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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 47

Rozeslána dne 26. dubna 2022

Cena Kč 84,–

O B S A H:
89. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů
orgánů veřejné moci, ve znění zákona č. 270/2021 Sb.
90. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů
91. Z á k o n o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním
penzijním produktu)
92. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech
pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
93. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
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89
ZÁKON
ze dne 6. dubna 2022,
kterým se mění zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony
v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ve znění zákona č. 270/2021 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
V zákoně č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ve znění zákona č. 270/
/2021 Sb., čl. CXXII včetně nadpisu zní:
„Čl. CXXII
Přechodná ustanovení
1. Ustanovení § 44 písm. v) až x) a § 69b zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
a o změně některých zákonů, ve znění čl. CXXI
bodů 6 a 21 tohoto zákona, se použijí od 1. července 2022.
2. Ustanovení § 69c a 69d zákona č. 499/2004
Sb., ve znění čl. CXXI bodu 21 tohoto zákona, se
použijí od 1. července 2023.
3. Ustanovení § 69e a § 74 odst. 11 a 12 zákona
č. 499/2004 Sb., ve znění čl. CXXI bodů 21 až 23
tohoto zákona, se použijí od 1. července 2024. Do
30. června 2024 se použije ustanovení § 74 odst. 11
zákona č. 499/2004 Sb., ve znění účinném ke dni
31. ledna 2022.
4. Ustanovení § 63 odst. 3 a 4, § 64 odst. 4 a 7

a § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb., ve znění
čl. CXXI bodů 7 až 9, 11, 12, 18 a 20 tohoto zákona,
se použijí od 1. ledna 2026. Do 31. prosince 2025 se
použijí ustanovení § 63 odst. 3 a 4, § 64 odst. 4 a 7
a § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb., ve znění účinném ke dni 31. ledna 2022.
5. Ministerstvo vnitra stanoví a ve Věstníku
Ministerstva vnitra zveřejní postup atestačního střediska pro elektronické systémy spisové služby (dále
jen „atestační středisko“) při provádění atestace elektronického systému spisové služby (dále jen „atestace“), podmínky provádění atestace a výši úplaty
za provedení atestace do 31. ledna 2023.
6. K objednávkám atestací podaným atestačnímu středisku před 1. červencem 2023 se nepřihlíží.
7. K atestacím provedeným atestačním střediskem před 1. červencem 2023 se nepřihlíží.
8. Úplatu za atestaci, kterou uhradil objednatel
atestačnímu středisku v souvislosti s objednávkou
uvedenou v bodě 6 nebo atestací uvedenou v bodě 7,
atestační středisko vrátí objednateli.“.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.
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90
ZÁKON
ze dne 6. dubna 2022,
kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve
znění zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006
Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 310/2008
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 261/2011
Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb.,
zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 339/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1 se věta „Směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2005/45/ES ze dne
7. září 2005 o vzájemném uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy
a o změně směrnice 2001/25/ES.“ zrušuje.
2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na
samostatné řádky doplňují věty „Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/883 ze dne
17. dubna 2019 o přístavních zařízeních pro příjem
odpadu z lodí, kterou se mění směrnice 2010/65/EU
a zrušuje směrnice 2000/59/ES. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1159 ze dne
20. června 2019, kterou se mění směrnice 2008/106/
/ES o minimální úrovni výcviku námořníků a zrušuje
směrnice 2005/45/ES o vzájemném uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými
státy.“.
3. Poznámka pod čarou č. 4a se zrušuje.
4. V § 23a odst. 1 úvodní části ustanovení, § 23a
odst. 3 a v § 23a odst. 5 větě první se za slova
„Evropské unie“ vkládají slova „nebo státu tvořícího
Evropský hospodářský prostor“.
5. V § 23a odst. 1 úvodní části ustanovení
a v § 23a odst. 4 úvodní části ustanovení se slova
„tohoto členského státu“ nahrazují slovy „tohoto
státu“.

6. V § 23a se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 6, které znějí:
„(3) Provozovatel nebo velitel lodi o hrubé
prostornosti přesahující 300 tun, která směřuje do
přístavu členského státu Evropské unie nebo státu
tvořícího Evropský hospodářský prostor, je povinen
oznámit orgánu tohoto státu příslušnému podle jeho
předpisů prostřednictvím k tomu určeného formuláře údaje o lodi, průběhu plavby, druhu a množství
odpadu nacházejícím se na lodi, skladovací kapacitě
lodi pro jednotlivé druhy odpadu a o jeho předání
přístavnímu zařízení pro příjem odpadu; to neplatí,
byla-li příslušným orgánem členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský
prostor udělena výjimka z této povinnosti z důvodu
přepravy prováděné s pravidelnými a častými zastávkami.
(4) Údaje uvedené v odstavci 3 je provozovatel
nebo velitel lodi povinen oznámit
a) alespoň 24 hodin před předpokládaným připlutím do přístavu,
b) nejpozději v době, kdy loď opouští předchozí
přístav, pokud doba plavby trvá méně než
24 hodin, nebo
c) neprodleně po zjištění přístavu určení, je-li
znám méně než 24 hodin před připlutím do přístavu.
(5) Údaje oznámené podle odstavce 3 je provozovatel nebo velitel lodi povinen uschovat na palubě
lodi alespoň do doby vyplutí z přístavu následujícího
po přístavu, v němž se nachází přístavní zařízení,
jemuž byl odpad předán, a na žádost tyto údaje zpřístupnit příslušnému orgánu členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský
prostor. Údaje musí být uschovány v elektronické
podobě, nebrání-li tomu okolnosti, které provozovatel nebo velitel lodi nemohl odvrátit.
(6) Provozovatel nebo velitel lodi o hrubé prostornosti přesahující 300 tun je povinen
a) zaznamenat do systému pro výměnu informací
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na moři údaje obsažené v potvrzení o předání
odpadu přístavnímu zařízení pro příjem odpadu
nacházejícímu se v členském státu Evropské
unie nebo státu tvořícím Evropský hospodářský
prostor před vyplutím z přístavu, v němž se nachází přístavní zařízení, jemuž byl odpad
předán, nebo neprodleně po vystavení potvrzení provozovatelem tohoto zařízení, a
b) uschovat potvrzení o předání odpadu přístavnímu zařízení pro příjem odpadu na palubě lodi
alespoň po dobu 2 let ode dne jeho vystavení
a na žádost je zpřístupnit příslušnému orgánu
členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor.“.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 7 až 11.
7. V § 23a odst. 8 úvodní části ustanovení se
slova „odstavci 3 připlouvající z přístavu mimo
Evropskou unii a směřující do přístavu členského
státu Evropské unie“ nahrazují slovy „odstavci 7
připlouvající z přístavu mimo Evropskou unii nebo
Evropský hospodářský prostor a směřující do přístavu členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor“.
8. V § 23a odst. 8 písm. b) se za slova „Evropské unie“ vkládají slova „nebo státu tvořícím Evropský hospodářský prostor“.
9. V § 23a odst. 10 se slova „odstavcích 1 a 3
až 5“ nahrazují slovy „odstavcích 1, 3 a 7 až 9“.
10. V § 23a odst. 11 se slova „Rozsah údajů
předávaných podle odstavců 3 až 5“ nahrazují slovy
„Vzor formuláře podle odstavce 3 a rozsah údajů
předávaných podle odstavců 7 až 9“.
11. V § 24 odst. 1 písm. m) se za slova „průkazy způsobilosti“ vkládají slova „ , potvrzení
o uznání průkazu způsobilosti, byla-li vydána,“.
12. Za § 33 se vkládá nový § 33a, který včetně
nadpisu zní:
„§ 33a
Zajištění předávání odpadu
velitelem námořního plavidla
Velitel námořního plavidla je povinen před
opuštěním přístavu členského státu Evropské unie
nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor
zajistit předání odpadu nacházejícího se na palubě

