biomethanu, zkapalněný
zemní plyn včetně biomethanu, zkapalněný
ropný plyn, elektřina a vodík,“.

Dosavadní písmena b) až j) se označují jako písme-
na c) až k).

6. V § 2 se za písmeno d) vkládá nové písme-
no e), které zní:

„e) elektrickým vozidlem motorové vozidlo s poho-
nem zahrnujícím alespoň jedno neperiferní
elektrické zařízení jako měnič energie s elek-
tricky dobíjeným systémem ukládání energie,
který je možno dobíjet externě,“.

Dosavadní písmena e) až k) se označují jako písme-
na f) až l).

7. V § 2 písm. f) se za slovo „hmota“ vkládají
slova „ , s výjimkou elektřiny“, za slova „prodává
nebo“ se vkládají slova „prodává a“ a slova „které je
provozní nádrží umístěnou v provozu, pokud“ se
nahrazují slovy „z něhož“.

8. V § 2 písm. g) se za slova „skladovací nádr-
že“ vkládá slovo „zpravidla“ a na konci textu pís-
mene f) se doplňují slova „ , bezúplatné dobíjení
elektrického vozidla elektřinou nebo bezúplatná vý-
měna jeho baterie“.

9. V § 2 písm. h) se za slovo „prodávaných“
vkládají slova „nebo prodávaných a vydávaných“.

10. V § 2 písm. l) se na konci textu bodu 1 do-
plňují slova „nebo dobíjecí stanice“.

11. V § 2 písm. l) se na konci bodu 2 tečka na-
hrazuje čárkou a doplňují se body 3 a 4, které znějí:

„3. prodeje elektřiny, pokud je její prodejce
držitelem platné licence na obchod s elektři-
nou podle energetického zákona,

4. prodeje pohonných hmot, pokud je jejich
prodejce vydavatelem palivové karty a po-
honné hmoty byly nakoupeny z čerpací sta-
nice prostřednictvím jím vydané palivové
karty.“.

12. V § 2 se na konci písmene l) tečka nahrazuje

čárkou a doplňují se písmena m) až r), která včetně
poznámky pod čarou č. 1d znějí:

„m) veřejně přístupnou čerpací stanicí čerpací sta-
nice na dodávku pohonných hmot, jejíž provo-
zovatel uživatelům z Evropské unie poskytuje
nediskriminační přístup; nediskriminační pří-
stup může zahrnovat různé podmínky ověření,
použití a platby,

n) dobíjecí stanicí jeden nebo více dobíjecích bodů,

o) dobíjecím bodem zařízení, které umožňuje do-
bíjet v určitém okamžiku jedno elektrické vo-
zidlo nebo u něhož je v určitém okamžiku mož-
no provést výměnu baterie u jednoho elektric-
kého vozidla, a jehož hlavním účelem je dobí-
jení elektrického vozidla,

p) běžnou dobíjecí stanicí dobíjecí stanice, která
umožňuje přenos elektřiny do elektrického vo-
zidla s výkonem 22 kW nebo nižším, s výjimkou
zařízení o výkonu 3,7 kW nebo nižším, jež jsou
umístěna v domácnostech nebo jejichž hlavním
účelem není dobíjet elektrická vozidla a jež ne-
jsou veřejně přístupná,

q) vysoce výkonnou dobíjecí stanicí dobíjecí sta-
nice, která umožňuje přenos elektřiny do elek-
trického vozidla s výkonem vyšším než 22 kW,

r) veřejně přístupnou dobíjecí stanicí dobíjecí sta-
nice na dodávku elektřiny, jejíž provozovatel
uživatelům z Evropské unie poskytuje nediskri-
minační přístup, přičemž nediskriminační pří-
stup může zahrnovat různé podmínky ověření,
použití a platby; veřejně přístupnou dobíjecí
stanicí není dobíjecí stanice, kterou

1. výrobce vozidel1d) provozuje výhradně pro
účely dobíjení elektrických vozidel své
vlastní výroby nebo

2. využívá provozovatel dobíjecí stanice nebo
jím ovládaná osoba nebo osoba ovládající to-
hoto provozovatele dobíjecí stanice vý-
hradně za účelem dobíjení elektrických vozi-
del, která používá některá z uvedených osob
pro svou potřebu nebo pro účely svého pod-
nikání nebo pro potřebu svých zaměstnanců,
přičemž předmětem podnikání v takovém
případě nesmí být poskytování služby dobí-
jení elektrického vozidla prostřednictvím
této dobíjecí stanice nebo

3. provozuje prodejce vozidel pro dobíjení
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elektrických vozidel pro účely jejich prodeje
a která není přístupná veřejnosti nebo

4. provozuje provozovatel autoservisu pro do-
bíjení zde servisovaných vozidel a která není
přístupná veřejnosti.

