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ZÁKON

ze dne 18. března 2020,

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

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunika-
cích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/
/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/
/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/
/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/
/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/
/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/
/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 227/
/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/
/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb., zákona č. 329/
/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/
/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/
/2012 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/
/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 243/
/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 370/
/2016 Sb., zákona č. 151/2017 Sb., zákona č. 183/
/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 169/
/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb. a zákona č. 227/
/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 19 odst. 2 písm. g) se za slova „silničního
vozidla10)“ vkládají slova „nebo které není možné
identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla
vozidla umístěného na karoserii nebo rámu vozidla,
za čelním sklem nebo na výrobním štítku“.

2. V § 19 odst. 2 se za písmeno g) vkládá nové
písmeno h), které zní:

„h) odstavovat silniční vozidlo, které po dobu více
než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmín-
kách provozu vozidel na pozemních komunika-
cích provozováno na pozemních komunikacích
z důvodu marného uplynutí lhůty pro prove-
dení pravidelné technické prohlídky nebo tech-
nické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technic-
kou prohlídkou nebo technickou silniční kon-
trolou,“.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno i).

3. V § 19 odst. 3 se text „a g)“ nahrazuje tex-
tem „ , g) a h)“.

4. Za § 19c se vkládají nové § 19d a 19e, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 19d

Odstranění silničního vozidla
z pozemní komunikace

(1) Vlastník pozemní komunikace je oprávněn
vyzvat provozovatele silničního vozidla, které je
v rozporu s § 19 odst. 2 písm. h) odstaveno na dál-
nici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně pří-
stupné účelové komunikaci, aby odstranil důvod,
pro který nesmí být vozidlo provozováno na po-
zemních komunikacích, nebo vozidlo odstranil a od-
stavil mimo takovou pozemní komunikaci.

(2) Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy
byla výzva podle odstavce 1 doručena provozovateli
vozidla, je vlastník pozemní komunikace oprávněn
vozidlo z pozemní komunikace odstranit a odstavit
jej na vhodném místě; v takovém případě oznámí
provozovateli vozidla místo, kde je možné vozidlo
vyzvednout, a způsob jeho vyzvednutí. Náklady na
odstranění a odstavení silničního vozidla nese jeho
provozovatel; to neplatí, prokáže-li závažné důvody,
které mu znemožnily vozidlo odstranit.

(3) Pro účely doručování výzvy podle odstav-
ce 1 a oznámení podle odstavce 2 se použije § 19b
odst. 7 obdobně.

(4) Nevyzvedne-li si provozovatel silniční vo-
zidlo ve lhůtě 3 měsíců od doručení oznámení podle
odstavce 2, rozhodne silniční správní úřad příslušný
podle pozemní komunikace, ze které bylo silniční
vozidlo odstraněno, na návrh vlastníka pozemní ko-
munikace o povolení prodeje silničního vozidla ve
veřejné dražbě. Silniční správní úřad prodej silnič-
ního vozidla nepovolí, pokud nebyly dodrženy pod-
mínky nebo postup podle odstavců 1 a 2, provozo-
vatel projevil vůli silniční vozidlo vyzvednout, nebo
pokud zjistí závažné důvody, které brání provozo-
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vateli silniční vozidlo vyzvednout. Je-li prodej silnič-
ního vozidla povolen, je vlastník pozemní komuni-
kace, ze které bylo odstraněno, oprávněn jej prodat
na náklady jeho provozovatele. § 19b odst. 4 až 6 a 8
se použijí přiměřeně.

(5) Pro účely postupu podle odstavce 1 je vlast-
ník pozemní komunikace, který má důvodné pode-
zření, že je silniční vozidlo na pozemní komunikaci
odstaveno v rozporu s § 19 odst. 2 písm. h), opráv-
něn vyžádat si poskytnutí údajů rozhodných pro
ověření tohoto podezření a údajů o provozovateli
silničního vozidla zapsaných v registru silničních
vozidel. Nemůže-li vlastník pozemní komunikace
opatřit údaje o vozidle potřebné k postupu podle
věty první, provede na jeho žádost silniční správní
úřad ohledání vozidla. O konání ohledání zveřejní
silniční správní úřad informaci nejméně 5 dní předem
vylepením na vozidle a současně vyvěšením na úřed-
ní desce. V rámci ohledání vozidla lze otevřít uzam-
čené vozidlo; v takovém případě zajistí silniční
správní úřad jeho uzamčení. Náklady na ohledání
a uzamčení vozidla nese vlastník pozemní komuni-
kace; bylo-li vozidlo odstaveno na pozemní komu-
nikaci v rozporu s § 19 odst. 2 písm. h), nahradí tyto
náklady vlastníku pozemní komunikace provozova-
tel vozidla. O výsledku ohledání vozidla informuje
silniční správní úřad vlastníka pozemní komunikace.

§ 19e

Odstranění zaniklého silničního vozidla
z pozemní komunikace

Je-li v registru vozidel zapsán zánik silničního
vozidla, ustanovení § 19b až 19d se použijí namísto
provozovatele vozidla vůči jeho vlastníkovi.“.

5. V § 23 odst. 1 se za slova „nemovitosti ve
vymezené oblasti obce“ vkládají slova „nebo k stání
silničních motorových vozidel stanovených v naří-
zení obce,“.

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

„§ 41b

(1) Obec využívá pro účely organizování do-

pravy na území obce ze základního registru obyvatel
údaje v rozsahu

a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) datum, místo a okres narození; u subjektu

údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,

d) adresa místa pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občan-
ství,

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí
subjektu údajů mimo území České republiky,
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území
k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhod-
nutí uveden jako den smrti nebo den, který ne-
přežil, a datum nabytí právní moci tohoto roz-
hodnutí.

(2) Obec využívá pro účely organizování do-
pravy na území obce ze základního registru právnic-
kých osob, podnikajících fyzických osob a orgánů
veřejné moci kromě veřejně přístupných údajů údaje
v rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení podnikající
fyzické osoby nebo zahraniční osoby a

b) adresa místa pobytu v České republice, popří-
padě bydliště v zahraničí podnikající fyzické
osoby nebo zahraniční osoby.

(3) Z údajů podle odstavců 1 a 2 lze v konkrét-
ním případě využít vždy jen takové údaje, které jsou
nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

7. V § 42a odst. 1 písm. i) se text „g)“ nahrazuje
textem „h)“.

8. V § 42b odst. 1 písm. i) se text „g)“ nahra-
zuje textem „h)“.

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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ZÁKON

ze dne 18. března 2020,

kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna občanského zákoníku

Čl. I

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 303/2017
Sb., zákona č. 111/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb.
a zákona č. 33/2020 Sb., se mění takto:

1. § 1124 a 1125 znějí:

„§ 1124

(1) Bylo-li spoluvlastnictví založeno pořízením
pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak,
že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od
počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlast-
níků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu
po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví
předkupní právo, ledaže spoluvlastník podíl převádí
jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, souro-
zenci nebo příbuznému v řadě přímé. Neujednají-li
si spoluvlastníci, jak předkupní právo vykonají, mají
právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti po-
dílů.

(2) Předkupní právo mají spoluvlastníci i v pří-
padě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl
bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl
vykoupit za obvyklou cenu. To platí i v jiných pří-
padech zákonného předkupního práva.

§ 1125

(1) Vzniklo-li spoluvlastnictví k zemědělskému
závodu pořízením pro případ smrti nebo jinou
právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli
svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a pře-
vádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají

ostatní spoluvlastníci k podílu předkupní právo;
předkupní právo se vztahuje i na dědický podíl.
Neujednají-li si spoluvlastníci nebo spoludědicové,
jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit
podíl poměrně podle velikosti podílů.

(2) Převádí-li spoluvlastník svůj podíl osobě,
která by byla jeho dědicem podle ustanovení o zá-
konné posloupnosti dědiců, nebo jinému spoluvlast-
níku, odstavec 1 se nepoužije. To platí i v případě, že
se spoluvlastník předkupního práva v písemné formě
vzdal.“.

2. V § 1166 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

3. § 1169 včetně nadpisu zní:

„§ 1169

Změna prohlášení

(1) Vlastníci jednotek mohou prohlášení změ-
nit. Ke změně prohlášení se vyžaduje písemný sou-
hlas vlastníka jednotky, jehož práv a povinností se
změna dotkne. Je-li jednotka zatížena, vyžaduje se
rovněž písemný souhlas osoby oprávněné z věcného
práva, pokud se jejích práv a povinností změna do-
tkne. Pro účinnost změny prohlášení se vyžaduje
souhlas většiny hlasů všech vlastníků jednotek,
ledaže se změna dotýká práv a povinností všech
vlastníků jednotek.

(2) Ke změně prohlášení postačí souhlas většiny
hlasů všech vlastníků jednotek, týká-li se změna

a) společných částí, při které se nemění velikost
podílu na společných částech, nejde-li o části
ve výlučném užívání vlastníka jednotky,

b) účelu užívání bytu na základě žádosti jeho vlast-
níka, nebo

c) pravidel pro správu domu a pozemku a užívání
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společných částí, jsou-li určena v prohlášení.

(3) Pro přezkoumání rozhodnutí o změně pro-
hlášení se ustanovení § 1209 použije přiměřeně.“.

4. V § 1170 odst. 2 se na konci písmene b) do-
plňuje slovo „a“, na konci písmene c) se slovo „ , a“
nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

5. V § 1172 odst. 2 se slova „a jejich převody“
zrušují.

6. V § 1175 odstavec 2 zní:

„(2) Vlastník jednotky spravuje svůj byt, jak to
vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu;
jde-li však o společné části uvnitř bytu a společné
části, které slouží vlastníku jednotky k výlučnému
užívání, provádí a hradí pouze údržbu a drobné
opravy.“.

7. V § 1176 se slova „a pro“ nahrazují slovy
„a pozemku a“.

8. § 1177 zní:

„§ 1177

Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného od-
kladu osobě odpovědné za správu domu a pozemku
(dále jen „osoba odpovědná za správu domu“) své
jméno, bydliště, jméno a bydliště osoby, které pře-
nechal byt k užívání na dobu nikoli přechodnou,
a počet osob, které budou mít v bytě domácnost.
To platí i v případě změny těchto údajů.“.

9. V § 1178 se vkládá nový odstavec 1, který
zní:

„(1) Osoba odpovědná za správu domu vede
seznam vlastníků jednotek a osob, kterým vlastník
přenechal byt k užívání, v rozsahu stanoveném
v § 1177.“.

Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.

10. V § 1178 odst. 2 se slovo „adresu“ nahra-
zuje slovem „bydliště“ a slova „nájemce v domě“ se
nahrazují slovy „osoby, které přenechal byt k uží-
vání“.

11. Na konci textu § 1179 se doplňují slova
„ , a pořizovat si z nich výpisy, opisy a kopie“.

12. V § 1180 odstavec 1 zní:

„(1) Vlastník jednotky přispívá na správu domu
a pozemku v poměru odpovídajícím jeho podílu na
společných částech, nebylo-li v prohlášení určeno

jinak, zejména se zřetelem k povaze, rozměrům
a umístění společné části, která slouží jen některému
vlastníku jednotky k výlučnému užívání, a k rozsahu
povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na
vlastní náklad.“.

13. V § 1181 odst. 1 se slova „ , zpravidla nej-
později do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího
období“ zrušují.