Částka 47

námořního plavidla přístavnímu zařízení pro příjem odpadu v souladu s Mezinárodní úmluvou
MARPOL; to neplatí,
a) byla-li z této povinnosti příslušným orgánem
tohoto státu udělena výjimka z důvodu přepravy prováděné s pravidelnými a častými zastávkami a na námořním plavidle je dostatečná
skladovací kapacita pro veškerý odpad, který
vznikl a vznikne během plavby do následujícího
přístavu určení, nebo
b) je-li znám následující přístav určení, v tomto
přístavu je odpovídající přístavní zařízení pro
příjem odpadu a
1. z údajů oznámených provozovatelem nebo
velitelem lodi o hrubé prostornosti přesahující 300 tun podle § 23a odst. 3 a z údajů obsažených v potvrzení o předání odpadu přístavnímu zařízení pro příjem odpadu nebo,
jde-li o jiné námořní plavidlo, z údajů dostupných na jeho palubě vyplývá, že na námořním plavidle je dostatečná skladovací kapacita pro veškerý odpad, který vznikl
a vznikne během plavby do tohoto přístavu,
nebo
2. námořní plavidlo připlulo do přístavu za nepříznivých povětrnostních podmínek nebo
se v něm zdrží po dobu kratší než 24 hodin.“.
13. V § 43 odst. 5 úvodní části ustanovení se za
slova „držitel průkazu způsobilosti“ vkládají slova
„vydaného Úřadem“.
14. V § 43 odst. 6 větě první se za slovo „držitele“ vkládají slova „jím vydaného“.
15. V § 43 odst. 7 úvodní části ustanovení se za
slovo „Úřad“ vkládá slovo „jím“.
16. V § 43 odst. 9 se za slova „průkazu způsobilosti“ vkládají slova „vydaného Úřadem“.
17. V § 43 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:
„(10) Oprávnění pro výkon zvláštní činnosti
a oprávnění pro výkon práce spojené s funkcí člena
posádky lodě osvědčuje rovněž platný průkaz způsobilosti vydaný jiným členským státem Evropské
unie nebo státem tvořícím Evropský hospodářský
prostor; jde-li o průkaz způsobilosti pro člena posádky lodě na velitelské nebo provozní úrovni, musí
být tento průkaz způsobilosti uznán Úřadem.“.
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Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 11.
18. V § 47 odst. 1 se věta první zrušuje.
19. V § 47 odst. 1 větě první se slova „Jedná-li
se o držitele platného průkazu způsobilosti, opravňujícího k výkonu funkce na velitelské úrovni“ nahrazují slovy „Na žádost držitele platného průkazu
způsobilosti, vydaného jiným členským státem
Evropské unie nebo státem tvořícím Evropský hospodářský prostor pro člena posádky lodě na velitelské nebo provozní úrovni“.
20. V § 47 odst. 1 větě první a v § 47 odst. 2
větě druhé se slova „a znalosti anglického jazyka,“
zrušují.
21. V § 47 odst. 1 větě první a v § 47 odst. 2
větě druhé se slova „a znalost anglického jazyka“
zrušují.
22. V § 47 odst. 1 větě druhé a v § 47 odst. 2
větě třetí se slova „nebo anglického jazyka“ zrušují.
23. V § 47 odst. 4 větě první se za slovo „Úřad“
vkládají slova „po ověření jeho platnosti“.
24. V § 47 odstavec 5 zní:
„(5) Je-li to nezbytné pro provoz lodi, lze jako
člena posádky lodě na velitelské nebo provozní
úrovni nalodit po dobu nejvýše 3 měsíců ode dne
podání žádosti o uznání průkazu způsobilosti rovněž držitele platného průkazu způsobilosti vydaného jiným členským státem Evropské unie nebo
státem tvořícím Evropský hospodářský prostor, jehož průkaz způsobilosti dosud nebyl Úřadem
uznán. Provozovatel a velitel lodi jsou povinni zajistit, aby doklad o podání žádosti byl na palubě lodi.“.
25. V § 47 se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6
a 7.
26. Za § 47 se vkládá nový § 47a, který včetně
nadpisu zní:
„§ 47a
Zasílání informací o vydaných nebo uznaných
průkazech způsobilosti
Úřad zasílá každoročně do 31. ledna Komisi
v anonymizované podobě informace týkající se průkazů způsobilosti pro člena posádky na velitelské
nebo provozní úrovni, které vydal nebo uznal za
předchozí kalendářní rok.“.
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27. V § 48 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Zdravotní způsobilost osvědčuje rovněž platné
osvědčení o zdravotní způsobilosti vydané jiným
členským státem Evropské unie nebo státem tvořícím Evropský hospodářský prostor.“.
28. V § 48 odst. 3, § 48 odst. 6 větě první
a v § 48 odst. 8 se za slova „osvědčení o zdravotní
způsobilosti“ vkládají slova „vydaného Úřadem“.
29. V § 78 odst. 2 písm. k) a v § 79 odst. 2
písm. k) se za slova „průkazy způsobilosti“ vkládají
slova „ , potvrzení o uznání průkazu způsobilosti“.
30. V § 78 odst. 3 se vkládá nové písmeno a),
které zní:
„a) neoznámí nebo nezaznamená údaje podle
§ 23a,“.
Dosavadní písmena a) až n) se označují jako písmena b) až o).
31. V § 78 odst. 3 se za písmeno g) vkládá nové
písmeno h), které zní:
„h) v rozporu s § 47 odst. 5 nezajistí, aby byl na
palubě lodi doklad o podání žádosti o uznání
průkazu způsobilosti,“.
Dosavadní písmena h) až o) se označují jako písmena i) až p).
32. V § 78 odst. 7 se vkládá nové písmeno a),
které zní:
„a) neoznámí nebo nezaznamená údaje podle
§ 23a,“.
Dosavadní písmena a) až q) se označují jako písmena b) až r).
33. V § 78 odst. 7 se za písmeno k) vkládá nové
písmeno l), které zní:
„l) v rozporu s § 33a nezajistí předání odpadu přístavnímu zařízení pro příjem odpadu,“.
Dosavadní písmena l) až r) se označují jako písmena m) až s).
34. V § 78 odst. 7 se za písmeno o) vkládá nové
písmeno p), které zní:
„p) v rozporu s § 47 odst. 5 nezajistí, aby byl na
palubě lodi doklad o podání žádosti o uznání
průkazu způsobilosti,“.
Dosavadní písmena p) až s) se označují jako písmena q) až t).
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35. V § 78 odst. 9 písm. a) se slova „odstavce 3
písm. m) bodu 3“ nahrazují slovy „odstavce 3
písm. o) bodu 3“.

„h) v rozporu s § 47 odst. 5 nezajistí, aby byl na
palubě lodi doklad o podání žádosti o uznání
průkazu způsobilosti,“.

36. V § 78 odst. 9 písm. b) se slova „odstavce 3
písm. a), b), c), e), f), g), h), i), písm. m) bodu 1 nebo 2 nebo písm. n)“ nahrazují slovy „odstavce 3
písm. b), c), d), f), g), h), i), j), k), písm. o) bodu 1
nebo 2 nebo písm. p)“ a slova „odstavce 7 písm. f),
g), n), o) nebo p)“ se nahrazují slovy „odstavce 7
písm. g), h), p), q), r) nebo s)“.

Dosavadní písmena h) až o) se označují jako písmena i) až p).

37. V § 78 odst. 9 písm. c) se slova „odstavce 3
písm. d)“ nahrazují slovy „odstavce 3 písm. e)“
a slova „odstavce 7 písm. a), b), d), e), i), j), k), l)
nebo q)“ se nahrazují slovy „odstavce 7 písm. b),
c), e), f), j), k), m), n) nebo t)“.
38. V § 78 odst. 9 písm. d) se slova „odstavce 3
písm. j), k) nebo l)“ nahrazují slovy „odstavce 3
písm. a), l), m) nebo n)“ a slova „odstavce 7 písm. h)
nebo m)“ se nahrazují slovy „odstavce 7 písm. a), i),
l) nebo o)“.
39. V § 78 odst. 9 písm. e) se slova „odstavce 7
písm. c)“ nahrazují slovy „odstavce 7 písm. d)“.
40. V § 79 odst. 3 se vkládá nové písmeno a),
které zní:

42. V § 79 odst. 7 písm. a) se slova „odstavce 3
písm. m) bodu 3“ nahrazují slovy „odstavce 3
písm. o) bodu 3“.
43. V § 79 odst. 7 písm. b) se slova „odstavce 3
písm. a), b), c), e), f), g), h), i), písm. m) bodu 1 nebo 2 nebo písm. n)“ nahrazují slovy „odstavce 3
písm. b), c), d), f), g), h), i), j), k), písm. o) bodu 1
nebo 2 nebo písm. p)“.
44. V § 79 odst. 7 písm. c) se slova „odstavce 3
písm. d)“ nahrazují slovy „odstavce 3 písm. e)“.
45. V § 79 odst. 7 písm. d) se slova „odstavce 3
písm. j), k) nebo l)“ nahrazují slovy „odstavce 3
písm. a), l), m) nebo n)“.
46. V § 85 se text „§ 23a odst. 7“ nahrazuje
textem „§ 23a odst. 11“, text „§ 43 odst. 10“ se nahrazuje textem „§ 43 odst. 11“ a slova „§ 47 odst. 1,
2 a 8“ se nahrazují slovy „§ 47 odst. 1, 2 a 7“.

„a) neoznámí nebo nezaznamená údaje podle
§ 23a,“.

Čl. II

Dosavadní písmena a) až n) se označují jako písmena b) až o).

Účinnost

41. V § 79 odst. 3 se za písmeno g) vkládá nové
písmeno h), které zní:

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

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.
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91
ZÁKON
ze dne 7. dubna 2022
o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů
(zákon o panevropském osobním penzijním produktu)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

a distributorů této finanční služby a dohled nad
touto činností.
§2

ČÁST PRVNÍ

Příslušný orgán

PANEVROPSKÝ OSOBNÍ PENZIJNÍ
PRODUKT

Pravomoci příslušného orgánu podle přímo
použitelných předpisů upravujících panevropský
osobní penzijní produkt1) vykonává Česká národní
banka.