1d) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999
Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou pro-
vozem vozidla a o změně některých souvisejících zá-
konů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozi-
dla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů.“.

13. V § 3 odst. 1 se za slovo „hmoty“ vkládají
slova „ , s výjimkou elektřiny,“.

14. V § 3 odstavec 2 zní:

„(2) Osoba, která uvádí motorové benziny
nebo motorovou naftu do volného daňového oběhu
na daňovém území České republiky podle zákona
o spotřebních daních14) pro dopravní účely nebo
která dodává na daňové území České republiky po-
dle zákona o spotřebních daních14) pro dopravní
účely motorové benziny nebo motorovou naftu,
uvedené do volného daňového oběhu v jiném člen-
ském státě Evropské unie, je povinna zpřístupnit při
prodeji motorových benzinů nebo motorové nafty
informaci o obsahu biopaliva v motorovém benzinu
nebo v motorové naftě.“.

15. V § 4 odst. 2 se za slovo „sil3)“ vkládají
slova „ , vozidel základní složky integrovaného zá-
chranného systému10)“.

16. V nadpise § 5 se za slovo „hmot“ vkládají
slova „ , s výjimkou elektřiny“.

17. V § 5 odstavec 1 včetně poznámek pod ča-
rou č. 5 a 6 zní:

„(1) Prodej nebo prodej a výdej pohonných
hmot, s výjimkou elektřiny, je povolen z čerpací sta-
nice, která splňuje požadavky stanovené zvláštními
právními předpisy5) a českou technickou normou
upravující požadavky na umístění čerpacích stanic
a hygienické, technické a technologické požadavky
pro projektování nových a stavebních změn stávají-
cích čerpacích stanic6) a je užívána na základě roz-
hodnutí nebo opatření vyžadovaného stavebním zá-
konem.

5) Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, vyhláš-
ka č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 398/2009 Sb.,
o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb, a vyhláška č. 415/2012
Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování
a o provedení některých dalších ustanovení zákona
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

6) ČSN 73 6060.“.

18. V § 5 se odstavce 2 a 3 včetně poznámek
pod čarou č. 7 až 9 zrušují.

Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako od-
stavce 2 až 7.

19. V § 5 odst. 2 se slova „odstavců 1 až 3 se
nevztahují“ nahrazují slovy „odstavce 1 se nevzta-
huje“ a slova „ , na výdej pohonných hmot pouze
pro vlastní potřebu podle § 2 písm. d) a na prodej
nebo výdej stlačeného zemního plynu“ se zrušují.

20. V § 5 odst. 6 se slova „podle odstavce 1
písm. b)“ zrušují.

21. V § 5 odst. 7 písm. a) se slovo „obchodním“

zrušuje a slova „a číslem příslušné české technické
normy, která stanovuje složení a jakost pohonné
hmoty“ se nahrazují slovy „ , který je v souladu s pří-
slušnou českou technickou normou, jež stanovuje
složení a jakost pohonné hmoty, číslem české tech-
nické normy a grafickým označením, pokud na něj
česká technická norma odkazuje“.

22. V § 5 odst. 7 se na konci písmene b) do-
plňují body 4 a 5, které znějí:

„4. o ceně prodávaného stlačeného nebo zkapal-
něného zemního plynu nebo vodíku porov-
nané s cenou motorového benzinu nebo mo-
torové nafty; způsob porovnání cen stanoví
prováděcí právní předpis,

5. o kompatibilitě prodávaných nebo vydáva-
ných pohonných hmot s vozidlem nebo
zvláštním vozidlem,“.