14. V § 1181 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.

15. V § 1182 se vkládá nový odstavec 1, který
zní:

„(1) Vlastník jednotky předem oznámí osobě
odpovědné za správu domu stavební úpravu uvnitř
svého bytu.“.

Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.

16. V § 1182 odst. 2 se slova „do bytu přístup
pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, ne-
poškozují nebo nemění společné části, pokud byl
k tomu předem vyzván osobou odpovědnou za
správu domu“ nahrazují slovy „osobě odpovědné
za správu domu na základě její předchozí výzvy ově-
ření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují
nebo nemění společné části, a to popřípadě i přístu-
pem do bytu“.

17. V § 1182 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Vlastník jednotky předem oznámí osobě
odpovědné za správu domu podnikání nebo jinou
činnost v bytě, která může vést k narušení obvyklého
klidu a pořádku v domě na dobu nikoli přechod-
nou.“.

18. V § 1183 odst. 2 větě první se za slova „spo-
lečenství vlastníků“ vkládají slova „jednotek (dále jen
„společenství vlastníků“)“.

19. § 1184 zní:

„§ 1184

(1) Na návrh osoby odpovědné za správu
domu může soud nařídit prodej jednotky toho vlast-
níka, který i přes písemnou výstrahu osoby odpo-
vědné za správu domu porušuje své povinnosti způ-
sobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím
výkon práv ostatních vlastníků jednotek.
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(2) Ve výstraze podle odstavce 1 se uvede dů-
vod jejího udělení, upozornění na možnost podání
návrhu na nařízení prodeje jednotky a výzva, aby se
vlastník porušování povinností zdržel, popřípadě
aby následky porušování povinností odstranil;
k tomu se vlastníkovi vždy poskytne přiměřená
lhůta, nejméně však 30 dnů.

(3) S podáním návrhu podle odstavce 1 musí
vyslovit souhlas většina všech vlastníků jednotek;
při určení většiny potřebné pro vyslovení souhlasu
se nepřihlíží k hlasu vlastníka podle odstavce 1.“.

20. V § 1186 odst. 1 se za slovo „povinnost“
vkládá slovo „vypořádat“ a slova „ke dni účinnosti
převodu vypořádat“ se nahrazují slovy „a zálohy na
plnění spojená nebo související s užíváním bytu“.

21. V § 1186 odstavec 2 zní:

„(2) Při převodu vlastnického práva k jednotce
přecházejí s jednotkou na nabyvatele dluhy převodce
vůči osobě odpovědné za správu domu na příspěv-
cích na správu domu a pozemku a na plněních spo-
jených nebo souvisejících s užíváním bytu a zálohách
na tato plnění, měl-li je a mohl-li je nabyvatel zjistit.
Za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí
převodce osobě odpovědné za správu domu.“.

22. V § 1186 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Převádí-li vlastník vlastnické právo k jed-
notce, doloží nabyvateli potvrzením osoby odpo-
vědné za správu domu, jaké má dluhy podle od-
stavce 2, popřípadě že takové dluhy nejsou; po-
tvrzení vydá nabyvateli se souhlasem převodce také
osoba odpovědná za správu domu. Má se za to, že
nabyvatel nemohl tyto dluhy zjistit, pokud je ne-
mohl zjistit z potvrzení osoby odpovědné za správu
domu nebo nevydala-li tato osoba potvrzení bez
zbytečného odkladu, ač o něj byla požádána.“.

23. V § 1188 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.

24. V § 1189 odst. 1 větě druhé se za slova
„Správa domu“ vkládají slova „a pozemku“ a za
slova „spojené s“ se vkládají slova „údržbou a opra-
vou společných částí,“.

25. V § 1190 větě první se slova „a pozemku“
zrušují.

26. § 1191 až 1193 včetně nadpisu nad označe-
ním § 1191 znějí:

„Správa bez vzniku společenství vlastníků

§ 1191

(1) Nevzniklo-li společenství vlastníků, použijí
se na správu pravidla pro správu domu a pozem-
ku a užívání společných částí určená v prohlášení;
bylo-li založeno společenství vlastníků a nejsou-li
v prohlášení určena tato pravidla, použijí se na
správu pravidla obsažená ve stanovách.

(2) Pro rozhodování v záležitostech správy
domu a pozemku se použijí obdobně ustanovení to-
hoto zákona o shromáždění. Vlastníky jednotek svo-
lává správce. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje sou-
hlas většiny hlasů všech vlastníků jednotek a souhlas
většiny všech vlastníků jednotek, ledaže prohlášení
nebo stanovy vyžadují počet vyšší; ustanovení
§ 1209 není dotčeno.

§ 1192

Z právních jednání správce jsou vlastníci jedno-
tek oprávněni a zavázáni společně a nerozdílně; jde-li
však o právní jednání v záležitosti, která je v působ-
nosti shromáždění, jsou oprávněni a zavázáni, pouze
pokud je k němu dán souhlas podle § 1191 odst. 2.

§ 1193

(1) První správce je určen v prohlášení. Při
volbě nového správce se postupuje podle § 1191
odst. 2. Správce lze odvolat pouze se současným
zvolením nového správce.

(2) Má-li některý vlastník jednotky při vzniku
jednotek podíl na společných částech větší než polo-
viční, jde o většinového vlastníka, který je vždy
správcem. Přestane-li být správce většinovým vlast-
níkem, mohou vlastníci jednotek zvolit nového
správce.

(3) Je-li pro to důležitý důvod, soud na návrh
některého vlastníka jednotky správce, který je větši-
novým vlastníkem, odvolá a jmenuje nového správ-
ce; to platí i v případě soudem jmenovaného správce.
Soudem jmenovaný správce může navrhnout soudu,
aby jej odvolal, prokáže-li, že na něm nelze spraved-
livě požadovat, aby správcem setrval. Přestane-li
být soudem odvolaný správce většinovým vlastní-
kem, zvolí vlastníci jednotek bez zbytečného od-
kladu nového správce. Okamžikem zvolení nového
správce přestává být soudem jmenovaný správce
správcem.“.
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27. V § 1195 se za odstavec 1 vkládá nový od-
stavec 2, který zní:

„(2) Práva a povinnosti ze závazků spojených
se správou domu a pozemku vzniklých před vzni-
kem společenství vlastníků, z nichž jsou vlastníci
jednotek oprávněni a zavázáni společně a nerozdílně,
přechází dnem vzniku společenství vlastníků na spo-
lečenství vlastníků. Společenství vlastníků oznámí
bez zbytečného odkladu po svém vzniku všem vě-
řitelům a dlužníkům, kteří jsou oprávněni a zavázáni
z těchto pohledávek a dluhů, že došlo ke vzniku
společenství vlastníků. Vlastníci jednotek ručí za spl-
nění dluhu společně a nerozdílně, ledaže věřitel bez
zbytečného odkladu vyslovil souhlas s tím, aby
vlastníci jednotek ručili podle § 1194 odst. 2.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

28. V § 1195 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Společenství vlastníků, které vzniklo po
převodu jednotek z vlastnictví právnické osoby po-
dle § 1188 do vlastnictví jeho členů, může dluh
z úvěru poskytnutého této právnické osobě na
opravu, údržbu nebo stavební úpravu domu, převzít,
přistoupit k němu nebo jej zajistit, pokud s tím sou-
hlasí všichni jeho členové; souhlas musí mít písem-
nou formu s úředně ověřeným podpisem. Je-li pro to
důležitý důvod a lze-li to po členu spravedlivě poža-
dovat, může společenství vlastníků navrhnout soudu,
aby prohlášení vůle člena, který nesouhlasil s převze-
tím, přistoupením nebo zajištěním takového dluhu,
bylo nahrazeno soudním rozhodnutím.“.

29. Na konci textu § 1197 se doplňují slova
„ , ledaže se jedná o případ uvedený v § 1195
odst. 4“.

30. V § 1198 odst. 1 se za slova „vlastníci
jednotek“ vkládají slova „v domě“ a slova „tři jsou
ve vlastnictví tří různých vlastníků, nejpozději
po vzniku vlastnického práva k první převedené
jednotce“ se nahrazují slovy „čtyři jsou ve vlastnictví
čtyř různých vlastníků“.

31. V § 1198 odst. 2 větě první se slova „další
převedené jednotce“ nahrazují slovy „jednotce pře-
váděné dalšímu vlastníku“ a věta druhá se zrušuje.

32. V § 1200 odstavec 1 zní:

„(1) Společenství vlastníků se založí schválením
stanov; společenství vlastníků může založit i jediný
vlastník všech jednotek. Ke schválení stanov se vy-
žaduje jejich přijetí na ustavující schůzi většinou

hlasů všech vlastníků jednotek, nebo shoda všech
vlastníků jednotek na jejich obsahu; ustanovení
§ 1209 není dotčeno.“.

33. V § 1200 odst. 2 písm. c) se slova „ , jakož
i způsob jejich uplatňování“ zrušují.

34. V § 1200 odst. 2 se na konci písmene f)
čárka nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.

35. V § 1200 odstavec 3 zní:

„(3) Údaj podle odstavce 2 písm. e) lze po
vzniku společenství vlastníků ze stanov vypustit; sta-
novy mohou svěřit toto rozhodnutí do působnosti
statutárního orgánu. Toto rozhodnutí se nepovažuje
za rozhodnutí o změně stanov.“.

36. V § 1200 se doplňují odstavce 4 a 5, které
znějí:

„(4) Rozhodnutí ustavující schůze o přijetí sta-
nov se osvědčuje veřejnou listinou, která obsahuje
schválený text stanov. Zakládá-li se společenství
vlastníků přijetím stanov všemi vlastníky jednotek,
vyžadují stanovy formu veřejné listiny. Zakládá-li
společenství vlastníků jediný vlastník všech jednotek,
stanovy formu veřejné listiny nevyžadují.

(5) Při změně stanov se forma veřejné listiny
nevyžaduje.“.

37. § 1201 zní:

„§ 1201

Ke změně stanov před vznikem společenství
vlastníků se vyžaduje souhlas většiny hlasů všech
vlastníků jednotek, ledaže stanovy vyžadují vyšší
počet.“.

38. § 1202 a 1203 se zrušují.

39. V § 1206 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Působnost shromáždění vykonává ve spo-
lečenství vlastníků s jediným vlastníkem tento vlast-
ník.“.

40. V § 1207 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Pokud o to před rozesláním pozvánky na
shromáždění požádají vlastníci jednotek podle od-
stavce 1, zařadí statutární orgán na pořad shromáž-
dění jimi určenou záležitost za předpokladu, že k ta-
kové záležitosti je navrženo usnesení nebo je její za-
řazení odůvodněno.“.
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41. V § 1208 se písmeno b) zrušuje.

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

42. V § 1208 písm. c) se za slovo „schválení“
vkládá slovo „rozpočtu,“, za slova „správě domu“
se vkládají slova „a pozemku“ a za slova „správu
domu“ se vkládají slova „a pozemku“.

43. V § 1208 písm. d) se slova „výše záloh na
jejich úhradu, jakož i“ zrušují.

44. V § 1208 písm. e) se body 2 až 6 zrušují.

Dosavadní bod 7 se označuje jako bod 2.

45. V § 1208 písm. e) bodě 2 se slova „stavební
úpravě společné části“ nahrazují slovy „údržbě spo-
lečné části anebo stavební úpravě společné části,
která nevyžaduje změnu prohlášení“.