§1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na
přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující
panevropský osobní penzijní produkt1) působnost
České národní banky v oblasti panevropského osobního penzijního produktu a některá práva a povinnosti poskytovatelů, distributorů a účastníků panevropského osobního penzijního produktu.
(2) Nestanoví-li tento zákon nebo přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující panevropský osobní penzijní produkt1) jinak, použijí
se na činnost poskytovatele a distributora panevropského osobního penzijního produktu při poskytování nebo distribuci panevropského osobního penzijního produktu a pro dohled nad touto činností
v závislosti na tom, o kterou finanční službu jde,
právní předpisy upravující činnost poskytovatelů

1

§3
Žádost o registraci panevropského osobního
penzijního produktu
(1) Žádost o registraci panevropského osobního
penzijního produktu může podat
a) banka,
b) spořitelní a úvěrní družstvo,
c) tuzemská pojišťovna, které bylo uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti podle
pojistných odvětví životního pojištění,
d) obchodník s cennými papíry, který má v povolení uvedenou investiční službu obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci
smluvního ujednání,

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 ze dne 20. června 2019 o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP).
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/473 ze dne 18. prosince 2020, kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238, pokud jde o regulační technické normy upřesňující požadavky
na sdělení informací, na náklady a poplatky zahrnované do maximální výše nákladů a na techniky snižování rizik
v souvislosti s panevropským osobním penzijním produktem.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/896 ze dne 24. února 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238, s ohledem na dodatečné informace pro účely sbližování, pokud jde
o oznamování orgánům dohledu.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/897 ze dne 4. března 2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro
uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238, pokud jde o formát oznamování příslušným
orgánům dohledu a o spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými orgány a s Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění.
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e) investiční společnost, která je oprávněna obhospodařovat standardní fondy nebo srovnatelné
zahraniční investiční fondy nebo která je oprávněna přesáhnout rozhodný limit, nebo
f) samosprávný investiční fond, který je standardním fondem nebo je oprávněn přesáhnout rozhodný limit.
(2) Žádost o registraci panevropského osobního
penzijního produktu lze podat pouze elektronicky.
Žádost obsahuje, vedle náležitostí stanovených
správním řádem, též údaje o splnění podmínek pro
registraci panevropského osobního penzijního produktu stanovených v čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238. K žádosti se připojí
doklady osvědčující splnění těchto podmínek.
(3) Podrobnosti náležitostí žádosti, včetně příloh osvědčujících splnění podmínek pro registraci
panevropského osobního penzijního produktu, formát žádosti a její další technické náležitosti stanoví
prováděcí právní předpis.
§4
Oznamovací povinnost distributora
panevropského osobního penzijního produktu
(1) Distributor panevropského osobního penzijního produktu, který hodlá v České republice zahájit nebo ukončit distribuci panevropského osobního penzijního produktu, oznámí tuto skutečnost
České národní bance.
(2) Oznámení podle odstavce 1 lze učinit pouze
elektronicky. Formát oznámení a jeho další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.
§5
Odborná způsobilost
(1) Poskytovatel a distributor panevropského
osobního penzijního produktu distribuují panevropský osobní penzijní produkt pouze tak, že osoba,
která se přímo podílí na distribuci panevropského
osobního penzijního produktu nebo je za jeho distribuci odpovědná, trvale splňuje podmínky odborné
způsobilosti.
(2) Odbornou způsobilostí se pro účely tohoto
zákona rozumí získání odborných znalostí a dovedností nezbytných pro distribuci panevropského
osobního penzijního produktu, kterými jsou
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a) znalosti regulace panevropského osobního penzijního produktu a
b) schopnost řádně zákazníkovi vysvětlit panevropský osobní penzijní produkt a poskytnout
mu doporučení.
(3) Rozsah odborných znalostí a dovedností
pro distribuci panevropského osobního penzijního
produktu stanoví prováděcí právní předpis.
(4) Odstavce 2 a 3 se nepoužijí na odbornou
způsobilost poskytovatele nebo distributora panevropského osobního penzijního produktu, jehož
odborná způsobilost je upravena zákonem upravujícím distribuci pojištění a zajištění nebo zákonem
upravujícím podnikání na kapitálovém trhu.
§6
Zrušení registrace panevropského osobního
penzijního produktu
(1) Poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu se může vzdát registrace panevropského osobního penzijního produktu podle čl. 8
odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2019/1238 tím, že podá žádost o zrušení
registrace panevropského osobního penzijního produktu.
(2) Žádost o zrušení registrace panevropského
osobního penzijního produktu lze podat pouze elektronicky. Formát žádosti a její další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.
(3) Přílohou žádosti o zrušení registrace panevropského osobního penzijního produktu je plán
zabezpečení ochrany zájmů účastníků a příjemců
plnění z panevropského osobního penzijního produktu (dále jen „plán zabezpečení ochrany“). S předložením plánu zabezpečení ochrany může poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu
spojit podání žádosti o udělení souhlasu k právnímu
jednání, jímž mají být smlouvy o panevropském
osobním penzijním produktu postoupeny jinému
poskytovateli.
(4) Plán zabezpečení ochrany obsahuje alespoň
popis postupu směřujícího k zabezpečení trvání závazků ze smluv o panevropském osobním penzijním
produktu u jiného poskytovatele.
(5) Je-li řízení o zrušení registrace panevropského osobního penzijního produktu zahájeno
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z moci úřední, vyzve Česká národní banka poskytovatele panevropského osobního penzijního produktu
spolu s oznámením o zahájení řízení, aby jí plán
zabezpečení ochrany do 30 dní ode dne doručení
výzvy předložil.
§7
Ochrana zájmů účastníků a příjemců plnění
z panevropského osobního penzijního produktu
při zrušení registrace panevropského osobního
penzijního produktu
Je-li zahájeno řízení o zrušení registrace panevropského osobního penzijního produktu, vyvine
poskytovatel panevropského osobního penzijního
produktu veškeré úsilí, které lze po něm požadovat,
aby v případě zrušení registrace byly ochráněny zájmy účastníků a příjemců plnění z panevropského
osobního penzijního produktu.
§8
Postoupení smluv o panevropském osobním
penzijním produktu jinému poskytovateli
(1) Je-li zahájeno řízení o zrušení registrace
panevropského osobního penzijního produktu,
může poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu postoupit smlouvy o panevropském
osobním penzijním produktu jinému poskytovateli.
(2) K účinnosti právního jednání, jímž mají být
smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu postoupeny jinému poskytovateli, se vyžaduje
souhlas České národní banky. Tento souhlas nahrazuje souhlas účastníků panevropského osobního
penzijního produktu. Účastník panevropského
osobního penzijního produktu není účastníkem řízení o udělení tohoto souhlasu.
(3) Česká národní banka souhlas k právnímu
jednání, jímž mají být smlouvy o panevropském
osobním penzijním produktu postoupeny jinému
poskytovateli, udělí, jestliže
a) je zajištěna ochrana zájmů účastníků a příjemců
plnění z panevropského osobního penzijního
produktu,
b) poskytovatel, jemuž mají být smlouvy postoupeny, s postoupením souhlasí a
c) poskytovateli, jemuž mají být smlouvy postoupeny, byla udělena registrace panevropského
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osobního penzijního produktu ve vztahu ke
smlouvám, které mu mají být postoupeny.
(4) Podal-li poskytovatel, jemuž mají být
smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu postoupeny, žádost o registraci panevropského osobního penzijního produktu ve vztahu ke
smlouvám, které mu mají být postoupeny, Česká
národní banka řízení o žádosti o udělení souhlasu
k právnímu jednání přeruší po dobu řízení o žádosti
o registraci panevropského osobního penzijního
produktu.
(5) Žádost o udělení souhlasu k právnímu jednání, jímž mají být smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu postoupeny jinému poskytovateli, lze podat pouze elektronicky. Žádost obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem,
též údaje o splnění podmínek podle odstavce 3.
(6) Podrobnosti náležitostí žádosti, včetně příloh osvědčujících splnění podmínek pro udělení souhlasu, formát žádosti a její další technické náležitosti
stanoví prováděcí právní předpis.
§9
Rozhodnutí o postoupení smluv
o panevropském osobním penzijním produktu
jinému poskytovateli
(1) Je-li zahájeno řízení o zrušení registrace
panevropského osobního penzijního produktu,
může Česká národní banka rozhodnout o postoupení
smluv o panevropském osobním penzijním produktu jinému poskytovateli, jestliže
a) poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu
1. nepodá žádost o udělení souhlasu k právnímu
jednání, jímž mají být smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu postoupeny jinému poskytovateli, do 30 dní ode
dne zahájení řízení o zrušení registrace panevropského osobního penzijního produktu,
nebo tato žádost byla zamítnuta nebo řízení
o ní bylo zastaveno, nebo
2. nepostoupí smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu jinému poskytovateli do 30 dní ode dne vykonatelnosti rozhodnutí, jímž mu byl k tomuto právnímu
jednání udělen souhlas,
b) je zajištěna ochrana zájmů účastníků a příjemců
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plnění z panevropského osobního penzijního
produktu,
c) poskytovatel, jemuž mají být smlouvy postoupeny, s postoupením souhlasí a
d) poskytovateli, jemuž mají být smlouvy postoupeny, byla udělena registrace panevropského
osobního penzijního produktu ve vztahu ke
smlouvám, které mu mají být postoupeny.
(2) Účinnost postoupení smluv nastává dnem
vykonatelnosti rozhodnutí o zrušení registrace panevropského osobního penzijního produktu.
§ 10
Společná ustanovení k postoupení smluv
o panevropském osobním penzijním produktu
jinému poskytovateli
(1) Po dobu řízení o žádosti o udělení souhlasu
k právnímu jednání, jímž mají být smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu postoupeny jinému poskytovateli, a řízení o vydání rozhodnutí o postoupení smluv o panevropském osobním penzijním produktu jinému poskytovateli neběží lhůta pro vydání rozhodnutí o zrušení
registrace panevropského osobního penzijního produktu.
(2) Poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu, jemuž byly smlouvy postoupeny,
informuje o této skutečnosti účastníky panevropského osobního penzijního produktu do 30 dní
ode dne nabytí vykonatelnosti rozhodnutí podle
§ 8 odst. 3 nebo § 9 odst. 1.
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(2) Přijímající poskytovatel panevropského
osobního penzijního produktu bez zbytečného odkladu poskytne účastníkovi panevropského osobního penzijního produktu kopii písemnosti zachycující právní jednání podle odstavce 1 opatřenou potvrzením o tom, že tomuto poskytovateli došla.
§ 12
Dohled
Dohled nad dodržováním povinností poskytovatele a distributora panevropského osobního penzijního produktu a depozitáře stanovených tímto zákonem a přímo použitelnými předpisy Evropské
unie upravujícími panevropský osobní penzijní produkt1) vykonává Česká národní banka.
§ 13
Informační povinnost
(1) Poskytovatel a distributor panevropského
osobního penzijního produktu a depozitář poskytují
České národní bance informace potřebné pro výkon
její působnosti podle tohoto zákona.
(2) Rozsah, formu, lhůty a způsob poskytování
informací podle odstavce 1 stanoví přímo použitelné
předpisy Evropské unie upravující panevropský
osobní penzijní produkt1) a prováděcí právní předpis.
(3) Poskytovatel a distributor panevropského
osobního penzijního produktu, depozitář a jejich
spolupracující osoba, zejména auditor a pojistný matematik, poskytnou České národní bance na její výzvu další informace a vysvětlení potřebné pro výkon
její působnosti podle tohoto zákona.