23. V § 5 odst. 7 se na konci písmene d) do-
plňuje slovo „a“.

24. V § 5 odst. 7 se na konci písmene e) čárka
a slovo „a“ nahrazují tečkou a písmeno f) se zrušuje.

25. § 5a včetně nadpisu zní:
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„§ 5a

Nákup pohonných hmot

(1) Distributor pohonných hmot a provozovatel
čerpací stanice je povinen na území České republiky
nakupovat pohonné hmoty pouze

a) od osoby registrované jako distributor pohon-
ných hmot,

b) od osoby, která je držitelem platné licence na
obchod s plynem podle energetického zákona
v případě nákupu stlačeného zemního plynu,
nebo

c) z čerpací stanice zapsané v evidenci čerpacích
stanic.

(2) Nákup pohonných hmot

a) s výjimkou nákupu elektřiny a stlačeného zem-
ního plynu,

b) s výjimkou nákupu z čerpací stanice zapsané
v evidenci čerpacích stanic,

c) od osoby jiné než osoby registrované jako dis-
tributor pohonných hmot, nebo

d) od osoby jiné než osoby, která je vydavatelem
palivové karty, a pohonné hmoty byly nakou-
peny prostřednictvím této karty z čerpací sta-
nice

se zakazuje.“.

26. V nadpisu § 6 se za slovo „čerpacích“ vklá-
dají slova „a dobíjecích“.

27. V § 6 odst. 1 větě první a větě druhé se za
slovo „čerpacích“ vkládají slova „a dobíjecích“, ve
větě třetí se slova „čerpacích stanic, na kterých se
prodávají pohonné hmoty, a“ nahrazují slovy „ve-
řejně přístupných čerpacích a veřejně přístupných
dobíjecích stanic,“ a slova „c) a d)“ se nahrazují slovy
„c) a e) až g)“ a ve větě poslední se za slovo „čerpa-
cích“ vkládají slova „a dobíjecích“.

28. V § 6 odst. 2 úvodní části ustanovení se za
slovo „čerpacích“ vkládají slova „a dobíjecích“.

29. V § 6 odst. 2 písm. a) se za slovo „čerpací“
vkládají slova „nebo dobíjecí“.

30. V § 6 odst. 2 písm. b) se za slovo „čerpací“
vkládají slova „nebo dobíjecí“.

31. V § 6 odst. 2 písm. c) se za slovo „čerpací“
vkládají slova „nebo dobíjecí“.

32. V § 6 odst. 2 se za písmeno c) vkládají nová
písmena d) až f), která znějí:

„d) údaj, zda je čerpací nebo dobíjecí stanice veřejně
přístupná nebo nikoliv,

e) název pohonných hmot podle § 5 odst. 7
písm. a) prodávaných na čerpací stanici,

f) počet dobíjecích bodů na dobíjecí stanici,“.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno g).

33. V § 6 odst. 2 písm. g) se za slovo „čerpací“
vkládají slova „nebo dobíjecí“.

34. V § 6 odst. 3 písm. a) se text „c)“ nahrazuje
textem „e)“.

35. V § 6 odst. 3 písm. b) se text „c)“ nahrazuje
textem „e)“.

36. V § 6 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) Vlastník dobíjecí stanice je povinen minis-
terstvu

a) před uvedením dobíjecí stanice do provozu
oznámit údaje podle odstavce 2 písm. a) až d)
a f),

b) bez zbytečného odkladu oznámit uvedení do-
bíjecí stanice do provozu nebo ukončení pro-
vozu dobíjecí stanice a každou změnu údaje po-
dle odstavce 2 písm. a) až d) a f).“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

37. Za § 6p se vkládá nový § 6q, který včetně
nadpisu a poznámek pod čarou č. 16 až 18 zní:

„§ 6q

Provozování dobíjecí stanice

(1) Provozovatel veřejně přístupné dobíjecí sta-
nice je povinen na dobíjecí stanici zpřístupnit infor-
mace o kompatibilitě dobíjecí stanice s elektrickým
vozidlem.