46. V § 1208 písm. g) se slova „i rozhodnutí
o její změně, jakož i schválení smlouvy s touto oso-
bou a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně
nebo o rozsahu činnosti“ nahrazují slovy „a rozhod-
nutí o její změně“.

47. V § 1208 písm. h) se za slovo „určených“
vkládá slovo „zákonem,“.

48. V § 1209 odst. 1 větě první se slova „nebo
i společenství vlastníků, pokud je vlastníkem jed-
notky, navrhnout soudu, aby o záležitosti“ nahrazují
slovy „navrhnout soudu, aby o záležitosti týkající se
správy domu a pozemku“.

49. V § 1209 se za odstavec 1 vkládá nový od-
stavec 2, který zní:

„(2) Soud uspořádá právní poměry vlastníků
jednotek podle slušného uvážení. Soud může ze-
jména rozhodnout, zda se má rozhodnutí uskutečnit
bez výhrad, s výhradami či proti zajištění, anebo zda
se uskutečnit vůbec nemá.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

50. Nadpis nad označením § 1210 se zrušuje.

51. § 1210 včetně nadpisu zní:

„§ 1210

Náhradní shromáždění

Připouští-li stanovy konání náhradního shro-

máždění, je náhradní shromáždění způsobilé usná-
šet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají
alespoň 40 % všech hlasů.“.

52. Nad označení § 1211 se vkládá nadpis,
který zní: „Rozhodování mimo zasedání“.

53. V § 1211 se vkládají nové odstavce 1 a 2,
které znějí:

„(1) Není-li svolané shromáždění způsobilé
usnášet se, může osoba, která je oprávněna shromáž-
dění svolat, navrhnout v písemné formě, aby vlastníci
jednotek rozhodli o týchž záležitostech mimo zase-
dání. V jiných případech lze navrhnout přijetí roz-
hodnutí mimo zasedání, pokud to připustí stanovy.

(2) Vyžaduje-li zákon nebo stanovy, aby přijetí
rozhodnutí shromáždění bylo osvědčeno veřejnou
listinou, návrh musí mít formu veřejné listiny; v ta-
kovém případě se vlastníkům jednotek zasílá kopie
veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Přijetí rozhod-
nutí se osvědčuje veřejnou listinou.“.

Dosavadní text se označuje jako odstavec 3.

54. V § 1211 odst. 3 větě první se slovo „usne-
sení“ nahrazuje slovem „rozhodnutí“.

55. Na konci § 1212 se doplňuje věta „Vyža-
duje-li zákon nebo stanovy, aby přijetí rozhodnutí
shromáždění bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí
být podpis vlastníka jednotky na vyjádření úředně
ověřen.“.

56. § 1214 zní:

„§ 1214

Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech
vlastníků jednotek, ledaže zákon stanoví, že se počítá
z celkového počtu vlastníků jednotek.“.

57. V § 1215 odst. 2 větě první se za slovo
„domě“ vkládají slova „nebo počet vlastníků jedno-
tek“ a ve větě druhé se slova „pro příspěvky na ni“
nahrazují slovy „užívání společných částí“.

58. V § 1217 odst. 1 větě první, § 1218 odst. 1
a § 1219 se slovo „vlastnictví“ nahrazuje slovem
„spoluvlastnictví“.

59. V § 1217 odst. 2 se slova „bytového vlast-
nictví“ nahrazují slovy „bytového spoluvlastnictví“
a slova „bytové vlastnictví“ se nahrazují slovy „by-
tové spoluvlastnictví“.
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60. § 1221 zní:

„§ 1221

(1) Nevyplývá-li z ustanovení o společenství
vlastníků něco jiného, použijí se přiměřeně ustano-
vení o spolku, zejména ustanovení o svolání, zase-
dání a rozhodování kolektivních orgánů, o neplat-
nosti rozhodnutí nebo o následcích jeho rozporu
s dobrými mravy. Nepoužijí se však ustanovení
o shromáždění delegátů ani o dílčích členských schů-
zích.

(2) Stanoví-li zákon ve věcech bytového spolu-
vlastnictví působnost vlastníkům jednotek, lze ji vy-
konat i jejich rozhodnutím přijatým na shromáž-
dění.“.

61. V § 2239 se slova „k ujednání ukládajícímu
nájemci povinnost zaplatit pronajímateli smluvní po-
kutu, ani“ zrušují.

62. § 2240 a 2241 se včetně nadpisu zrušují.

63. Nadpis pod označením § 2254 zní: „Jistota
a smluvní pokuta“.

64. V § 2254 odst. 1 se za slovo „nájmu,“ vklá-
dají slova „nebo ujednají-li si pro případ porušení
těchto povinností smluvní pokutu,“, slovo „být“ se
zrušuje a slova „vyšší než“ se nahrazují slovy „a
právo na zaplacení smluvní pokuty v souhrnu pře-
sáhnout“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Jestliže se vlastníci jednotek odchýlili ujedná-
ním stanov upravujícím poměr výše příspěvku na
správu domu a pozemku od § 1180 zákona č. 89/
/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona, považuje se toto ujednání ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona za součást pro-
hlášení.

2. Zakladatel společenství vlastníků, který byl
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona správ-
cem domu a pozemku podle § 1202 zákona č. 89/
/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona, vykonává ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona do vzniku společenství vlast-
níků správu domu a pozemku podle § 1191 až
1193 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Shromáždění je

však způsobilé usnášet se za přítomnosti většiny
všech vlastníků jednotek a přítomnosti vlastníků jed-
notek, kteří mají většinu všech hlasů a k přijetí roz-
hodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítom-
ných vlastníků jednotek a souhlas většiny přítom-
ných vlastníků jednotek, ledaže prohlášení nebo sta-
novy vyžadují počet vyšší.

3. Návrh na zápis společenství vlastníků do ve-
řejného rejstříku se podá nejpozději do 60 dnů ode
dne, kdy zakladatel společenství vlastníků, který byl
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona správ-
cem domu a pozemku podle § 1202 zákona č. 89/
/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona, ztratí většinu hlasů.

4. Dospěla-li povinnost prodávajícího nabíd-
nout věc předkupníkovi ke koupi přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, trvá předkupní právo před-
kupníka i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o obchodních korporacích

Čl. III

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společno-
stech a družstvech (zákon o obchodních korpora-
cích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. a zákona
č. 33/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 1 se slovo „společnosti“ nahra-
zuje slovy „obchodní korporace“.

2. V § 9 se odstavec 3 zrušuje.

3. V § 553 písm. d) se slova „jejich splacení“
nahrazují slovy „pro splnění vkladové povinnosti
k základnímu členskému vkladu, popřípadě vstup-
nímu vkladu“.

4. V § 554 odst. 1 se slovo „z“ nahrazuje slovy
„ze zákona nebo“.

5. Nad označení § 555 se vkládá nadpis, který
zní: „Založení družstva na ustavující schůzi“.

6. § 555 zní:

„§ 555

(1) Ustavující schůzi družstva (dále jen „usta-
vující schůze“) svolá svolavatel, který předloží zá-
jemcům o založení družstva návrh stanov a rozhod-
nutí potřebných k založení družstva.
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(2) Ustavující schůze po přijetí stanov zvolí
členy volených orgánů družstva, schválí správce
vkladů a určí způsob splnění základního členského
vkladu, popřípadě i vstupního vkladu.“.

7. V § 556 odstavec 1 zní:

„(1) Na ustavující schůzi může hlasovat zá-
jemce, který projevil vůli stát se členem družstva
podáním písemné přihlášky nejpozději do zahájení
ustavující schůze, a svolavatel jeho přihlášku neod-
mítl (dále jen „zájemce“). Jiné osoby mohou být pří-
tomny jen se souhlasem svolavatele, ledaže ustavující
schůze rozhodne jinak.“.

8. § 557 až 559 znějí:

„§ 557

Ustavující schůzi řídí svolavatel nebo jím pově-
řená osoba.

§ 558

(1) Každý zájemce má na ustavující schůzi
1 hlas. O stanovách se hlasuje vždy veřejně.

(2) Ustavující schůze je schopna se usnášet za
účasti většiny zájemců; usnesení přijímá většinou
hlasů přítomných.

§ 559

(1) Zájemce, který nehlasoval pro přijetí stanov,
může vzít zpět svoji přihlášku bezprostředně po
oznámení výsledků hlasování, jinak toto právo za-
niká. Zpětvzetí přihlášky se uvede ve veřejné listině,
kterou se osvědčuje průběh ustavující schůze.

(2) Zakladatelem družstva je zájemce, který ne-
vzal svoji přihlášku zpět, splnil podmínky pro člen-
ství a jeho vznik, s výjimkou splnění vkladové po-
vinnosti, popřípadě vzniku pracovního poměru.“.

9. V § 560 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Určují-li stanovy bytového družstva, že podmín-
kou vzniku členství je převzetí nebo splnění vkla-
dové povinnosti také k dalšímu členskému vkladu,
je přílohou veřejné listiny také prohlášení zakladatele
o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu.“.

10. Na konci textu § 561 se doplňují slova „ ; to
neplatí, zakládá-li se družstvo postupem podle
§ 561a“.

11. Za § 561 se vkládá nový § 561a, který
včetně nadpisu zní:

„§ 561a

Založení družstva bez ustavující schůze

(1) Družstvo lze založit i dohodou zakladatelů
na obsahu stanov; stanovy vyžadují formu veřejné
listiny.

(2) Stanovy při založení družstva podle od-
stavce 1 obsahují také

a) seznam zakladatelů,

b) způsob splnění vkladové povinnosti k základ-
nímu členskému vkladu, popřípadě vstupnímu
vkladu zakladatele,

c) údaj o tom, koho zakladatelé určují členy vo-
lených orgánů družstva,

d) u nepeněžitého vkladu jeho popis, jeho ocenění,
částku, kterou se započítává na členský vklad,
a určení osoby znalce, který provedl ocenění
nepeněžitého vkladu.

(3) Údaje podle odstavce 2 lze po vzniku druž-
stva a po splnění vkladové povinnosti k základnímu
členskému vkladu, popřípadě vstupnímu vkladu ze
stanov vypustit; stanovy mohou svěřit toto rozhod-
nutí do působnosti představenstva. Rozhodnutí
podle tohoto odstavce se nepovažuje za rozhodnutí
o změně stanov.

(4) Neurčí-li stanovy jinou lhůtu, splní zakla-
datel vkladovou povinnost k základnímu členskému
vkladu, popřípadě vstupnímu vkladu do 15 dnů ode
dne přijetí stanov, jinak se nestane členem.“.

12. V § 562 odst. 2 se za slovo „družstva“
vkládá slovo „i“.

13. V § 562 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Určí-li stanovy, že působnost členské
schůze plní zcela nebo zčásti shromáždění delegátů,
zpřístupní se informační deska členům družstva
vždy i prostřednictvím internetových stránek.“.

14. V § 564 odst. 1 se za číslo „2“ vkládají slova
„ , ledaže jde o zakladatele podle § 561a,“.

15. V § 566 odst. 1 se věta první nahrazuje vě-
tou „Určí-li tak stanovy, může členská schůze druž-
stva rozhodnout o zvýšení základního členského
vkladu doplatky členů.“.
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16. V § 566 se doplňují odstavce 3 a 4, které
znějí:

„(3) Usnesení členské schůze obsahuje

a) částku, o niž se zvyšuje základní členský vklad,

b) lhůtu pro splnění vkladové povinnosti, případně

c) popis nepeněžitého vkladu, jeho ocenění znal-
cem určeným podle § 573 odst. 1 a částku, která
se započítává na členský vklad, projevil-li člen
vůli vnést nepeněžitý vklad.