(3) Odstavce 1 a 2, § 6 odst. 3 až 5 a § 8 a 9 se
nepoužijí pro poskytovatele panevropského osobního penzijního produktu podle čl. 6 odst. 1 písm. b)
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/
/1238 a použijí se obdobně ustanovení zákona upravujícího pojišťovnictví o převodu pojistného kmene.

(4) Povinnost podle odstavce 3 obdobně platí
i pro toho, kdo je důvodně podezřelý, že porušuje
podmínky použití označení podle čl. 9 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238.

§ 11

§ 14

Změna poskytovatele panevropského
osobního penzijního produktu

Opatření k nápravě

(1) Právní jednání, jímž účastník panevropského osobního penzijního produktu uplatňuje
právo na změnu poskytovatele panevropského osobního penzijního produktu, vyžaduje písemnou
formu.

(1) Jestliže činnost poskytovatele nebo distributora panevropského osobního penzijního produktu
nebo depozitáře není v souladu s tímto zákonem
nebo s přímo použitelným předpisem Evropské unie
upravujícím panevropský osobní penzijní produkt1),
může jim Česká národní banka podle povahy a zá-
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važnosti zjištěného nedostatku uložit opatření k nápravě spočívající v povinnosti ve stanovené lhůtě
a) odstranit zjištěný nedostatek, nebo
b) vyměnit
1. člena řídícího orgánu právnické osoby, jehož
členové jsou do funkce voleni, jmenováni
nebo jinak povoláni, který je oprávněn určovat strategii, cíle a celkové směřování této
osoby,
2. člena kontrolního orgánu právnické osoby,
jehož členové jsou do funkce voleni, jmenováni nebo jinak povoláni, který je oprávněn
dohlížet rozhodovací procesy na úrovni vedení a tyto procesy sledovat, nebo
3. jinou osobu ve vedoucí funkci.
(2) Poskytovatel a distributor panevropského
osobního penzijního produktu a depozitář, kterému
Česká národní banka uložila opatření k nápravě
podle odstavce 1, informují Českou národní banku
bez zbytečného odkladu o způsobu splnění opatření
k nápravě.
§ 15
Přestupky poskytovatele panevropského
osobního penzijního produktu
(1) Poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní některou z povinností týkajících se
služby přenositelnosti podle čl. 18 až 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2019/1238,
b) nesplní některou z oznamovacích povinností
podle čl. 21 odst. 1, 2 nebo 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238,
c) nesplní povinnost podle čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238,
d) nesplní některou z informačních povinností
podle čl. 24 věty poslední, čl. 33 odst. 1, čl. 35
odst. 6, čl. 38 nebo 39 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238,
e) nesplní některou z povinností týkajících se dohledu nad produktem a jeho řízení podle čl. 25
odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2019/1238,
f) nesplní některou z povinností týkajících se sdělení klíčových informací podle čl. 26, 27, čl. 28
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odst. 1 až 4, čl. 29, čl. 30 odst. 1 nebo čl. 33
odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2019/1238,
g) nesplní některou z povinností týkajících se
upřesnění požadavků a potřeb nebo poskytování poradenství podle čl. 34 odst. 1 až 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2019/1238,
h) nesplní některou z povinností týkajících se přehledu dávek panevropského osobního penzijního produktu podle čl. 35 odst. 1 až 5, čl. 36
odst. 1 nebo čl. 37 odst. 1 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2019/1238,
i) nemá systém, strukturu nebo písemnou koncepci podle čl. 40 odst. 6 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2019/1238,
j) poruší některé z investičních pravidel podle
čl. 41 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2019/1238,
k) nenabídne účastníkovi panevropského osobního penzijního produktu investiční možnosti
zahrnující základní panevropský osobní penzijní produkt podle čl. 42 odst. 2 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/
/1238,
l) nesplní některou z povinností týkajících se
změny investiční možnosti podle čl. 44 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/
/1238,
m) nesplní některou z povinností týkajících se základního panevropského osobního penzijního
produktu podle čl. 45 odst. 1 nebo 2 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/
/1238,
n) nesplní některou z povinností týkajících se
technik snižování rizik podle čl. 46 odst. 1 nebo 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2019/1238,
o) nesplní některou z povinností týkajících se vyřizování stížností podle čl. 50 odst. 1 až 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2019/1238,
p) nesplní některou z povinností týkajících se
služby změny poskytovatele panevropského
osobního penzijního produktu podle čl. 52
až 56 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2019/1238,
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q) nesplní některou z povinností týkajících se
změny formy vyplácení dávek podle čl. 59 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2019/1238,
r) nesplní některou z povinností týkajících se
osobního plánu odchodu do důchodu podle
čl. 60 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2019/1238,
s) distribuuje panevropský osobní penzijní produkt v rozporu s § 5 odst. 1,
t) nesplní některou z informačních povinností
podle § 10 odst. 2, § 13 nebo § 14 odst. 2, nebo
u) nesplní uložené opatření k nápravě podle § 14
odst. 1.
(2) Poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu podle čl. 6 odst. 1 písm. c), d), e)
nebo f) nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2019/1238 se dopustí přestupku tím, že nabídne panevropský osobní penzijní produkt se zárukou, aniž jsou splněny podmínky podle čl. 42
odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2019/1238.
(3) Poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu podle čl. 6 odst. 1 písm. c), e) nebo f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2019/1238 se dopustí přestupku tím, že nejmenuje
depozitáře podle čl. 48 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238.
(4) Poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu podle čl. 6 odst. 1 písm. a), c), d),
e) nebo f) nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2019/1238 se dopustí přestupku tím, že nabídne panevropský osobní penzijní produkt s možností zajistit krytí biometrických rizik, aniž jsou splněny podmínky podle čl. 49 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238.
(5) Poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 se
dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 3 až 13
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/
/20882), v platném znění.
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Částka 47

(6) Přijímající poskytovatel panevropského
osobního penzijního produktu se dopustí přestupku
tím, že neposkytne účastníkovi panevropského
osobního penzijního produktu kopii písemnosti zachycující právní jednání podle § 11 odst. 2.
(7) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a)
až p) nebo s) nebo odstavce 2 nebo 3 lze uložit pokutu do
a) 129 420 000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu poskytovatele podle jeho nejnovější dostupné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky v případě jejího povinného sestavování, přesahuje-li
takto určená částka částku podle písmene a),
nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu
získaného spácháním přestupku, je-li možné
výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená částka částku podle písmene a) nebo částku určenou podle písmene b).
(8) Za přestupek podle odstavce 1 písm. q), r),
t) nebo u) nebo odstavce 4, 5 nebo 6 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.
§ 16
Přestupky distributora panevropského
osobního penzijního produktu
(1) Distributor panevropského osobního penzijního produktu se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní některou z informačních povinností podle čl. 18 odst. 2, čl. 24 věty poslední, čl. 33
odst. 1, čl. 35 odst. 6, čl. 38 nebo 39 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/
/1238,
b) nejedná podle čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238,
c) nezavede opatření podle čl. 25 odst. 1 věty poslední nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2019/1238,
d) nesplní některou z povinností týkajících se sdělení klíčových informací podle čl. 26, 27, čl. 28
odst. 1 až 4, čl. 29, čl. 30 odst. 1 nebo čl. 33

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, v platném znění.