(2) Provozovatel běžné dobíjecí stanice je povi-
nen zajistit, aby jím provozovaná dobíjecí stanice,
s výjimkou bezdrátové nebo indukční jednotky, spl-
ňovala požadavky stanovené zvláštním právním
předpisem upravujícím technické požadavky na
stavby16) a českou technickou normou upravující
technické požadavky na nabíjení elektrických vozi-
del vodivým připojením a požadavky na rozměro-
vou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s ko-
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líky a dutinkami na střídavý proud17). V případě
běžných dobíjecích stanic, které byly uvedeny do
provozu nebo obnoveny před 18. listopadem 2017,
se věta první nepoužije.

(3) Provozovatel vysoce výkonné dobíjecí sta-
nice je povinen zajistit, aby jím provozovaná dobíjecí
stanice, s výjimkou bezdrátové nebo indukční jed-
notky, splňovala požadavky stanovené zvláštním
právním předpisem upravujícím technické poža-
davky na stavby16) a českými technickými normami
upravujícími technické požadavky na nabíjení elek-
trických vozidel vodivým připojením a požadavky
na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro
přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud a po-
žadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitel-
nost pro vozidlová zásuvková spojení s kolíky a du-
tinkami na stejnosměrný a střídavý nebo stejnos-
měrný proud18). V případě vysoce výkonných do-
bíjecích stanic, které byly uvedeny do provozu
nebo obnoveny před 18. listopadem 2017, se věta
první nepoužije.

(4) Provozovatel veřejně přístupné dobíjecí sta-
nice je povinen ceny účtované na jím provozované
dobíjecí stanici zveřejnit.

(5) Provozovatel veřejně přístupné dobíjecí sta-
nice je povinen poskytnout uživatelům elektrických
vozidel rovněž možnost jednorázového dobití bez
uzavření smlouvy s daným provozovatelem, která
by uživatele vázala nad rámec tohoto jednorázového
dobití.

16) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, ve znění pozdějších předpisů.

17) ČSN EN 62196-2.
18) ČSN EN 62196-2 a ČSN EN 62196-3.“.

38. V § 7 odst. 1 písm. a) se za slovo „čerpa-
cích“ vkládají slova „a dobíjecích“.

39. V § 7 odst. 2 písm. a) se za slovo „hmot“
vkládají slova „ , s výjimkou elektřiny,“.

40. V § 7 odst. 2 písmeno b) zní:

„b) plnění povinností podle § 3 odst. 1 a 2, § 5
odst. 3 až 5, § 5 odst. 7 písm. a), b), d) až f)
a § 6q odst. 1, 4 a 5,“.

41. V § 7 odst. 2 písm. b) se text „až f)“ nahra-
zuje textem „a e)“.

42. V § 7 odst. 2 písm. c) se číslo „8“ nahrazuje
slovy „6 a § 6q odst. 2 a 3“.

43. V § 7 odst. 3 se číslo „9“ nahrazuje čís-
lem „7“.

44. V § 7 se odstavec 6 zrušuje.

45. V § 8 odst. 1 písm. c) se číslo „7“ nahrazuje
číslem „5“.

46. V § 8 odst. 1 písm. d) se číslo „4“ nahrazuje
číslem „5“, slova „nebo c) nebo“ se nahrazují slovy
„ , c), d) nebo e) nebo“, za slova „písm. b) ne-
oznámí“ se vkládají slova „bez zbytečného odkladu“
a slova „nebo c), nebo“ se nahrazují slovy „ , c), d)
nebo e),“.

47. V § 8 odst. 1 písm. e) se text „odst. 5“ na-
hrazuje textem „odst. 3“.

48. V § 8 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a slovem „nebo“ a doplňuje se písmeno f),
které zní:

„f) jako vlastník dobíjecí stanice v rozporu s § 6
odst. 4 písm. a) neoznámí před uvedením dobí-
jecí stanice do provozu údaje do evidence do-
bíjecích stanic podle § 6 odst. 2 písm. a), b), c),
d) nebo f) nebo v rozporu s § 6 odst. 4 písm. b)
neoznámí bez zbytečného odkladu uvedení do-
bíjecí stanice do provozu nebo ukončení pro-
vozu dobíjecí stanice anebo změnu údaje zapi-
sovaného do evidence dobíjecích stanic podle
§ 6 odst. 2 písm. a), b), c), d) nebo f).“.