(4) K rozhodnutí o změně stanov, kterým se
umožní zvýšení základního členského vkladu do-
platkem člena, a k rozhodnutí o zvýšení základního
členského vkladu se vyžaduje souhlas tří čtvrtin
všech členů družstva.“.

17. V § 567 odst. 3 se za slova „Ke zvýšení zá-
kladního členského vkladu“ vkládají slova „z vlast-
ních zdrojů“.

18. V § 567 odst. 4 se slova „Zvýšení základ-
ního kapitálu“ nahrazují slovy „Souhrn částek, o něž
se zvyšuje základní členský vklad z vlastních
zdrojů,“.

19. Za § 567 se vkládají nové § 567a a 567b,
které včetně nadpisu nad označením § 567b znějí:

„§ 567a

Účinky zvýšení základního členského vkladu
nastávají okamžikem zápisu nové výše základního
členského vkladu do obchodního rejstříku.

Snížení základního členského vkladu

§ 567b

(1) Usnesení členské schůze o snížení základ-
ního členského vkladu obsahuje

a) částku, o niž se základní členský vklad snižuje,

b) údaj o tom, zda částka odpovídající souhrnu
částek, o něž se snižuje základní členský vklad,
bude celá nebo zčásti vyplacena členům nebo
jakým jiným způsobem bude s touto částkou
naloženo.

(2) K rozhodnutí podle odstavce 1 se vyžaduje
souhlas alespoň dvou třetin přítomných členů druž-
stva.“.

20. Nadpis nad označením § 568 se zrušuje.

21. V § 568 odst. 2 se slova „ , ledaže jde o sní-

žení základního členského vkladu za účelem úhrady
ztráty“ zrušují.

22. V § 568 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Ustanovení tohoto oddílu o ochraně věři-
telů se nepoužijí, jde-li o snížení základního člen-
ského vkladu za účelem úhrady ztráty.“.

23. Za § 571 se vkládají nové § 571a a 571b,
které znějí:

„§ 571a

(1) Účinky snížení základního členského vkla-
du nastávají okamžikem zápisu nové výše základ-
ního členského vkladu do obchodního rejstříku.

(2) Snížení základního členského vkladu zapíše
soud do obchodního rejstříku pouze tehdy, bude-li

a) prokázáno uplynutí lhůty podle § 568 odst. 2,
nepřihlásil-li v této lhůtě svoji pohledávku žád-
ný věřitel,

b) předloženo prohlášení družstva o tom, že nemá
věřitele, kteří mají právo na zajištění nebo uspo-
kojení jejich pohledávek,

c) prokázáno uspokojení pohledávky nebo její při-
měřené zajištění anebo účinnost dohody podle
§ 569 odst. 1,

d) doložena ztráta družstva nejméně ve výši částky
odpovídající souhrnu částek, o něž se snižuje
základní členský vklad, za účelem úhrady
ztráty,

e) předložena účinná dohoda družstva s věřiteli,
kteří mají právo na uspokojení nebo zajištění
jejich pohledávek, na uspokojení tohoto jejich
práva podle § 570, nebo

f) prokázáno přiměřené zajištění na základě roz-
hodnutí soudu podle § 571.

(3) V případě prohlášení družstva podle odstav-
ce 2 písm. b) není třeba dodržet lhůtu uvedenou
v § 568 odst. 2.

(4) Je-li snížení základního členského vkladu
zapsáno do obchodního rejstříku, provede se, ledaže
soud vysloví neplatnost usnesení členské schůze
o snížení základního členského vkladu.

§ 571b

(1) Družstvo naloží s částkou odpovídající
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souhrnu částek, o něž se snižuje základní členský
vklad, až poté, co se snížení základního členského
vkladu zapíše do obchodního rejstříku.

(2) Prohlásí-li soud usnesení členské schůze
o snížení základního členského vkladu za neplatné,
obnoví se vkladová povinnost, pokud byla členovi
v důsledku snížení základního členského vkladu
prominuta, a osoby, které přijaly plnění z důvodu
snížení základního členského vkladu, toto plnění
vrátí družstvu.“.

24. V § 573 odst. 3 se za slova „Nepeněžitý
vklad“ vkládají slova „ , částku jeho ocenění a částku,
která se započítává na členský vklad,“ a na konci
textu odstavce se doplňují slova „ , s výjimkou za-
ložení družstva podle § 561a“.

25. V § 577 odst. 2 se slova „družstevního po-
dílu“ nahrazují slovy „členského vkladu“.

26. V § 577 se na konci odstavce 3 doplňuje
věta „Má-li být vnesen nepeněžitý vklad, o přijetí
do družstva rozhoduje vždy členská schůze.“.

27. V § 582 odst. 1 se slova „seznamu všech
členů nebo požadované části seznamu“ nahrazují
slovy „nebo výpis údajů ze seznamu členů, které se
ho týkají“.

28. V § 582 se za odstavec 1 vkládá nový od-
stavec 2, který zní:

„(2) Družstvo vydá každému členovi na jeho
písemnou žádost a za úhradu nákladů opis příslušné
části seznamu, jestliže na tom osvědčí právní zájem
nebo doloží písemný souhlas člena, kterého se zápis
týká; podpis člena musí být úředně ověřen.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

29. V § 603 odst. 1 se slova „ode dne, kdy se
stal dědicem, jinak se k výpovědi nepřihlíží“ nahra-
zují slovy „ode dne, kdy mu bylo nabytí dědictví
potvrzeno, jinak toto právo zaniká“.

30. V § 604 odst. 2 se slova „nabytí dědictví“
nahrazují slovy „smrti zůstavitele“.

31. V § 613 odst. 1 písm. c) se slova „se
k právu“ nahrazují slovem „právo“ a slovo „nepři-
hlíží,“ se nahrazuje slovem „zaniká“.

32. V § 618 odst. 1 se slova „oznámení o vylou-
čení; to platí i v případě, že o vyloučení rozhodla
členská schůze; k námitkám podaným v rozporu

s tím se nepřihlíží“ nahrazují slovy „rozhodnutí,
jinak toto právo zaniká“.

33. V § 618 odst. 2 se slova „§ 620 až 622“ na-
hrazují slovy „§ 620 odst. 1 písm. b), § 620 odst. 2,
§ 621 a 622“.

34. V § 620 odst. 1 se na konci textu závěrečné
části ustanovení doplňují slova „ , jinak toto právo
zaniká“.

35. V § 621 se slovo „představenstva“ zrušuje
a slovo „a“ za slovy „vyloučení člena“ se nahrazuje
čárkou.

36. V § 635 se na konci textu odstavce 2 do-
plňují slova „ ; stanovy mohou určit nižší počet za-
stoupených jedním zmocněncem“.

37. V § 635 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Stanovy mohou určit možnost zastupování
člena pouze jiným členem.“.

38. V § 636 odst. 1 se slova „internetových
stránkách“ nahrazují slovy „informační desce“ a věta
druhá se zrušuje.

39. V § 636 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Se souhlasem člena mu může být pozvánka
zasílána pouze elektronicky na adresu uvedenou v se-
znamu členů. Souhlas lze dát jakýmkoliv způsobem,
z něhož plyne tato vůle člena.“.

40. V § 652 odst. 1 se slova „družstvo nebo“
zrušují.

41. V § 677 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Na delegáta se nepoužijí ustanovení práv-
ních předpisů o členu voleného orgánu, ledaže zákon
stanoví jinak.“.

42. V § 683 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Odstavce 1 a 2 se použijí i v případě, že
shromáždění delegátů rozhoduje o změně stanov po-
dle § 731 odst. 1 písm. a). Členem podle odstavce 1
je člen, kterému se při plnění podmínek pro vznik
práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního
bytu mají změnit tyto podmínky.“.

43. V § 688 se na konci odstavce 2 doplňují
věty „Se souhlasem delegáta mu může být pozvánka
zasílána pouze elektronicky na adresu uvedenou v se-
znamu delegátů. Souhlas lze dát jakýmkoliv způso-
bem, z něhož plyne tato vůle delegáta.“.
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44. V § 693 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Usnesení shromáždění delegátů, kterým se
přijímá rozhodnutí podle § 566 odst. 4, musí být
přijato delegáty, kteří zastupují alespoň tři čtvrtiny
všech členů družstva.

(3) Usnesení shromáždění delegátů, kterým se
přijímá rozhodnutí podle § 567b odst. 2, musí být
přijato delegáty, kteří zastupují alespoň dvě třetiny
členů zastoupených na shromáždění.“.

45. V § 731 odstavec 2 zní:

„(2) Pro změnu úpravy náležitostí stanov uve-
dených v odstavci 1 písm. a) se vyžaduje souhlas tří
čtvrtin všech členů družstva a souhlas těch členů
družstva, kterým se při plnění podmínek pro vznik
práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního
bytu mají změnit tyto podmínky.“.

46. § 732 zní:

„§ 732

(1) Vyžaduje-li se souhlas člena, kterému
vznikne po splnění všech podmínek právo na uza-
vření smlouvy o nájmu družstevního bytu, s rozhod-
nutím členské schůze podle § 731 odst. 1 písm. a),
může jej člen projevit písemně nebo jiným vhodným
způsobem určeným ve stanovách a doručit jej druž-
stvu nejpozději do 7 dnů ode dne konání členské
schůze.

(2) Souhlas s rozhodnutím členské schůze po-
dle odstavce 1 musí být projeven způsobem, který
umožní družstvu ověřit totožnost oprávněného
člena, jinak se k souhlasu nepřihlíží.

(3) Přijetí rozhodnutí členské schůze podle od-
stavce 1 se osvědčuje veřejnou listinou.

(4) Ustanovení § 655 odst. 2 se použije ob-
dobně.“.

47. V § 733 odst. 1 se text „§ 572 odst. 2“ na-
hrazuje textem „§ 572 odst. 1“.

48. V § 734 odst. 1 se na konci textu úvodní
části ustanovení doplňují slova „kromě důvodů uve-
dených v § 614 také“.

49. V § 736 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Ustanovení § 601 odst. 1 není dotčeno.“.

50. V nadpisu nad označením § 741 se slova
„a družstevního nebytového prostoru“ zrušují.

51. V § 741 odst. 1 se za slovo „upravující“
vkládá slovo „nájem,“ a slova „a nebytového pros-
toru“ se nahrazují slovy „nebo nájem prostoru slou-
žícího podnikání, a popřípadě ujednání stanov, která
nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními zá-
kona“.

52. V § 741 odst. 2 se za slovo „podle“ vkládají
slova „tohoto zákona,“.

53. V § 744 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Stanovy bytového družstva určí rozsah
běžné údržby a drobných oprav souvisejících s uží-
váním družstevního bytu a okolnosti, za nichž lze
stavebně upravovat družstevní byt a dům.“.

54. § 750 zní:

„§ 750

(1) Bytové družstvo může, připouští-li to sta-
novy, rozdělit nejvýše 33 % zisku a jiných vlastních
zdrojů podle § 34 odst. 2 pouze mezi své členy,

a) jsou-li splněny podmínky v § 40,

b) neohrozí-li uspokojování bytových potřeb
svých členů a

c) vytvoří-li fond ze zisku ve výši nejméně 30 %
základního kapitálu, který nelze rozdělit mezi
členy.