Sbírka zákonů č. 91 / 2022

Částka 47

odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2019/1238,
e) nesplní některou z povinností týkajících se
upřesnění požadavků a potřeb nebo poskytování poradenství podle čl. 34 odst. 1 až 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2019/1238,
f) nesplní některou z povinností týkajících se vyřizování stížností podle čl. 50 odst. 1 až 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2019/1238,
g) nesplní oznamovací povinnost podle § 4,
h) distribuuje panevropský osobní penzijní produkt v rozporu s § 5 odst. 1,
i) nesplní některou z informačních povinností podle § 13 nebo § 14 odst. 2, nebo
j) nesplní uložené opatření k nápravě podle § 14
odst. 1.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit
pokutu do 10 000 000 Kč.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit zákaz činnosti spočívající v distribuci panevropského
osobního penzijního produktu až na 5 let.
§ 17
Přestupky depozitáře
(1) Depozitář se dopustí přestupku tím, že
a) nejedná podle § 62 odst. 1 zákona o investičních
společnostech a investičních fondech,
b) poskytne investiční nástroj v rozporu s § 63 zákona o investičních společnostech a investičních
fondech,
c) nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje postupy
podle § 64 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech,
d) neoznámí skutečnost podle § 64 odst. 2 zákona
o investičních společnostech a investičních fondech,
e) vykonává činnost, z jejíhož výkonu může plynout střet zájmů, aniž má zavedeny organizační
předpoklady podle § 65 odst. 2 zákona o investičních společnostech a investičních fondech,
f) nemá vytvořeny předpoklady podle § 69 odst. 2
zákona o investičních společnostech a investičních fondech,
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g) nemá v opatrování zastupitelné investiční nástroje podle § 71 odst. 1 písm. a) zákona o investičních společnostech a investičních fondech,
h) nemá v úschově majetek, jehož povaha to
umožňuje, podle § 71 odst. 1 písm. b) zákona
o investičních společnostech a investičních fondech,
i) nezajistí evidenci majetku podle § 71 odst. 1
písm. c) zákona o investičních společnostech
a investičních fondech,
j) nezřídí, nevede nebo neeviduje peněžní účty,
neukládá peněžní prostředky nebo nekontroluje
pohyb peněžních prostředků podle § 72 zákona
o investičních společnostech a investičních fondech,
k) neprovede kontrolu podle § 73 odst. 1 nebo 3
zákona o investičních společnostech a investičních fondech,
l) neprovede příkaz podle § 73 odst. 2 zákona
o investičních společnostech a investičních fondech,
m) pověří jiného výkonem určité jednotlivé činnosti, kterou zahrnují činnosti podle § 71
odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, v rozporu s některým
z předpokladů podle § 77 nebo 78 zákona o investičních společnostech a investičních fondech,
n) nesplní některou z informačních povinností
podle § 13 nebo § 14 odst. 2, nebo
o) nesplní uložené opatření k nápravě podle § 14
odst. 1.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a)
až m) lze uložit pokutu do
a) 129 420 000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu depozitáře
podle jeho nejnovější dostupné účetní závěrky
nebo konsolidované účetní závěrky v případě
jejího povinného sestavování, přesahuje-li takto
určená částka částku podle písmene a), nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu
získaného spácháním přestupku, je-li možné
výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená částka částku podle písmene a) nebo částku určenou podle písmene b).
(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. n)
nebo o) lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.
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§ 18

§ 19

Další přestupky

Společné ustanovení k přestupkům

(1) Právnická osoba se dopustí přestupku tím,
že uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost v žádosti o registraci panevropského osobního penzijního produktu.

Přestupky podle tohoto zákona projednává
Česká národní banka.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí přestupku tím, že poruší podmínky použití
označení podle čl. 9 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2019/1238.
(3) Právnická, fyzická nebo podnikající fyzická
osoba, která není poskytovatelem ani distributorem
panevropského osobního penzijního produktu ani
depozitářem, se dopustí přestupku tím, že nesplní
informační povinnost podle § 13 odst. 3 a 4.
(4) Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do
a) 129 420 000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její nejnovější dostupné
účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky v případě jejího povinného sestavování,
přesahuje-li takto určená částka částku podle
písmene a), nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu
získaného spácháním přestupku, je-li možné
výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená částka částku podle písmene a) nebo částku určenou podle písmene b).
(5) Za přestupek podnikající fyzické osoby
podle odstavce 2 lze uložit pokutu do
a) 18 120 000 Kč, nebo
b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu
získaného spácháním přestupku, je-li možné
výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená částka částku podle písmene a).
(6) Za přestupek podle odstavce 3 lze uložit
pokutu do 10 000 000 Kč.

3

§ 20
Uveřejnění rozhodnutí
(1) Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní na svých internetových stránkách pravomocné rozhodnutí o přestupku nebo o uložení
opatření k nápravě, které vydala podle tohoto zákona, a informaci o tom, že proti tomuto rozhodnutí
byla podána žaloba podle zákona upravujícího
správní soudnictví nebo že proti rozhodnutí soudu
o této žalobě byla podána kasační stížnost, a informaci o tom, jak bylo o této žalobě nebo kasační
stížnosti rozhodnuto.
(2) Česká národní banka uveřejní rozhodnutí
o přestupku nebo o uložení opatření k nápravě podle
odstavce 1 na nezbytně nutnou dobu bez uvedení
identifikačních údajů o osobě uznané vinnou přestupkem nebo o osobě, které bylo uloženo opatření
k nápravě, jestliže by uveřejnění těchto údajů
a) ohrozilo stabilitu finančního trhu,
b) ohrozilo probíhající trestní nebo správní řízení,
nebo
c) způsobilo této osobě nepřiměřenou újmu.
(3) Rozhodnutí o přestupku nebo o uložení
opatření k nápravě podle odstavce 1 musí být uveřejněno nejméně po dobu 5 let. Osobní údaje osoby
uznané vinnou přestupkem nebo osoby, které bylo
uloženo opatření k nápravě, se uveřejní jen na nezbytně nutnou dobu podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího ochranu osobních údajů3) a zákona upravujícího zpracování osobních údajů.
§ 21
Seznamy
(1) Česká národní banka vede v elektronické
podobě seznam

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů).
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a) poskytovatelů panevropského osobního penzijního produktu, jimž vydala rozhodnutí o registraci panevropského osobního penzijního produktu,
b) poskytovatelů panevropského osobního penzijního produktu se sídlem v jiném členském státě
Evropské unie nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
kteří jsou oprávněni poskytovat panevropský
osobní penzijní produkt v České republice, a
c) distributorů panevropského osobního penzijního produktu, kteří České národní bance
oznámili zahájení distribuce panevropského
osobního penzijního produktu v České republice podle § 4.
(2) Česká národní banka uveřejňuje seznamy
podle odstavce 1 na svých internetových stránkách.
V případě změn zůstávají trvale uveřejněny i předchozí údaje.
(3) Dozví-li se Česká národní banka o změně
údajů zapsaných v seznamech podle odstavce 1, tyto
seznamy bez zbytečného odkladu aktualizuje.
§ 22
Zmocnění
Česká národní banka vydá vyhlášku podle § 3
odst. 3, § 4 odst. 2, § 5 odst. 3, § 6 odst. 2, § 8 odst. 6
a § 13 odst. 2.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o finančním arbitrovi
§ 23
Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi,
ve znění zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 57/2006
Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 278/2013 Sb., zákona
č. 336/2014 Sb., zákona č. 378/2015 Sb., zákona
č. 452/2016 Sb., zákona č. 171/2018 Sb. a zákona
č. 261/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena k) až m), která znějí:
„k) penzijní společností nebo zprostředkovatelem
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při nabízení, poskytování nebo zprostředkování
penzijního připojištění se státním příspěvkem,
l) penzijní společností nebo zprostředkovatelem
při nabízení, poskytování nebo zprostředkování
doplňkového penzijního spoření,
m) osobou, která poskytuje nebo distribuuje panevropský osobní penzijní produkt, při poskytování nebo distribuci panevropského osobního
penzijního produktu.“.
2. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena k) až m), která znějí:
„k) penzijní společnost nebo zprostředkovatel při
nabízení, poskytování nebo zprostředkování
penzijního připojištění se státním příspěvkem,
l) penzijní společnost nebo zprostředkovatel při
nabízení, poskytování nebo zprostředkování
doplňkového penzijního spoření,
m) osoba, která poskytuje nebo distribuuje panevropský osobní penzijní produkt.“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
§ 24
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona
č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona
č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona
č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona
č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona
č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona
č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona
č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona
č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona
č. 37/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona
č. 254/2012 Sb., zákona č. 134/2013 Sb., zákona
č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 135/2014 Sb., zákona č. 336/2014 Sb., zákona
č. 375/2015 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona
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č. 307/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona
č. 204/2019 Sb., zákona č. 119/2020 Sb., zákona
č. 298/2021 Sb. a zákona č. 353/2021 Sb., se mění
takto:

„c) panevropského osobního penzijního produktu podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2019/1238

1. V § 14b odst. 4 písm. a) bodě 3 se za slovo
„včetně“ vkládají slova „panevropského osobního
penzijního produktu a“.
2. V § 14b odst. 4 písm. b) se na konci textu
bodu 1 doplňují slova „ , včetně panevropského
osobního penzijního produktu“.
§ 25
Přechodné ustanovení
Získání odborných znalostí a dovedností nezbytných pro jednání se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem v rámci poskytování investičních
služeb v rozsahu odborných znalostí a dovedností
podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze prokázat osvědčením o úspěšném vykonání odborné
zkoušky podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Ustanovení § 5 odst. 1 tím není dotčeno.

ČÁST ČTVRTÁ

Částka 47

Kč 10 000“.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o distribuci pojištění a zajištění
§ 27
V § 57 odst. 1 písm. a) zákona č. 170/2018 Sb.,
o distribuci pojištění a zajištění, se na konci textu
bodu 3 doplňují slova „včetně panevropského osobního penzijního produktu“.
§ 28
Přechodné ustanovení
Získání odborných znalostí a dovedností pro
distribuci pojištění v rozsahu odborných znalostí
a dovedností pro skupinu odbornosti distribuce životního pojištění podle zákona č. 170/2018 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze prokázat osvědčením o úspěšném vykonání
odborné zkoušky podle zákona č. 170/2018 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona. Ustanovení § 5 odst. 1 tím není dotčeno.

Změna zákona o správních poplatcích
ČÁST ŠESTÁ

§ 26
V položce 65 bodě 3 přílohy k zákonu č. 634/
/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona
č. 188/2011 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona
č. 371/2017 Sb. a zákona č. 171/2018 Sb., se doplňuje
písmeno c), které zní:

ÚČINNOST
§ 29
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.
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92
ZÁKON
ze dne 6. dubna 2022,
kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech
a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

rodního vzdoru,“ a za slova „Den hrdinů druhého
odboje,“ se vkládají slova „25. červen – Den odchodu okupačních vojsk,“.