49. V § 8 odst. 2 se za text „d)“ vkládá text
„nebo f)“.

50. V § 9 odst. 1 se na konci písmene c) slovo
„nebo“ zrušuje.

51. V § 9 odst. 1 písm. d) se číslo „7“ nahrazuje
číslem „5“.

52. V § 9 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a slovem „nebo“ a doplňuje se písmeno e),
které zní:

„e) nakoupí pohonnou hmotu v rozporu s § 5a
odst. 2.“.

53. V § 9 odst. 2 se slova „nebo c)“ nahrazují
slovy „ , c), d) nebo e)“ a za slova „písm. b) ne-
oznámí“ se vkládají slova „bez zbytečného od-
kladu“.
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54. V § 9 odst. 3 se slova „podle § 5 odst. 1
písm. b)“ zrušují a číslo „8“ se nahrazuje číslem „6“.

55. V § 9 odst. 4 písm. a) se text „odst. 5“ na-
hrazuje textem „odst. 3“.

56. V § 9 odst. 4 písm. b), c), d), f) a g) se čís-
lo „9“ nahrazuje číslem „7“.

57. V § 9 odst. 4 písm. e) se číslo „6“ nahrazuje
číslem „4“.

58. V § 9 odst. 4 se na konci písmene e) do-
plňuje slovo „nebo“.

59. V § 9 odst. 4 se na konci písmene f) čárka
a slovo „nebo“ nahrazují tečkou a písmeno g) se
zrušuje.

60. V § 9 odstavec 5 zní:

„(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba
se jako osoba uvedená v § 3 odst. 2 dopustí správ-
ního deliktu tím, že nezpřístupní při prodeji moto-
rových benzinů nebo motorové nafty informaci o ob-
sahu biopaliva v motorovém benzinu nebo v moto-
rové naftě podle § 3 odst. 2.“.

61. V § 9 se na konci textu odstavce 9 doplňují
slova „odst. 1“.

62. V § 9 se za odstavec 9 vkládají nové od-
stavce 10 až 13, které znějí:

„(10) Právnická nebo podnikající fyzická osoba
se jako vlastník dobíjecí stanice dopustí správního
deliktu tím, že v rozporu s § 6 odst. 4 písm. a) ne-
oznámí před uvedením dobíjecí stanice do provozu
údaje do evidence dobíjecích stanic podle § 6 odst. 2
písm. a), b), c), d) nebo f) nebo v rozporu s § 6
odst. 4 písm. b) neoznámí bez zbytečného odkladu
uvedení dobíjecí stanice do provozu nebo ukončení
provozu dobíjecí stanice anebo změnu údaje zapiso-
vaného do evidence dobíjecích stanic podle § 6
odst. 2 písm. a), b), c), d) nebo f).

(11) Provozovatel veřejně přístupné dobíjecí
stanice se dopustí správního deliktu tím, že nezpří-
stupní na dobíjecí stanici informace podle § 6q
odst. 1 nebo nezveřejní ceny podle § 6q odst. 4 nebo
neposkytne uživatelům elektrických vozidel rovněž
možnost jednorázového dobití podle § 6q odst. 5.

(12) Provozovatel běžné dobíjecí stanice se do-
pustí správního deliktu tím, že nezajistí, aby jím pro-
vozovaná dobíjecí stanice, s výjimkou bezdrátové

nebo indukční jednotky, splňovala požadavky podle
§ 6q odst. 2.

(13) Provozovatel vysoce výkonné dobíjecí sta-
nice se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí,
aby jím provozovaná dobíjecí stanice, s výjimkou
bezdrátové nebo indukční jednotky, splňovala poža-
davky podle § 6q odst. 3.“.

Dosavadní odstavce 10 a 11 se označují jako od-
stavce 14 a 15.

63. V § 9 odst. 14 písm. a) se za slova „od-
stavce 1 písm. a)“ vkládají slova „nebo e)“ a na konci
textu písmene a) se doplňují slova „nebo odstavce 12
nebo odstavce 13“.