(2) Ustanovení § 35 se nepoužije.“.

55. V § 751 odst. 3 se slova „a družstevních
nebytových prostorů“ zrušují.

56. V § 755 odstavec 2 zní:

„(2) S výjimkou rozhodnutí o zvýšení základ-
ního členského vkladu a rozhodnutí podle § 731
odst. 1 písm. a) mohou stanovy určit, že členové by-
tového družstva, kteří jsou nájemci družstevních
bytů, mají na členské schůzi vyšší počet hlasů;
§ 650 odst. 2 není dotčen.“.

57. V § 765 písm. d) se slova „tichém společen-
ství“ nahrazují slovy „tiché společnosti a jiných
smluv, jimiž se zakládá právo na podílu na zisku
družstva“.
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ČÁST TŘETÍ

Změna zákona, kterým se upravují některé otázky
související s poskytováním plnění spojených
s užíváním bytů a nebytových prostorů

v domě s byty

Čl. IV

V § 2 písm. g) zákona č. 67/2013 Sb., kterým se
upravují některé otázky související s poskytováním
plnění spojených s užíváním bytů a nebytových
prostorů v domě s byty, ve znění zákona č. 104/
/2015 Sb., se slovo „nebo“ zrušuje, tečka se nahra-
zuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se bod 3, který zní:

„3. osoby, u nichž lze mít za to, že mohou uží-
vat byt, je-li užíván k jinému účelu než k za-
jištění bytových potřeb, po dobu v souhrnu
přesahující 2 měsíce v průběhu zúčtovacího
období.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o katastru nemovitostí

Čl. V

V § 23 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru ne-
movitostí (katastrální zákon), ve znění zákona
č. 139/2015 Sb. a zákona č. 460/2016 Sb., se v od-
stavci 1 na konci písmene za) čárka nahrazuje tečkou
a písmeno zb) se zrušuje.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o převodu vlastnického práva
k jednotkám a skupinovým rodinným domům

některých bytových družstev

Čl. VI

Zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického
práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům
některých bytových družstev a o změně některých
zákonů, ve znění zákona č. 177/2018 Sb., se mění
takto:

1. V § 24 odst. 1 se slova „až 1193“ zrušují.

2. V § 24 odst. 3 se na začátku věty první slovo
„Ke“ nahrazuje slovy „Pro rozhodování ve věcech
správy domu a pozemku a ke“.

3. V § 24 odst. 3 větě druhé se část věty za
středníkem včetně středníku zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července
2020.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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164

ZÁKON

ze dne 18. března 2020,

kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů
(zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb.,

o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o poštovních službách

Čl. I

Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách
a o změně některých zákonů (zákon o poštovních
službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona
č. 225/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona
č. 95/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona
č. 110/2007 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona
č. 153/2010 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona
č. 89/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona
č. 212/2013 Sb., zákona č. 258/2014 Sb., zákona
č. 319/2015 Sb., zákona č. 378/2015 Sb., zákona
č. 250/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona
č. 202/2019 Sb., se mění takto:

1. Na konci nadpisu části první se doplňují
slova „A SLUŽEB DODÁVÁNÍ BALÍKŮ“.

2. V § 1 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou
č. 27 zní:

„(2) Tento zákon dále upravuje v návaznosti na
přímo použitelný předpis Evropské unie27) postup
poskytovatele služby dodávání balíků a rozsah pů-
sobnosti a pravomoci Českého telekomunikačního
úřadu (dále jen „Úřad“) v oblasti služeb přeshranič-
ního dodávání balíků.

27) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/644
ze dne 18. dubna 2018 o službách přeshraničního do-
dávání balíků.“.

3. V § 1 se odstavec 3 zrušuje.

4. V § 2 se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a) poštovní službou činnost, která zpravidla za-
hrnuje poštovní podání, třídění a přepravu

poštovní zásilky prostřednictvím poštovní sítě
a je prováděna za účelem dodání poštovní zá-
silky příjemci; za poštovní službu se považuje
i dodání poukázané peněžní částky,“.

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

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

„(2) Poštovní službou podle tohoto zákona
není

a) přeprava poštovních zásilek, pokud je vykoná-
vána osobou, která k těmto zásilkám současně
neprovedla podání, třídění nebo dodání,

b) služba obdobná poštovní službě, která je vyko-
návána odesílatelem nebo s ním propojenou
osobou.“.

6. V § 3 odst. 2 písm. a) se slova „Českého te-
lekomunikačního úřadu (dále jen „Úřad“)“ nahrazují
slovem „Úřadu“.

7. V části první se za hlavu IX vkládá nová
hlava X, která včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 28 zní:

„HLAVA X

SLUŽBY DODÁVÁNÍ BALÍKŮ

§ 35a

(1) Poskytovatel služby dodávání balíků podle
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/
/644 o službách přeshraničního dodávání balíků
(dále jen „nařízení o službách přeshraničního dodá-
vání balíků“) poskytuje informace podle tohoto na-
řízení Úřadu.

(2) Informace podle čl. 4 odst. 1, 3 a 5 a podle
čl. 5 odst. 1 nařízení o službách přeshraničního do-
dávání balíků poskytuje poskytovatel uvedený v od-
stavci 1 prostřednictvím elektronického formulá-
ře28).
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28) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1263 ze dne
20. září 2018, kterým se stanoví formuláře pro předklá-
dání informací ze strany poskytovatelů služeb dodávání
balíků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2018/644.“.

Dosavadní hlavy X a XI se označují jako hlavy XI
a XII.

8. V § 36a odst. 1 se na konci textu písmene j)
doplňují slova „a nařízením o službách přeshranič-
ního dodávání balíků“.

9. V § 36a se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní:

„o) je příslušným národním regulačním orgánem
podle nařízení o službách přeshraničního dodá-
vání balíků.“.

10. V § 37a se za odstavec 3 vkládají nové od-
stavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Poskytovatel služby dodávání balíků podle
nařízení o službách přeshraničního dodávání balíků
se dopustí přestupku tím, že neposkytne informace
podle tohoto nařízení v rozsahu a způsobem stano-
veným v § 35a.

(5) Poskytovatel služby přeshraničního dodá-
vání balíků podle nařízení o službách přeshraničního
dodávání balíků se dopustí přestupku tím, že ne-
předloží Úřadu do 31. ledna každého kalendářního
roku veřejný seznam sazeb podle čl. 5 odst. 1 tohoto
nařízení způsobem stanoveným v § 35a.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.

11. V § 37a odst. 6 písm. c) se za slova „nebo
podle odstavce 3 písm. b),“ vkládají slova „nebo po-
dle odstavců 4 a 5,“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o ochraně spotřebitele

Čl. II

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995
Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb.,

zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zá-
kona č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona
č. 102/2001 Sb., zákona č. 452/2001 Sb., zákona
č. 477/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona
č. 277/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona
č. 119/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona
č. 217/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 214/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona
č. 36/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona
č. 293/2009 Sb., zákona č. 298/2009 Sb., zákona
č. 301/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona
č. 28/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona
č. 211/2011 Sb., zákona č. 219/2011 Sb., zákona
č. 468/2011 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona
č. 238/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 476/2013 Sb., zákona č. 356/2014 Sb., zákona
č. 206/2015 Sb., zákona č. 378/2015 Sb., zákona
č. 188/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 264/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb. a zákona
č. 179/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 23 se doplňuje odstavec 21, který zní:

„(21) Česká obchodní inspekce provádí dozor
nad dodržováním povinností stanovených v čl. 7 na-
řízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/
/644 o službách přeshraničního dodávání balíků.“.

2. V § 24 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) nezpřístupní informace podle čl. 7 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/
/644.“.

3. V § 24 odst. 14 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „a odstavce 8 písm. e)“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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165

ZÁKON

ze dne 18. března 2020,

kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna trestního řádu

Čl. I

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soud-
ním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb.,
zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zá-
kona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona
č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona
č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona
č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona
č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona
č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhláše-
ného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995
Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb.,
zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zá-
kona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona
č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústav-
ního soudu vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona
č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb.,
zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zá-
kona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona
č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona
č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb.,
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 239/
/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/
/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/
/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/
/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/
/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona č. 170/
/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/
/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného
pod č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona

č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb., zákona
č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona
č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona
č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/
/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 272/
/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., nálezu Ústavního
soudu vyhlášeného pod č. 163/2010 Sb., zákona
č. 197/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhláše-
ného pod č. 219/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb.,
zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 207/2011 Sb., zá-
kona č. 330/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 348/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona
č. 459/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhláše-
ného pod č. 43/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb.,
zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zá-
kona č. 45/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona
č. 141/2014 Sb., zákona č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/
/2015 Sb., zákona č. 150/2016 Sb., zákona č. 163/
/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 264/
/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 301/
/2016 Sb., zákona č. 455/2016 Sb., zákona č. 55/
/2017 Sb., zákona č. 56/2017 Sb., zákona č. 57/
/2017 Sb., zákona č. 58/2017 Sb., zákona č. 59/
/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/
/2017 Sb., zákona č. 178/2018 Sb., zákona č. 287/
/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 203/
/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 315/
/2019 Sb. a zákona č. 114/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 27b odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové
písmeno e), které zní:

„e) o odložení nebo přerušení výkonu trestu odnětí
svobody na těhotné ženě nebo matce pečující
o dítě do jednoho roku věku, která byla odsou-
zena za zvlášť závažný zločin, za současného
vyslovení dohledu nebo přiměřených omezení
a přiměřených povinností,“.

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

2. V § 27b odst. 2 se za slovo „svobody,“ vklá-
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dají slova „kdy byl odložen nebo přerušen výkon
trestu odnětí svobody na těhotné ženě nebo matce
pečující o dítě do jednoho roku věku, ke kterému
byla odsouzena za zvlášť závažný zločin,“.

3. V § 321 se odstavec 4 zrušuje.

4. V § 322 odst. 3 se slova „novorozeného dí-
těte“ nahrazují slovy „pečující o dítě do jednoho
roku věku, která byla odsouzena za jiný trestný čin
než za zvlášť závažný zločin,“.

5. V § 322 se za odstavec 3 vkládají nové od-
stavce 4 až 6, které znějí:

„(4) Výkon trestu odnětí svobody na těhotné
ženě a matce pečující o dítě do jednoho roku věku,
která byla odsouzena za zvlášť závažný zločin, může
předseda senátu odložit na dobu jednoho roku po
porodu; zároveň může vyslovit nad odsouzenou do-
hled, uložit, aby se ve stanovené části doby, na kte-
rou byl výkon trestu odnětí svobody odložen,
zdržovala ve stanovené době v určeném obydlí nebo
jeho části, uložit přiměřená omezení a přiměřené po-
vinnosti směřující k tomu, aby vedla řádný život,
nebo, jde-li o odsouzenou ve věku blízkém věku
mladistvých, uložit v zájmu využití výchovného pů-
sobení rodiny, školy a dalších subjektů též některá
z výchovných opatření uvedených v zákoně o soud-
nictví ve věcech mládeže za obdobného užití podmí-
nek stanovených pro mladistvé. Při rozhodování po-
dle věty první předseda senátu zohlední nejlepší zá-
jem dítěte, osobu odsouzené, povahu a závažnost
činu, za který byla odsouzena, a potřebu účinné
ochrany společnosti; za tím účelem si vyžádá zprávu
probačního úředníka, ke které bude přiložena zpráva
orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

(5) Jestliže bylo podle odstavce 4 rozhodnuto
o odložení výkonu trestu odnětí svobody za součas-
ného vyslovení dohledu nebo za současného uložení
přiměřených omezení nebo přiměřených povinnos-
tí směřujících k tomu, aby odsouzená vedla řádný
život, použijí se na postup při výkonu dohledu
a kontrole chování přiměřeně § 330a odst. 1
a § 334b až 334e.