Čl. I
V § 4 odst. 1 zákona č. 245/2000 Sb., o státních
svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech
a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/
/2004 Sb., zákona č. 129/2006 Sb., zákona č. 162/
/2013 Sb., zákona č. 226/2017 Sb., zákona č. 49/
/2019 Sb. a zákona č. 356/2019 Sb., se za slova
„Den rodin,“ vkládají slova „27. květen – Den ná-

Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.
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Částka 47

93
ZÁKON
ze dne 7. dubna 2022,
kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o spotřebních daních
Čl. I
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve
znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004
Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004
Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005
Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005
Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005
Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007
Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona
č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona
č. 95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 407/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona
č. 308/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 201/2014 Sb., zákona č. 331/
/2014 Sb., zákona č. 157/2015 Sb., zákona č. 315/
/2015 Sb., zákona č. 382/2015 Sb., zákona č. 188/
/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 453/
/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/
/2017 Sb., zákona č. 4/2019 Sb., zákona č. 80/2019
Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 364/2019 Sb.,
zákona č. 229/2020 Sb., zákona č. 299/2020 Sb., zákona č. 343/2020 Sb., zákona č. 584/2020 Sb. a zákona č. 609/2020 Sb., se mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na
samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Rady
(EU) 2020/1151 ze dne 29. července 2020, kterou
se mění směrnice 92/83/EHS o harmonizaci struk-

tury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů.“.
2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na
samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Rady
(EU) 2019/2235 ze dne 16. prosince 2019, kterou
se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty a směrnice 2008/
/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní, pokud
jde o obranné úsilí v rámci Unie.“.
3. V § 3a odst. 1 písm. a) se číslo „2002“ nahrazuje číslem „2019“.
4. V § 11 odst. 1 písmeno c) včetně poznámky
pod čarou č. 17a zní:
„c) dopravené z území jiného členského státu na
daňové území České republiky pro ozbrojené
síly jiného členského státu, které se podílejí na
obranném úsilí vynakládaném na provádění činnosti Evropské unie v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky, pro použití těmito
ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci
je doprovázejícími anebo k zásobování jejich
jídelen; tyto výrobky mohou být dopravovány
z jiného členského státu pouze s doklady podle
§ 27 nebo 27c a s potvrzeným osvědčením
o osvobození od spotřební daně podle prováděcího nařízení Rady upravujícího prováděcí opatření ke směrnici o společném systému daně
z přidané hodnoty17a) (dále jen „osvědčení
o osvobození od spotřební daně“), přičemž toto
osvědčení potvrzuje Ministerstvo obrany,
17a

) Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne
15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření
ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně
z přidané hodnoty, v platném znění.“.

5. V § 11 odst. 1 písm. d) se za slova „pouze s“
vkládá slovo „potvrzeným“ a slova „vyhotoveným
podle vzoru a způsobem uvedeným v příslušném
předpisu Evropské unie,17a)“ se nahrazují slovy

Částka 47
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„ , přičemž toto osvědčení potvrzuje Ministerstvo
obrany,“.
6. V § 11 odst. 1 písm. e) se za slova „a s“
vkládá slovo „potvrzeným“ a slova „vyhotoveným
podle vzoru a způsobem uvedeným v příslušném
předpisu Evropské unie,17a)“ se nahrazují slovy
„ , přičemž toto osvědčení potvrzuje Celní úřad
pro hlavní město Prahu,“.
7. V § 15a odstavec 1 zní:
„(1) Nárok na vrácení daně vznikne ozbrojeným silám vysílajícího státu24a), které nakoupí zdaněné vybrané výrobky pro použití těmito ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci je doprovázejícími anebo k zásobování jejich jídelen, pokud jde
o ozbrojené síly
a) jiného členského státu, které se podílejí na
obranném úsilí vynakládaném na provádění činnosti Evropské unie v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky, nebo
b) státu, který je členem Organizace Severoatlantické smlouvy, nebo státu zúčastněného v Partnerství pro mír; tento nárok nevznikne ozbrojeným silám České republiky.“.
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uplatněna snížená sazba daně, je přílohou oznámení
o přijetí vybraných výrobků v režimu podmíněného
osvobození od daně osvědčení podle právních předpisů členského státu odeslání vydané výrobci těchto
vybraných výrobků příslušným orgánem tohoto
členského státu obdobné osvědčení podle § 132
odst. 1 nebo osvědčení vydané tímto výrobcem podle nařízení Komise upravujícího požadavky týkající
se vystavení správního dokladu pro dopravu zboží
v případě vlastní certifikace. Pokud příjemce neobdržel do okamžiku předložení oznámení o přijetí vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně takové osvědčení, musí být toto osvědčení přiloženo k oznámení o přijetí vybraných výrobků nejpozději do dvacátého pátého dne
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním
měsíci, ve kterém byla doprava ukončena.“.
14. V § 27a odst. 2 větě první se za text
„11 odst. 1 písm.“ vkládají slova „c) nebo“, slova
„pomocí elektronického systému“ se zrušují a věta
poslední se zrušuje.
15. V § 27a odst. 3 se věta poslední zrušuje.
16. V § 27f odst. 1 se slova „nebo 2“ zrušují.

8. V § 15a odst. 4 se za text „a)“ vkládá text
„ , c)“.

17. V § 28 odst. 1 se za text „písm.“ vkládá
text „c),“.

9. V § 25 odst. 1 písm. a) bodě 3 se za text
„písm.“ vkládá text „c),“.

18. V § 67 odstavec 3 včetně poznámky pod
čarou č. 69 zní:

10. V § 25 odst. 5 se slova „daně uvedeném
v nařízení Komise o osvědčení o osvobození od spotřební daně17a)“ nahrazují slovy „spotřební daně“.

„(3) Na líh se hledí jako na nedenaturovaný
také, pokud

11. V § 26 se na konci odstavce 6 doplňují věty
„Pokud má být na dopravované vybrané výrobky
v jiném členském státě uplatněna snížená sazba daně,
je přílohou návrhu elektronického průvodního dokladu osvědčení pro účely uplatnění snížené sazby
daně v jiném členském státě vydané výrobci těchto
vybraných výrobků. Pokud výrobci těchto vybraných výrobků není v okamžiku předložení návrhu
elektronického průvodního dokladu takové osvědčení vydáno, musí být toto osvědčení přiloženo k návrhu elektronického průvodního dokladu před zahájením dopravy.“.

a) obsahuje jiný denaturační prostředek než denaturační prostředek pro zvláštní denaturaci, kterým by měl být tento líh zvláštně denaturován
podle zákona upravujícího líh, menší množství
denaturačního prostředku, než je stanoveno
v zákoně upravujícím líh, nebo je zvláštně denaturovaný líh použit pro jiný účel než účel
stanovený v zákoně upravujícím líh,

12. V § 27 odst. 7 větě první se za text „písm.“
vkládají slova „c) nebo“.

b) obsahuje jiný denaturační prostředek než denaturační prostředek pro obecnou denaturaci, kterým by měl být tento líh denaturován podle
nařízení Komise upravujícího vzájemné uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely
osvobození od spotřební daně69), nebo menší
množství denaturačního prostředku, než je stanoveno v tomto nařízení,

13. V § 27a se na konci odstavce 1 doplňují věty
„Pokud má být na dopravené vybrané výrobky

c) došlo k daňovému zneužití výrobku obsahujícího líh zvláštně denaturovaný, který je denatu-

Sbírka zákonů č. 93 / 2022

Strana 876

rován v souladu s právními předpisy jiného
členského státu, nebo
d) došlo k daňovému zneužití lihu obecně denaturovaného, který je denaturován v souladu s nařízením Komise upravujícím vzájemné uznávání
postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně69).

Částka 47

mezi členskými státy se použijí ustanovení upravující dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně mezi členskými státy.“.
22. V § 81 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Pro účely metody určení extraktu původní mladiny
se neberou v potaz složky piva přidané po skončení
kvašení.“.

) Nařízení Komise (ES) č. 3199/93 ze dne 22. listopadu
1993 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace
lihu pro účely osvobození od spotřební daně, v platném
znění.“.

23. V § 81 odst. 3 se věta poslední nahrazuje
větou „Pro účely metody určení extraktu původní
mladiny se berou v potaz všechny složky piva,
včetně složek přidaných po skončení kvašení.“.

19. V § 67 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

24. V § 82 odst. 3 se slova „tohoto zákona“ nahrazují slovy „daně z piva“.

69

„(4) V případě odstavce 3 písm. c) nebo d) Ministerstvo financí po vyjádření Ministerstva zemědělství rozhodne, že líh není osvobozen od daně, a dále
postupuje podle směrnice Rady upravující harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů47a). Rozhodnutí Komise podle směrnice Rady upravující harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů47a), podle kterého nemělo Ministerstvo financí rozhodnout,
že líh není osvobozen od daně, se použije ode dne
jeho platnosti.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
20. V § 71 odst. 1 se na konci textu písmene d)
doplňují slova „podle zákona o léčivech nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady upravujícího
veterinární léčivé přípravky70)“.
Poznámka pod čarou č. 70 zní:
„70) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 ze
dne 11. prosince 2018 o veterinárních léčivých přípravcích a o zrušení směrnice 2001/82/ES, v platném znění.“.