64. V § 9 odst. 14 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „nebo odstavce 10“.

65. V § 9 odst. 14 se na konci textu písmene d)
doplňují slova „nebo odstavce 11“.

66. V § 9 odst. 14 písm. a) se slova „ , od-
stavce 3 nebo odstavce 5 písm. a)“ nahrazují slovy
„nebo odstavce 3“.

67. V § 9 odst. 14 písm. b) se slova „nebo g)“
zrušují.

68. V § 9 odst. 14 písm. c) se slova „odstavce 5
písm. b)“ nahrazují slovy „odstavce 5“.

69. V § 10 odst. 4 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „a 11 až 13“.

70. V § 10 odst. 4 písm. a) se slova „a e) až g)“
nahrazují slovy „ , e) a f)“.

71. V § 10 odst. 4 písm. b) se za text „d)“
vkládá text „a f)“ a slova „a 7“ se nahrazují slovy
„ , 7 a 10“.

72. V § 10 odst. 4 písm. c) se za slovo „podle“
vkládají slova „§ 9 odst. 1 písm. e),“.

73. V § 11 se číslo „6“ nahrazuje slovy „4, § 5
odst. 7 písm. b) bodu 4“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Čerpací stanice, které byly zřízeny a splňují
požadavky podle § 5 odst. 1 až 3 zákona č. 311/2006
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, se považují za čerpací stanice podle
tohoto zákona.
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2. Vlastník čerpací stanice, která byla uvedena
do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, je povinen ministerstvu do 60 dnů ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona oznámit údaje podle
§ 6 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 311/2006 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona.

3. Vlastník dobíjecí stanice, která byla uvedena
do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, je povinen ministerstvu do 60 dnů ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona oznámit údaje podle
§ 6 odst. 2 písm. a) až d), f) a g) zákona č. 311/2006
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 91/2011 Sb.

Čl. III

V části první čl. I zákona č. 91/2011 Sb., kterým
se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmo-
tách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných
hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně někte-
rých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve
znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 201/
/2012 Sb., se body 6, 10, 14, 19 až 23 a 25 zrušují.

ČÁST TŘETÍ

Změna energetického zákona

Čl. IV

V § 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb. a zákona
č. 131/2015 Sb., se na konci odstavce 4 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) na využití elektřiny při provozování dobíjecí
stanice podle zákona o pohonných hmotách.“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení části první
čl. I bodu 37, pokud jde o § 6q odst. 2 a 3, které
nabývají účinnosti dnem 18. listopadu 2017, a s výjim-
kou ustanovení části první čl. I bodů 14, 23, 24, 41,
58, 59, 60, 66 až 68 a 70 a části druhé, které nabývají
účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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153

VYHLÁŠKA

ze dne 5. května 2017,

kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty,
o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci

(vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění vyhlášky č. 278/2011 Sb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 11 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách
a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně ně-
kterých souvisejících zákonů (zákon o pohonných
hmotách), ve znění zákona č. 91/2011 Sb., zákona
č. 234/2013 Sb. a zákona č. 152/2017 Sb., k provedení
§ 3 odst. 4, § 4 odst. 1, § 5 odst. 4 a § 7 odst. 5:

Čl. I

Vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na po-
honné hmoty, o způsobu sledování a monitorování
složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci
(vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve
znění vyhlášky č. 278/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova
„Evropských společenství1)“ nahrazují slovy
„Evropské unie1)“.

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se do-
plňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění
infrastruktury pro alternativní paliva.“.

3. V § 2 se vkládá nové písmeno a), které včetně
poznámky pod čarou č. 6 zní:

„a) kódem kombinované nomenklatury číselné
označení vybraných výrobků uvedené v Naří-
zení Rady o celní a statistické nomenklatuře
a o společném celním sazebníku6), ve znění
platném ke dni 1. ledna 2002,

6) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července
1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném
celním sazebníku.“.

Dosavadní písmena a) až o) se označují jako písme-
na b) až p).

4. V § 2 písm. b) se slovo „nomenklatury2)“
nahrazuje slovem „nomenklatury“.

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

5. V § 2 písm. i) se číslo „3824 90 91“ nahrazuje
číslem „3824 90 99“.

6. V § 2 písm. j) se číslo „3824 90 97“ nahrazuje
číslem „3824 90 99“.

7. V § 2 písmeno m) zní:

„m) zkapalněným zemním plynem (dále jen
„LNG“) plyn určený k pohonu spalovacích zá-
žehových motorů uvedený pod kódem kombi-
nované nomenklatury 2711 11 00,“.