(6) Je-li obava, že odsouzený uprchne, zneu-
žívá-li povoleného odložení nebo odpadl-li důvod,
pro který byl výkon trestu odnětí svobody odložen,
předseda senátu odklad výkonu trestu odvolá. Od-
volat odklad výkonu trestu odnětí svobody podle
odstavce 4 může předseda senátu i tehdy, nevede-li

odsouzená po dobu tohoto odkladu řádný život
nebo poruší-li omezení či povinnosti uložené jí po-
dle odstavce 4.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 7.

6. V § 322 odst. 7 se slova „a 3“ nahrazují slo-
vy „ , 3 a 4“ a za slovo „má“ se vkládají slova „ , ne-
jedná-li se o stížnost pouze proti výroku o vyslovení
dohledu a o uložení přiměřených omezení a přiměře-
ných povinností podle odstavce 4,“.

7. § 325 zní:

„§ 325

(1) Je-li odsouzený, na němž se vykonává trest
odnětí svobody, stižen těžkou nemocí, může před-
seda senátu výkon trestu na potřebnou dobu přeru-
šit.

(2) Předseda senátu přeruší výkon trestu odnětí
svobody na těhotné ženě po dokončení 12. týdne
těhotenství a matce pečující o dítě do jednoho roku
věku, která byla odsouzena za jiný trestný čin než za
zvlášť závažný zločin, a to na dobu jednoho roku po
porodu.

(3) Výkon trestu odnětí svobody na těhotné
ženě a matce pečující o dítě do jednoho roku věku,
která byla odsouzena za zvlášť závažný zločin, může
předseda senátu přerušit na dobu jednoho roku po
porodu; zároveň může vyslovit nad odsouzenou do-
hled, uložit, aby se ve stanovené části doby, na kte-
rou byl výkon trestu odnětí svobody přerušen,
zdržovala ve stanovené době v určeném obydlí nebo
jeho části, uložit přiměřená omezení a přiměřené po-
vinnosti směřující k tomu, aby vedla řádný život,
nebo, jde-li o odsouzenou ve věku blízkém věku
mladistvých, uložit v zájmu využití výchovného pů-
sobení rodiny, školy a dalších subjektů též některá
z výchovných opatření uvedených v zákoně o soud-
nictví ve věcech mládeže za obdobného užití podmí-
nek stanovených pro mladistvé. Při rozhodování
podle věty první předseda senátu zohlední nejlepší
zájem dítěte, osobu odsouzené, povahu a závažnost
činu, za který byla odsouzena, a potřebu účinné
ochrany společnosti; za tím účelem si vyžádá stano-
visko ředitele věznice a zprávu probačního úředníka,
ke které bude přiložena zpráva orgánu sociálně-
-právní ochrany dětí.

(4) Jestliže bylo podle odstavce 3 rozhodnuto
o přerušení výkonu trestu odnětí svobody za sou-
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časného vyslovení dohledu nebo za současného ulo-
žení přiměřených omezení nebo přiměřených povin-
ností směřujících k tomu, aby odsouzená vedla
řádný život, použijí se na postup při výkonu do-
hledu a kontrole chování přiměřeně § 330a odst. 1
a § 334b až 334e.

(5) Je-li obava, že odsouzený uprchne, zneu-
žívá-li povoleného přerušení nebo odpadl-li důvod,
pro který byl výkon trestu odnětí svobody přerušen,
předseda senátu přerušení výkonu trestu odvolá.
Odvolat přerušení výkonu trestu odnětí svobody
podle odstavce 3 může předseda senátu i tehdy, ne-
vede-li odsouzená po dobu tohoto přerušení řádný
život nebo poruší-li omezení či povinnosti uložené jí
podle odstavce 3.

(6) Proti rozhodnutí podle odstavců 1 až 3 je
přípustná stížnost, jež má, nejedná-li se o stížnost
pouze proti výroku o vyslovení dohledu a o uložení
přiměřených omezení a přiměřených povinností po-
dle odstavce 3, odkladný účinek.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o Vězeňské službě
a justiční stráži České republiky

Čl. II

Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a jus-
tiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 169/
/1999 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 460/2000
Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 436/2003 Sb.,
zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zá-
kona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 157/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 58/2017 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb. a zákona č. 111/2019 Sb., se mění
takto:

1. V § 2 odst. 1 se za písmeno m) vkládá nové
písmeno n), které zní:

„n) zabezpečuje zdravotní služby u mimovězeň-
ských poskytovatelů zdravotních služeb dětem,
které má ve výkonu vazby nebo trestu jejich
matka u sebe; za tím účelem zajišťuje jejich pře-
voz k mimovězeňským poskytovatelům zdra-
votních služeb,“.

Dosavadní písmeno n) se označuje jako písmeno o).

2. V § 3 odst. 2 se za slovo „detence,“ vkládají
slova „zajišťuje převoz dětí, které má ve výkonu
vazby nebo trestu jejich matka u sebe, k mimovězeň-
ským poskytovatelům zdravotních služeb,“.

3. V § 3 odst. 3 se na konci textu věty druhé
doplňují slova „a zajišťuje převoz dětí, které má ve
výkonu vazby nebo trestu jejich matka u sebe,
k mimovězeňským poskytovatelům zdravotních slu-
žeb“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o výkonu vazby

Čl. III

Zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve
znění zákona č. 208/2000 Sb., zákona č. 258/2000
Sb., zákona č. 3/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb.,
zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zá-
kona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona
č. 276/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona
č. 377/2015 Sb., zákona č. 57/2017 Sb., zákona
č. 58/2017 Sb. a zákona č. 203/2019 Sb., se mění
takto:

1. V § 16 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „a na balíčky obsahující věci pro potřeby dí-
těte, které má ve výkonu vazby jeho matka u sebe“.

2. V § 21a odst. 1 písm. b) se slova „a na regu-
lační poplatky“ nahrazují slovy „ , na regulační po-
platky a na zdravotní služby podle § 28c odst. 2 věty
druhé“.

3. V § 22 odst. 8 se za slovo „ženě“ vkládají
slova „ , ženě, která má ve výkonu vazby u sebe
dítě,“.

4. Pod označení § 28a se vkládá nadpis:

„Výkon vazby na matce nezletilých dětí“.

5. V § 28a se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) U těhotné ženy, u které je důvodem vazby
obava, že bude mařit objasňování skutečností zá-
važných pro trestní stíhání, je účast otce u porodu
možná pouze se souhlasem soudce a v přípravném
řízení státního zástupce. Je-li těhotná žena umístěna
v souvislosti s porodem u poskytovatele zdravotních
služeb mimo objekty spravované Vězeňskou služ-
bou, projedná podmínky účasti otce u porodu Vě-
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zeňská služba s poskytovatelem zdravotních slu-
žeb.“.

Dosavadní odstavce 1 až 7 se označují jako od-
stavce 2 až 8.

6. V § 28a odst. 4 se slova „ošetřujícího lékaře
a orgánu sociálně-právní ochrany dětí, příslušného
podle místa dosavadního bydliště nezletilého dítěte“
nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb
v oboru praktické lékařství pro děti a dorost a orgánu
sociálně-právní ochrany dětí, příslušného podle mís-
ta dosavadního bydliště nezletilého dítěte, zda je ta-
kový postup ve prospěch dítěte, a psychologický po-
sudek obviněné ženy“.

7. V § 28a odst. 5 se slova „odstavce 3“ nahra-
zují slovy „odstavce 4“.

8. V § 28a odst. 6 se číslo „3“ nahrazuje čís-
lem „4“.

9. V § 28a se za odstavec 6 vkládá nový odsta-
vec 7, který zní:

„(7) Ředitel věznice může rozhodnout o zrušení
povolení mít ve výkonu vazby u sebe své dítě a sta-
rat se o ně, a to na základě negativního vyjádření
ošetřujícího lékaře obviněné, poskytovatele zdra-
votních služeb v oboru praktické lékařství pro děti
a dorost, psychologa anebo orgánu sociálně-právní
ochrany dětí k dalšímu pobytu dítěte s matkou ve
věznici, nebo pokud obviněná spáchá ve věznici
trestný čin nebo závažným způsobem neplní povin-
nosti nebo porušuje zákazy stanovené v § 21. Proti
rozhodnutí ředitele věznice podle věty první může
obviněná žena podat do 3 dnů od jeho oznámení
stížnost, která nemá odkladný účinek. O stížnosti
rozhoduje bezodkladně generální ředitel Vězeňské
služby nebo k tomu zmocněný zaměstnanec Vězeň-
ské služby.“.

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstav-
ce 8 a 9.

10. V § 28a odst. 8 se slova „odstavce 3“ nahra-
zují slovy „odstavců 4 a 7“ a slova „2 a 3“ se na-
hrazují slovy „3 a 4“.

11. Za § 28a se vkládají nové § 28b a 28c, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 28b

Práva dítěte, které má matka
ve výkonu vazby u sebe

(1) Dítě může se souhlasem matky přijímat ná-

vštěvy blízkých osob, které probíhají v čase a rozsahu
určeném ředitelem věznice nebo jím pověřeným za-
městnancem Vězeňské služby. Ředitel věznice může
povolit ze závažného důvodu i návštěvu jiné osoby
než osoby dítěti blízké. Ustanovení § 14 odst. 2 a 8
se použije přiměřeně.

(2) Na poskytování duchovních a sociálních
služeb dítěti se přiměřeně použije § 15.

§ 28c

Péče o zdraví dítěte, které má matka
ve výkonu vazby u sebe

(1) Dítě má právo na zdravotní služby v roz-
sahu a za podmínek stanovených zákonem upravu-
jícím zdravotní služby a podmínky jejich poskyto-
vání.

(2) Náklady na zdravotní služby související
s péčí o zdraví dítěte, které má matka ve výkonu
vazby u sebe a které není pojištěncem podle zákona
upravujícího veřejné zdravotní pojištění, hradí
z vlastních prostředků matka. Nemůže-li tyto ná-
klady hradit z vlastních prostředků uložených ve
věznici, hradí je v rozsahu nákladů souvisejících s po-
skytnutím neodkladné a akutní zdravotní péče a u ci-
zinců v rozsahu nákladů podle zákona upravujícího
pobyt cizinců na území České republiky Vězeňská
služba z prostředků státního rozpočtu, pokud úhra-
da nákladů není zajištěna jinak.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

Čl. IV

V § 17 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 369/2011
Sb. a zákona č. 200/2015 Sb., se za písmeno b) vkládá
nové písmeno c), které zní:

„c) zdravotních služeb pojištěncům, kteří jsou
dětmi, které má matka u sebe ve výkonu vazby
nebo trestu odnětí svobody, poskytovatelem
určeným Vězeňskou službou,“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).
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ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody

Čl. V

Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí
svobody a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění zákona č. 359/1999 Sb., zákona č. 3/2002
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb.,
zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zá-
kona č. 109/2006 Sb., zákona č. 346/2007 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/
/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., nálezu Ústavního
soudu vyhlášeného pod č. 341/2010 Sb., zákona
č. 181/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 399/2012 Sb., zákona č. 276/2013 Sb., zákona
č. 204/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona
č. 188/2016 Sb. a zákona č. 58/2017 Sb., se mění
takto:

1. V § 7 úvodní části ustanovení se za slovo
„žen,“ vkládají slova „odsouzené ženy, které mají
ve výkonu trestu u sebe dítě,“ a za slova „zpravidla
odsouzení“ se vkládají slova „ , kteří jsou“.