21. Za § 71 se vkládá nový § 71a, který včetně
nadpisu zní:
„§ 71a
Doprava denaturovaného lihu
mezi členskými státy
(1) Obecně denaturovaný líh lze ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy dopravovat pro
účely podnikání pouze se zjednodušeným průvodním dokladem.
(2) Na dopravu zvláštně denaturovaného lihu

25. V § 85 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Snížená sazba daně z piva pro malé nezávislé pivovary se použije také na pivo, které je dopraveno z jiného členského státu na daňové území
České republiky, pokud je vyrobeno osobou, které
bylo příslušným orgánem jiného členského státu vydáno osvědčení podle právních předpisů tohoto jiného členského státu obdobné osvědčení podle § 132
odst. 1 nebo která vydala osvědčení podle nařízení
Komise upravujícího požadavky týkající se vystavení
správního dokladu pro dopravu zboží v případě
vlastní certifikace; toto osvědčení je přílohou daňového přiznání, pokud je v něm na pivo uplatněna
snížená sazba daně z piva.“.
26. V § 93 odst. 1 se slova „a fermentované nápoje (dále jen „vína“)“ zrušují.
27. V § 93 odst. 2 písm. a) a b) se číslo
„2204 21 10“ nahrazuje čísly „2204 21 06, 2204 21 07,
2204 21 08, 2204 21 09“.
28. V § 93 odst. 2 písm. a) se slovo „alkoholu60)“ nahrazuje slovy „alkoholu podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady upravujícího společnou organizaci trhů se zemědělskými produkty60)
(dále jen „skutečný obsah alkoholu“)“.
Poznámka pod čarou č. 60 zní:
„60) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/
/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79,
(ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.“.

29. V § 93 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
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„(4) Vínem se pro účely tohoto zákona s výjimkou části čtvrté rozumí také fermentovaný nápoj.“.

1. lihu 10 hl etanolu,

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

3. vína 1 000 hl,

30. V § 93 odst. 5 se za slovo „zákona“ vkládají
slova „s výjimkou části čtvrté“.

4. ostatních kvašených nápojů 15 000 hl,

31. V § 96 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.
32. Část čtvrtá včetně nadpisu zní:

„Č Á S T Č T V R T Á
OSVĚDČENÍ PRO ÚČELY UPLATNĚNÍ
SNÍŽENÉ SAZBY DANĚ V JINÉM
ČLENSKÉM STÁTĚ

2. piva 200 000 hl,

5. meziproduktů 250 hl.
(6) Správce daně rozhodne o žádosti podle odstavce 1 nejpozději do 30 dnů ode dne podání této
žádosti; běh této lhůty však započne nejdříve
1. ledna kalendářního roku, na který se osvědčení
vydává. Ve zvlášť složitých případech může tuto
lhůtu prodloužit nejblíže nadřízený správce daně.
O tomto prodloužení lhůty správce daně žadatele
vhodným způsobem vyrozumí.
§ 133

§ 132
Vydání osvědčení pro účely uplatnění
snížené sazby daně v jiném členském státě
(1) Správce daně na žádost osoby, která na daňovém území České republiky vyrábí líh, pivo, víno,
ostatní kvašené nápoje nebo meziprodukty, (dále jen
„výrobce daného druhu vybraných výrobků“) vydá
pro účely uplatnění snížené sazby daně v jiném členském státě osvědčení potvrzující výrobu daného
druhu vybraných výrobků touto osobou za bezprostředně předcházející kalendářní rok a splnění podmínek nezávislosti.
(2) Žádost podle odstavce 1 se podává samostatně pro každý druh vybraných výrobků.
(3) Osvědčení podle odstavce 1 se vydává na
kalendářní rok.
(4) Vzor osvědčení podle odstavce 1 stanoví
nařízení Komise upravující formulář pro osvědčení
malého nezávislého výrobce.
(5) Správce daně žádost podle odstavce 1 zamítne, pokud
a) výrobce daného druhu vybraných výrobků
1. nesplňuje podmínky nezávislosti, nebo
2. vyrábí daný druh vybraných výrobků v licenci, nebo
b) výroba daného druhu vybraných výrobků, pro
který výrobce daného druhu vybraných výrobků žádá o vydání osvědčení, za bezprostředně předcházející kalendářní rok překročí
v případě

Podmínky nezávislosti pro vydání osvědčení
pro účely uplatnění snížené sazby daně
v jiném členském státě
(1) Výrobce daného druhu vybraných výrobků
splňuje podmínky nezávislosti, pokud
a) není právně ani hospodářsky závislý na jiném
výrobci daného druhu vybraných výrobků a
b) jím provozovaný daňový sklad pro výrobu daného druhu vybraných výrobků není svými
nadzemními ani podzemními provozními ani
skladovacími prostorami technologicky nebo jinak propojen s prostorami jiného daňového
skladu pro výrobu daného druhu vybraných
výrobků; to neplatí pro výrobce lihu.
(2) Výrobce daného druhu vybraných výrobků
je právně nebo hospodářsky závislý na jiném výrobci
daného druhu vybraných výrobků, pokud
a) vlastní více než 50% podíl na čistém majetku
nebo disponuje více než 50 % hlasovacích práv
jiného výrobce daného druhu vybraných výrobků,
b) jím provozovanému daňovému skladu pro výrobu daného druhu vybraných výrobků chybí
některý hlavní výrobní provozní soubor, nebo
c) byla uzavřena jakákoliv dohoda, z níž lze dovodit přímou nebo nepřímou hospodářskou
nebo právní závislost tohoto výrobce na jiném
výrobci daného druhu vybraných výrobků58).
(3) Splňuje-li více výrobně nezávislých, avšak
vzájemně právně nebo hospodářsky závislých výrobců daného druhu vybraných výrobků společně
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podmínku výroby daného druhu vybraných výrobků podle § 132 odst. 5 písm. b), hledí se pro
účely vydání osvědčení podle § 132 odst. 1 na každého takového výrobce s výjimkou výrobce lihu
jako na výrobce splňujícího podmínky nezávislosti.
Pro účely určení výroby takového výrobce se za výrobu daného druhu vybraných výrobků považuje
souhrnná výroba daného druhu vybraných výrobků
všech těchto výrobců.
(4) Pokud nemusí být daný druh vybraných
výrobků vyráběn v daňovém skladu, použijí se odstavce 1 až 3 pro posouzení nezávislosti pro vydání
osvědčení pro účely uplatnění snížené sazby daně
z vybraných výrobků v jiném členském státě obdobně.
§ 134
Zvláštní ustanovení o některých druzích
vybraných výrobků pro osvědčení
pro účely uplatnění snížené sazby daně
v jiném členském státě
(1) Pro účely potvrzení výroby podle § 132
odst. 1 se vínem rozumí
a) výrobky uvedené pod kódy nomenklatury 2204
a 2205, s výjimkou vína podle písmene b), jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje
1. 1,2 % objemových, ale nepřesahuje 15 % objemových, je-li alkohol, který je obsažený
v hotovém výrobku, plně kvasného původu
bez přídavku lihu,
2. 15 % objemových, ale nepřesahuje 18 % objemových, pokud byly vyrobeny bez jakéhokoli obohacování a je-li alkohol, který je obsažený v hotovém výrobku, plně kvasného
původu bez přídavku lihu, nebo
b) výrobky uvedené pod kódy nomenklatury
2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08,
2204 21 09, 2204 29 10 a 2205, které jsou plněny
do lahví s hřibovitou zátkou pro šumivé víno,
která je upevněná zvláštním úchytným zařízením, nebo které při uzavřeném obsahu při 20 °C
mají přetlak 3 bary a více, který lze odvodit
z přítomnosti rozpuštěného oxidu uhličitého,
a jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje
1,2 % objemových, ale nepřesahuje 15 % objemových, je-li alkohol, který je obsažený v hotovém výrobku, plně kvasného původu bez přídavku lihu.