8. V § 2 se za písmeno m) vkládají nová pís-
mena n) a o), která znějí:

„n) biomethanem upravený bioplyn, jehož kvalita
a čistota je srovnatelná se zemním plynem uve-
deným pod kódem kombinované nomenklatury
2711 21 00,

o) vodíkem plyn určený k pohonu spalovacích
zážehových motorů nebo pro palivové člán-
ky s proton výměnnou membránou uvede-
ný pod kódem kombinované nomenklatury
2804 10 00,“.

Dosavadní písmena n) až p) se označují jako písme-
na p) až r).

9. V § 3 odst. 1 písmeno j) zní:

„j) vodík pro přímé použití ČSN ISO 14687 – 1
(65 6520) nebo vodík pro palivové články
s proton výměnnou membránou ČSN ISO
14687 – 2.“.

10. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena k) a l), která znějí:

„k) LNG ČSN 65 6517 a splňuje ukazatele jakosti
stanovené v příloze č. 3 k této vyhlášce,

l) biomethan ČSN 65 6514.“.

11. V § 4 odst. 4 větě první se za slovo „kon-
trolovanou“ vkládají slova „nebo povinnou“.
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12. V § 5 písm. c) se za slovo „CNG“ vkládají
slova „a LNG“.

13. V § 6 odst. 1 větě poslední se číslo „26“
nahrazuje číslem „10“.

14. V § 7 odst. 2 větě poslední se slova
„a CNG“ nahrazují slovy „ , CNG a LNG“.

15. § 8 včetně nadpisu zní:

„§ 8

Evidence pohonných hmot

Souhrnná zpráva o množství a složení jednotli-
vých druhů pohonných hmot prodaných na čerpa-
cích stanicích v předchozím kalendářním roce nebo
za období z tohoto roku, po které byla uvedená čin-
nost provozována, obsahuje

a) údaje o provozovateli čerpací stanice, který
zprávu předává, a to:

1. jde-li o fyzickou osobu, jméno, popřípadě
jména, příjmení, popřípadě též obchodní
firmu, datum narození, identifikační číslo,
bylo-li přiděleno, adresu místa trvalého po-
bytu, popřípadě téžmísta podnikání, u zahra-

niční osoby také adresu místa pobytu na
území České republiky, byl-li jí pobyt povo-
len, adresu místa hlášeného pobytu na území
České republiky nebo umístění organizační
složky podniku na území České republiky,
pokud ji zřizuje,

2. jde-li o právnickou osobu, obchodní firmu
nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-
-li přiděleno, u zahraniční osoby také umís-
tění organizační složky podniku na území
České republiky, pokud ji zřizuje,

b) jednoznačnou identifikaci jednotlivých čerpa-
cích stanic,

c) údaje o množství pohonných hmot prodaných
na jednotlivých čerpacích stanicích, uvedené
v příloze č. 15 k této vyhlášce,

d) jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis oso-
by odpovědné za zpracování souhrnné
zprávy.“.

16. V příloze č. 1 v tabulce č. 1 v řádku 11 se
číslo „6,0“ nahrazuje číslem „2,0“.

17. V příloze č. 2 se na konci tabulky doplňuje
řádek 12, který zní:

18. V příloze č. 3 se za slovo „CNG“ vkládají
slova „a LNG“.

19. V příloze č. 4 v tabulce č. 2 se za slovo
„CNG“ vkládají slova „nebo LNG“.

20. V příloze č. 5 se na konci tabulky doplňují
řádky, které znějí:
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21. Přílohy č. 7 a 8 znějí:
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22. V příloze č. 12 se za slovo „CNG“ vkládají
slova „a LNG“.

23. Příloha č. 14 se zrušuje.

24. V příloze č. 15 se za řádek „CNG“ vkládají
řádky, které znějí:

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:

Ing. Havlíček, MBA, v. r.
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nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
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Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány
neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší
částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány
jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku
vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní
Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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