2. V § 7 písmeno b) zní:

„b) opakovaně ve výkonu trestu od odsouzených,
kteří jsou ve výkonu trestu poprvé; k zahlazení
odsouzení podle zvláštního právního předpisu
se nepřihlíží,“.

3. V § 7 se na začátek písmene c) vkládá slovo
„odsouzeni“.

4. V § 7 se na začátek písmen e) a f) vkládá
slovo „osobami“.

5. V § 24 odst. 3 se za slovo „činnost“ vkládají
slova „a na balíčky obsahující věci pro potřeby dí-
těte, které má ve výkonu trestu jeho matka u sebe,“.

6. V § 27 odst. 3 se na konci textu věty první
doplňují slova „pro sebe a dítě, které má matka ve
výkonu trestu odnětí svobody u sebe“.

7. V § 36 odst. 1 písm. b) se slova „a na regu-
lační poplatky“ nahrazují slovy „ , na regulační po-
platky a na zdravotní služby podle § 67b odst. 2 věty
druhé“.

8. V § 66 úvodní části ustanovení se slova
„u níž od porodu dítěte neuplynula doba delší než

6 měsíců“ nahrazují slovy „která má ve výkonu tres-
tu u sebe dítě“.

9. V § 66 se za písmeno a) vkládají nová pís-
mena b) až d), která znějí:
„b) snížení kapesného nejvýše o jednu třetinu až na

dobu 3 kalendářních měsíců,
c) zákaz přijetí jednoho balíčku v kalendářním

roce,

d) pokutu až do výše 5 000 Kč,“.

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

10. V § 67 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Na účast otce u porodu se použije přimě-
řeně § 19 odst. 2 věta třetí.“.

Dosavadní odstavce 1 až 7 se označují jako od-
stavce 2 až 8.

11. V § 67 odst. 2 se slova „lékaře a klinického
psychologa a orgánu sociálněprávní ochrany dětí,
zda je takový postup ve prospěch dítěte“ nahrazují
slovy „poskytovatele zdravotních služeb v oboru
praktické lékařství pro děti a dorost a orgánu so-
ciálně-právní ochrany dětí, zda je takový postup ve
prospěch dítěte, a psychologický posudek odsou-
zené ženy“.

12. V § 67 odst. 3 a 4 se číslo „1“ nahrazuje
číslem „2“.

13. V § 67 odst. 7 se slova „lékaře nebo klinic-
kého psychologa anebo orgánu sociálně-právní
ochrany dětí k dalšímu pobytu dítěte s matkou ve
věznici“ nahrazují slovy „ošetřujícího lékaře odsou-
zené, poskytovatele zdravotních služeb v oboru
praktické lékařství pro děti a dorost, psychologa
anebo orgánu sociálně-právní ochrany dětí k dalšímu
pobytu dítěte s matkou ve věznici, nebo pokud od-
souzená neplní program zacházení, spáchá ve věznici
trestný čin nebo závažným způsobem neplní povin-
nosti nebo porušuje zákazy stanovené v § 28“.

14. V § 67 odst. 8 se číslo „6“ nahrazuje čís-
lem „7“.

15. Za § 67 se vkládají nové § 67a a 67b, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 67a

Práva dítěte, které má matka
ve výkonu trestu u sebe

(1) Dítě může se souhlasem matky přijímat ná-

Sbírka zákonů č. 165 / 2020Částka 60 Strana 1397



vštěvy blízkých osob, které probíhají v čase a rozsahu
určeném ředitelem věznice nebo jím pověřeným za-
městnancem Vězeňské služby. Ředitel věznice může
povolit ze závažného důvodu i návštěvu jiné osoby
než osoby dítěti blízké. Ustanovení § 19 odst. 2 a 7
až 9 se použije přiměřeně.

(2) Na poskytování duchovních a sociálních
služeb dítěti se přiměřeně použije § 20.

§ 67b

Péče o zdraví dítěte, které má matka
ve výkonu trestu u sebe

(1) Dítě má právo na zdravotní služby v roz-
sahu a za podmínek stanovených zákonem upravu-
jícím zdravotní služby a podmínky jejich poskyto-
vání.

(2) Náklady na zdravotní služby související
s péčí o zdraví dítěte, které má matka ve výkonu
trestu u sebe a které není pojištěncem podle zákona
upravujícího veřejné zdravotní pojištění, hradí
z vlastních prostředků matka. Nemůže-li tyto ná-
klady hradit z vlastních prostředků uložených ve
věznici, hradí je v rozsahu nákladů souvisejících
s poskytnutím neodkladné a akutní zdravotní péče
a u cizinců v rozsahu nákladů podle zákona upravu-
jícího pobyt cizinců na území České republiky Vě-
zeňská služba z prostředků státního rozpočtu, po-
kud úhrada nákladů není zajištěna jinak.“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o pobytu cizinců
na území České republiky

Čl. VI

V § 176 odst. 6 zákona č. 326/1999 Sb., o poby-
tu cizinců na území České republiky a o změně ně-
kterých zákonů, ve znění zákona č. 375/2011 Sb., se
za slovo „svobody“ vkládají slova „nebo cizinci,
který je dítětem, které má ve věznici u sebe jeho
matka,“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o Probační a mediační službě

Čl. VII

Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační

službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zá-
kona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozděj-
ších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-
-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační
službě), ve znění zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 181/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 204/2015 Sb. a zákona č. 111/2019 Sb., se mění
takto:

1. V § 2 odst. 1 se slova „včetně uložených po-
vinností a omezení,“ zrušují a slova „ve zkušební
době podmíněného propuštění z výkonu trestu od-
nětí svobody,“ se nahrazují slovy „ , kontrola vý-
konu omezení a povinností uložených obviněné-
mu a“.

2. V § 4 odst. 1 se slovo „nebo“ nahrazuje slo-
vem „aby“ a za slovo „svobody,“ se vkládají slova
„aby výkon trestu odnětí svobody uloženého za
zvlášť závažný zločin mohl být těhotné ženě nebo
matce pečující o dítě do jednoho roku věku odložen
nebo přerušen“.

3. V § 4 odst. 2 písmeno d) zní:

„d) ve vykonávání dohledu nad chováním obvině-
ného v případech, kdy byl dohled uložen, v pro-
vádění kontroly ve stanoveném rozsahu nad
dodržováním podmínek, omezení, povinností
a opatření uložených obviněnému, pokud ne-
byl dohled uložen, nebo při nahrazení vazby
jiným opatřením anebo při odložení nebo pře-
rušení výkonu trestu odnětí svobody, a v kon-
trole výkonu trestů nespojených s odnětím svo-
body,“.

4. V § 7 odst. 3 se slova „anebo podmíněné-
ho propuštění prováděného úředníkem Probační
a mediační služby, informuje o tom úředník“ nahra-
zují slovy „ , odložení nebo přerušení výkonu tres-
tu odnětí svobody anebo podmíněného propuštění,
informuje o tom úředník Probační a mediační
služby“.

5. V § 7 odst. 4 se za slovo „republiky“ vkládají
slova „a do spisů vedených Vězeňskou službou Čes-
ké republiky“.
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ČÁST OSMÁ

Změna trestního zákoníku

Čl. VIII

V § 49 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník, se slova „ve zkušební době“ zrušují.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o zdravotních službách

Čl. IX

V § 29 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon
o zdravotních službách), ve znění zákona č. 47/

/2016 Sb. a zákona č. 65/2017 Sb., se na konci od-
stavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se pís-
meno c), které zní:

„c) umístěných společně s matkou ve výkonu
vazby nebo trestu odnětí svobody náleží Vě-
zeňské službě.“.

ČÁST DESÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. X

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

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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166

ZÁKON

ze dne 18. března 2020,

kterým se mění zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících
a soudních překladatelích, se mění takto:

1. V § 7 odst. 1 písm. d) se slova „f) až l)“ na-
hrazují slovy „f) až k)“, slova „f) až m)“ se nahrazují
slovy „f) až l)“, slova „a) až f)“ se nahrazují slovy „a)
až e)“, slova „a) až g)“ se nahrazují slovy „a) až f)“
a slova „§ 14 odst. 1 písm. d)“ se nahrazují slovy
„§ 14 odst. 1 písm. c)“.

2. V § 14 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

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

3. V § 16 odst. 1 písmeno j) zní:

„j) údaj o odmítnutí provedení tlumočnického
úkonu podle § 19 odst. 1 písm. c),“.

4. V § 16 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:

„b) kontaktní adresa,“.

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

5. V § 16 odst. 3 písm. a) se slova „uplynulo-li
5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí
o přestupku,“ zrušují.

6. V § 16 odst. 3 se za písmeno c) vkládá nové
písmeno d), které zní:

„d) údaj o odmítnutí provedení tlumočnického
úkonu podle § 19 odst. 2,“.

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

7. V § 19 odst. 1 se na konci písmene b) slovo
„nebo“ zrušuje a za písmeno b) se vkládá nové pís-
meno c), které zní:

„c) nemá k provedení tlumočnického úkonu dosta-
tek odborných znalostí, nebo“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

8. V § 19 odst. 2 se za slovo „povinnosti“ vklá-
dají slova „nebo jiné vážné důvody“ a na konci textu
odstavce 2 se doplňuje věta „Orgán veřejné moci
oznámí odmítnutí provedení tlumočnického úkonu
ministerstvu, které údaj o odmítnutí, včetně důvodu
odmítnutí provedení tlumočnického úkonu zazna-
mená do seznamu tlumočníků a překladatelů.“.

9. § 22 se zrušuje.

10. V § 25 větě druhé se slovo „a“ nahrazuje
čárkou a za slovo „provedení“ se vkládají slova
„ , sdělí tlumočníkovi informace o předmětu tlumoč-
nického úkonu a případně další informace ze spisu“.

11. V § 27 se odstavec 5 zrušuje.

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

12. V § 28 odst. 3 písm. i) se slova „ , a to i po-
kud byla sjednána smluvní odměna“ zrušují.

13. V § 29 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

14. V § 35 větě první se za slovo „chování“
vkládají slova „související s výkonem tlumočnické
činnosti“.

15. V § 37 odst. 1 se písmena l) a n) zrušují.

Dosavadní písmena m) a o) se označují jako písme-
na l) a m).

16. V § 37 odst. 2 se písmena l) a o) zrušují.

Dosavadní písmena m), n) a p) se označují jako pís-
mena l), m) a n).

17. V § 37 odst. 3 písm. a) se číslo „75 000“
nahrazuje číslem „50 000“, slova „m) až o)“ se na-
hrazují slovy „l) a m)“ a slova „n) až p)“ se nahrazují
slovy „m) a n)“.

18. V § 37 odst. 3 písm. b) se číslo „250 000“
nahrazuje číslem „200 000“ a slova „nebo m)“ se
nahrazují slovy „nebo l)“.
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19. V § 37 odst. 3 písm. c) se číslo „500 000“
nahrazuje číslem „300 000“ a slova „ , i) nebo l)“ se
nahrazují slovy „nebo i)“.

20. V § 38 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

21. V § 38 odst. 2 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písme-
na f) a g).

22. V § 38 odst. 3 písm. a) se číslo „75 000“
nahrazuje číslem „50 000“ a slova „g) a podle od-
stavce 2 písm. h)“ se nahrazují slovy „f) a podle od-
stavce 2 písm. g)“.

23. V § 38 odst. 3 písm. b) se číslo „250 000“
nahrazuje číslem „200 000“ a slova „nebo g)“ se na-
hrazují slovy „nebo f)“.

24. V § 38 odst. 3 písm. c) se číslo „500 000“
nahrazuje číslem „300 000“ a slova „ , e) nebo f)“ se
nahrazují slovy „nebo e)“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2021.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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ZÁKON

ze dne 18. března 2020,

kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Posla-
necké sněmovny, ve znění zákona č. 47/2000 Sb.,
zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona
č. 192/2002 Sb., zákona č. 282/2004 Sb., zákona
č. 359/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona
č. 167/2005 Sb., zákona č. 205/2006 Sb., zákona
č. 573/2006 Sb., zákona č. 162/2009 Sb., zákona
č. 402/2009 Sb., zákona č. 265/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona
č. 265/2014 Sb., zákona č. 300/2017 Sb. a zákona
č. 277/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odst. 1 a 2 se za slova „správních
úřadů“ vkládají slova „a orgánů územní samo-
správy“.

2. V § 15 odst. 3 se slova „se uvede“ nahrazují
slovy „ , popřípadě výše pokuty a lhůta k jejímu
zaplacení se uvedou“.

3. V § 18 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Nebyla-li uložená pokuta ve stanovené
lhůtě dobrovolně zaplacena, srazí ji Kancelář Posla-
necké sněmovny (dále jen „Kancelář sněmovny“)
z platu poslance. Výkon rozhodnutí nařizuje výbor,
který vedl disciplinární řízení, v němž byla pokuta
uložena. Jestliže rozhodnutí, kterým byla uložena
pokuta, neobsahuje lhůtu k jejímu zaplacení, stanoví
ji dodatečně výbor, který výkon rozhodnutí naři-
zuje. Rozhodnutí, kterým byla uložena pokuta, je
vykonatelné, jestliže se proti němu nelze odvolat,
a jestliže lhůta stanovená k zaplacení pokuty uply-
nula marně.“.

Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.

4. V § 24 se slova „pro volby konané na usta-
vující schůzi Sněmovny, která byla ustavena“ zru-
šují.

5. V § 29 odst. 1 písm. d) se slova „a návrh
mezinárodní smlouvy vyžadující souhlas Parla-
mentu“ zrušují.

6. V § 39 odst. 1 se slova „Kanceláře Poslanecké
sněmovny (dále jen „Kancelář sněmovny“)“ nahra-
zují slovy „Kanceláře sněmovny“.

7. V § 43 odst. 1 se slova „a návrhů nové před-
lohy“ zrušují.

8. V § 46 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) přikazovat výborům k projednání zprávy,
informace nebo jiné obdobné podklady.“.

9. V § 47 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Schůze komise svolává a řídí její předseda
nebo jím pověřený místopředseda. Není-li předseda
komise, svolává a řídí schůze komise některý z místo-
předsedů. Není-li předseda ani místopředsedové,
svolá a řídí schůzi komise její člen, jehož tím komise
nebo její předseda pověří. Není-li takový člen, svolá
a řídí schůzi komise její nejstarší člen, který byl
poslancem v minulém volebním období. Není-li ta-
kový člen, svolá a řídí schůzi komise její nejstarší
člen.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

10. V § 50 odst. 1 se na konci písmene y) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno z) se zrušuje.

11. V § 58 odst. 1 se slova „ , odkázání jinému
orgánu Sněmovny a návrh jiné předlohy“ nahrazují
slovy „a odkázání jinému orgánu Sněmovny“ a slova
„návrhy jiné předlohy,“ se zrušují.

12. V § 63 odst. 1 se bod 4 zrušuje.

Dosavadní body 5 až 7 se označují jako body 4 až 6.

13. V § 63 odst. 1 se bod 6 zrušuje.

14. § 71 zní:
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„§ 71

Návrh usnesení Sněmovny upravujícího vnitřní
poměry Sněmovny a podrobnější pravidla jednání
Sněmovny a jejích orgánů se doručí všem poslancům
nejméně 24 hodin před hlasováním o něm.“.

15. V § 72 odst. 1 se bod 4 zrušuje.

Dosavadní body 5 až 7 se označují jako body 4 až 6.

16. V § 72 odst. 1 se na konci bodu 5 čárka
nahrazuje tečkou a bod 6 se zrušuje.

17. V § 77 odst. 3 se za slovo „poměrné“ vklá-
dají slova „nebo paritní“.

18. V § 90 odst. 3 se slova „mezinárodní
smlouvu podle čl. 10 Ústavy“ nahrazují slovy „mezi-
národní smlouvu, kterou se některé pravomoci
orgánů České republiky přenášejí na mezinárodní
organizaci nebo instituci“.

19. V § 95 odst. 2 se za slovo „opravu“ vkládají
slova „data účinnosti návrhu zákona,“.

20. V § 95 odstavec 3 zní:

„(3) Nerozhodla-li Sněmovna po ukončení
rozpravy o opakování druhého čtení, hlasuje nej-
dříve o návrzích na zamítnutí návrhu zákona vzne-
sených ve druhém čtení, poté o pozměňovacích,
popřípadě jiných návrzích k návrhu zákona. Poté
se Sněmovna usnese, zda s návrhem zákona vyslo-
vuje souhlas.“.

21. Za část sedmnáctou se vkládá nová část
osmnáctá, která včetně nadpisu zní:

„ČÁST OSMNÁCTÁ

PROJEDNÁVÁNÍ ZPRÁV, INFORMACÍ
NEBO JINÝCH OBDOBNÝCH PODKLADŮ

§ 114a

(1) Sněmovna projednává zprávy, informace
nebo jiné obdobné podklady, o nichž to stanoví zá-
kon nebo usnesení Sněmovny.

(2) Podklad se doručí všem poslancům. Orga-
nizační výbor podle povahy věci přikáže podklad
k projednání věcně příslušnému výboru nebo dopo-
ručí zařadit podklad do návrhu pořadu schůze Sně-
movny bez projednání ve věcně příslušném výboru.

(3) Je-li podklad předkládán Sněmovně z dů-

vodu, že jeho projednávání bylo zařazeno na pořad
schůze Sněmovny při schvalování, popřípadě změně
nebo doplnění pořadu schůze, podklad se výboru
k projednání nepřikazuje, neusnese-li se Sněmovna
jinak.

§ 114b

(1) Usnesení věcně příslušného výboru o pod-
kladu, popřípadě oponentní zpráva nebo záznam
o jednání výboru se doručí všem poslancům.

(2) Usnesení věcně příslušného výboru o pod-
kladu se okamžikem schválení pořadu nejbližší
schůze Sněmovny považuje za rozhodnutí Sně-
movny.

(3) Ustanovení odstavce 2 se nepoužije, pokud

a) se jedná o podklad, o němž to stanoví Sně-
movna usnesením podle § 1 odst. 2,

b) organizační výbor doporučí zařazení podkladu
do návrhu pořadu schůze Sněmovny,

c) projednávání podkladu již bylo zařazeno na po-
řad schůze Sněmovny,

d) nejpozději před zahájením nejbližší schůze
Sněmovny věcně příslušný výbor, jiný výbor,
menšina výboru v oponentní zprávě nebo po-
slanecký klub doručí předsedovi Sněmovny
písemnou žádost o zařazení podkladu na pořad
schůze Sněmovny, nebo

e) poslanecký klub požádá o zařazení podkladu na
pořad nejbližší schůze Sněmovny podle § 54
odst. 5.

(4) Za nejbližší schůzi Sněmovny se nepovažuje
schůze,

a) jejíž pořad nelze změnit nebo doplnit,

b) jejíž pořad nebyl schválen, nebo

c) při jejímž zahájení neuplynulo od doručení
usnesení věcně příslušného výboru o podkladu
poslancům nejméně 24 hodin.“.

Dosavadní části osmnáctá až dvacátá první se ozna-
čují jako části devatenáctá až dvacátá druhá.

22. V § 115 odst. 3 se za slova „se ustavují“
vkládají slova „na základě parity, které“.

23. V § 117 odstavec 2 zní:

„(2) Kancelář sněmovny spravuje rozpočet Sně-
movny.“.
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24. V § 117 se za odstavec 2 vkládá nový od-
stavec 3, který zní:

„(3) Kancelář sněmovny je oprávněna prodávat
upomínkové a propagační předměty, které se vzta-
hují k činnosti Sněmovny nebo Kanceláře sněmovny.
Příjem z prodeje upomínkových a propagačních
předmětů Kanceláří sněmovny je příjmem státního
rozpočtu.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstav-
ce 4 a 5.

25. V příloze č. 2 se v čl. 5 za bod 21 vkládají
nové body 22 až 25, které včetně nadpisu znějí:

„Ustavení komisí na základě parity

22. Rozhodne-li Sněmovna, že se komise ustaví
na základě parity, stanoví počet členů komise celým
násobkem počtu poslaneckých klubů. Sněmovna ko-
misi ustaví potvrzením kandidátky předložené vo-
lební komisí.

23. Návrhy na členy komise předkládají vo-
lební komisi poslanecké kluby nejpozději 24 hodin
přede dnem volby. Kandidátku komise sestaví vo-
lební komise tak, že každému z poslaneckých klubů
přidělí stejný počet míst v komisi.

24. Nepotvrdí-li Sněmovna ustavení komise,
předloží volební komise Sněmovně nový návrh ko-
mise sestavený podle bodů 22 a 23.

25. Nepotvrdí-li Sněmovna ani nově navržené
ustavení komise, postupuje se podle bodů 22 až 24,
dokud Sněmovna navržené ustavení komise ne-
potvrdí.“.

Dosavadní body 22 až 24 se označují jako body 26
až 28.

26. V příloze č. 2 v čl. 5 bodě 27 se slova „po-
měrného zastoupení“ nahrazují slovy „ , podle kte-
rých byl výbor ustaven nebo komise ustavena nebo
zvolena“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července
2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 8 a 21, která
nabývají účinnosti prvním dnem volebního období
Poslanecké sněmovny zvolené po dni vyhlášení to-
hoto zákona.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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ZÁKON

ze dne 18. března 2020,

kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

V § 146 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu
Senátu, ve znění zákona č. 172/2004 Sb. a zákona
č. 625/2006 Sb., se za odstavec 1 vkládá nový od-
stavec 2, který zní:

„(2) Kancelář Senátu je oprávněna prodávat
upomínkové a propagační předměty, které se vzta-
hují k činnosti Senátu nebo Kanceláře Senátu. Příjem

z prodeje upomínkových a propagačních předmětů
Kanceláří Senátu je příjmem státního rozpočtu.“.

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

Čl. II

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

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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