Částka 47

(2) Pro účely potvrzení výroby podle § 132
odst. 1 se ostatním kvašeným nápojem rozumí kvašené nápoje získané zkvašením ovoce, bobulovin, zeleniny, medového roztoku nebo zkvašením čerstvé
nebo koncentrované šťávy získané z těchto surovin,
které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury
a) 2204 a 2205, nejsou-li uvedeny v odstavci 1,
a 2206, s výjimkou piva a ostatních kvašených
nápojů uvedených v písmeni b), jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 1,2 % objemových, ale nepřesahuje 15 % objemových, je-li
alkohol obsažený v hotovém výrobku plně
kvasného původu bez přídavku lihu s výjimkou
přídavku lihu použitého k ředění nebo rozpouštění látek určených k aromatizaci v nezbytně nutné dávce, pokud se tím obsah alkoholu nezvýší více než o 1,2 % objemových,
nebo
b) 2206 00 31, 2206 00 39, 2204 10, 2204 21 06,
2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10
a 2205, nejsou-li uvedeny v odstavci 1, které
jsou plněny do lahví s hřibovitou zátkou, která
je upevněná zvláštním úchytným zařízením,
nebo které při uzavřeném obsahu při 20 °C mají
přetlak 3 bary a více, který lze odvodit z přítomnosti rozpuštěného oxidu uhličitého, a jejichž
skutečný obsah alkoholu přesahuje 1,2 % objemových, ale nepřesahuje 15 % objemových,
je-li alkohol, který je obsažený v hotovém výrobku, plně kvasného původu bez přídavku lihu
s výjimkou přídavku lihu použitého k ředění
nebo rozpouštění látek určených k aromatizaci
v nezbytně nutné dávce, pokud se tím obsah
alkoholu nezvýší více než o 1,2 % objemových.
(3) Pro účely potvrzení výroby podle § 132
odst. 1 se meziproduktem rozumí výrobky se skutečným obsahem alkoholu přesahujícím 1,2 % objemových, ale nepřesahujícím 22 % objemových,
které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury 2204,
2205 a 2206 a které nejsou pivem, vínem podle odstavce 1 nebo ostatním kvašeným nápojem podle odstavce 2.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Pro daňové povinnosti u spotřebních daní za
zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi
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související se použije zákon č. 353/2003 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Pro daňové povinnosti u spotřebních daní za
zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti
čl. I bodů 2, 4 až 10, 12 a 14 až 17, jakož i pro práva
a povinnosti s nimi související se použije zákon
č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti čl. I bodů 2, 4 až 10, 12 a 14 až 17.
3. Pro daňové povinnosti u spotřebních daní za
zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti
čl. I bodu 23, jakož i pro práva a povinnosti s nimi
související se použije zákon č. 353/2003 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. I bodu 23.
4. Na dopravu vybraných výrobků zahájenou
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. III
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona
č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona
č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona
č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona
č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona
č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona
č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona
č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb., zákona
č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona
č. 333/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona
č. 502/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 196/2014
Sb., zákona č. 262/2014 Sb., zákona č. 360/2014 Sb.,
zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb., zákona č. 33/2017 Sb., nálezu Ústav-
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ního soudu, vyhlášeného pod č. 40/2017 Sb., zákona
č. 170/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona
č. 371/2017 Sb., zákona č. 283/2018 Sb., zákona
č. 6/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona
č. 256/2019 Sb., zákona č. 283/2020 Sb., zákona
č. 299/2020 Sb., zákona č. 343/2020 Sb., zákona
č. 527/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona
č. 284/2021 Sb., zákona č. 355/2021 Sb., zákona
č. 363/2021 Sb. a zákona č. 371/2021 Sb., se mění
takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na
samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Rady
(EU) 2021/1159 ze dne 13. července 2021, kterou
se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o dočasná
osvobození od daně při dovozu a některých dodáních v reakci na pandemii COVID-19.“.
2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na
samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Rady
(EU) 2019/2235 ze dne 16. prosince 2019, kterou
se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty a směrnice 2008/
/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní, pokud
jde o obranné úsilí v rámci Unie.“.
3. V § 16 odst. 3 písmeno c) zní:
„c) přidělení zboží z jiného členského státu do tuzemska ozbrojeným silám České republiky,
které se podílejí na obranném úsilí vynakládaném na provádění činnosti Evropské unie
v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky nebo které se podílejí na společném obranném úsilí v rámci Organizace Severoatlantické
smlouvy, pokud
1. toto zboží bylo přiděleno pro použití těmito
ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci, kteří je doprovázejí, a
2. dodání tohoto zboží v jiném členském státě
těmto ozbrojeným silám ani dovoz tohoto
zboží do jiného členského státu těmito
ozbrojenými silami nepodléhaly zdanění
v tomto jiném členském státě.“.
4. V § 68 odst. 8 větě druhé se za slovo „sídla“
vkládají slova „nebo zastoupení“.
5. V § 68 odst. 10 písmena a) a b) znějí:
„a) uskutečněné v tuzemsku určené pro použití
ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci,
kteří je doprovázejí, anebo k zásobení jejich jídelen, pokud jde o ozbrojené síly
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1. jiného členského státu, které se podílejí na
obranném úsilí vynakládaném na provádění
činnosti Evropské unie v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky, nebo
2. státu, který je členem Organizace Severoatlantické smlouvy, nebo státu zúčastněného
v Partnerství pro mír, které se podílejí na
společném obranném úsilí; osvobozeno není
dodání zboží nebo poskytnutí služby určené
pro použití ozbrojenými silami České republiky nebo jejich civilními zaměstnanci anebo
k zásobení jejich jídelen,
b) do jiného členského státu pro použití ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci, kteří je
doprovázejí, anebo k zásobení jejich jídelen, pokud nejde o ozbrojené síly státu určení a jde
o ozbrojené síly
1. členského státu, které se podílejí na obranném úsilí vynakládaném na provádění činnosti Evropské unie v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky, nebo
2. státu, který je členem Organizace Severoatlantické smlouvy, nebo státu zúčastněného
v Partnerství pro mír, které se podílejí na
společném obranném úsilí.“.
6. V § 68 se doplňují odstavce 18 až 21, které
znějí:
„(18) Od daně s nárokem na odpočet daně je
osvobozeno dodání zboží nebo poskytnutí služby
agentuře nebo subjektu, které byly založeny podle
práva Evropské unie, nebo Evropské komisi, pokud
je toto plnění pořízeno nebo přijato v rámci plnění
úkolů, které jim byly svěřeny právem Evropské unie
za účelem reakce na vznik a rozšíření onemocnění
COVID-19 způsobeného koronavirem označovaným jako SARS CoV-2, s výjimkou případů, kdy
je toto plnění použito touto agenturou, tímto subjektem nebo Evropskou komisí pro účely dalšího
dodání zboží nebo poskytnutí služby za úplatu.
(19) Nárok na osvobození od daně podle odstavce 18 se prokazuje osvědčením o osvobození od
daně podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty7e).
Toto osvědčení potvrzuje pro účely osvobození od
daně příslušný orgán jiného členského státu, v němž
se nachází sídlo, zastoupení nebo umístění Evropské
komise, agentury nebo subjektu, pro které je plnění
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uskutečněno; to neplatí, pokud se jedná o dodání
zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku Evropské komisi, agentuře nebo subjektu,
které mají v tuzemsku sídlo, zastoupení nebo umístění.
(20) Zjistí-li plátce, že u dodání zboží nebo poskytnutí služby, na které se uplatnilo osvobození od
daně podle odstavce 18, již nejsou splněny podmínky pro uplatnění tohoto osvobození, vzniká
mu povinnost vystavit opravný daňový doklad; pro
vystavení opravného daňového dokladu se § 45 použije obdobně. Plátce použije u zdanitelného plnění
sazbu daně platnou ke dni, kdy přestaly platit podmínky pro uplatnění tohoto osvobození.
(21) Z daně stanovené na základě zjištění, že již
nejsou splněny podmínky pro uplatnění osvobození
od daně podle odstavce 18, nevzniká úrok z prodlení
do dne splatnosti daně za zdaňovací období, v němž
plátce zjistil tuto skutečnost.“.
7. V § 71 odst. 4 písmeno d) zní:
„d) ozbrojenými silami pro jejich použití nebo použití civilními zaměstnanci, kteří je doprovázejí,
anebo k zásobení jejich jídelen, pokud jde
o ozbrojené síly
1. jiného členského státu, které se podílejí na
obranném úsilí vynakládaném na provádění
činnosti Evropské unie v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky, nebo
2. státu, který je členem Organizace Severoatlantické smlouvy, nebo státu zúčastněného
v Partnerství pro mír, které se podílejí na
společném obranném úsilí; osvobozen není
dovoz zboží ozbrojenými silami České republiky.“.
8. V § 71 se doplňuje odstavec 9, který zní:
„(9) Od daně je osvobozen dovoz zboží uskutečněný agenturou nebo subjektem, které byly založeny podle práva Evropské unie, nebo Evropskou
komisí, pokud je toto zboží dováženo v rámci plnění
úkolů, které jim byly svěřeny právem Evropské unie
za účelem reakce na vznik a rozšíření onemocnění
COVID-19 způsobeného koronavirem označovaným jako SARS CoV-2, s výjimkou případů, kdy
je toto zboží použito touto agenturou, tímto subjektem nebo Evropskou komisí pro účely dalšího dodání zboží za úplatu. Zjistí-li plátce, že u dovozu
zboží, na který se uplatnilo toto osvobození od daně,
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již nejsou splněny podmínky pro uplatnění tohoto
osvobození, použije u zdanitelného plnění sazbu
daně platnou ke dni, kdy přestaly platit podmínky
pro uplatnění tohoto osvobození.“.
9. V § 86 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) ozbrojené síly vysílajícího státu60), který je
1. jiným členským státem, pokud se podílejí na
obranném úsilí vynakládaném na provádění
činnosti Evropské unie v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky, nebo
2. členem Organizace Severoatlantické smlouvy
nebo státem zúčastněným v Partnerství pro
mír, pokud mezinárodní smlouva, která je
součástí právního řádu, stanoví, že vybrané
druhy zboží nebo služeb se v tuzemsku
osvobodí od daně; tento nárok nemohou
uplatnit ozbrojené síly České republiky,“.
Čl. IV
Přechodná ustanovení
1. Pro daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti
s nimi související se použije zákon č. 235/2004 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Pro daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti čl. III bodů 2 až 5, 7 a 9, jakož i pro práva
a povinnosti s nimi související se použije zákon
č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti čl. III bodů 2 až 5, 7 a 9.
3. Na dodání zboží nebo poskytnutí služby podle § 68 odst. 18 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
které se uskutečnily od 1. ledna 2021 do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se
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použije § 68 odst. 18 až 21 zákona č. 235/2004 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.
4. Na dovoz zboží podle § 71 odst. 9 zákona
č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, který se uskutečnil od
1. ledna 2021 do dne předcházejícího dni nabytí
účinnosti tohoto zákona, se použije § 71 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Zjistí-li plátce, že dodání zboží nebo poskytnutí služby má být podle bodu 3 osvobozeno od
daně, vzniká mu povinnost opravit výši daně; pro
opravu výše daně se § 43 zákona č. 235/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, použije obdobně.
6. Byl-li uplatněn nárok na odpočet daně
z plnění podle bodu 3 nebo 4, nevzniká úrok z prodlení z částky odpovídající tomuto nároku do dne
splatnosti této daně. Pokud byl uplatněn nárok na
vrácení daně z tohoto plnění, úrok z prodlení
z částky, u které vznikla povinnost ji vrátit, nevzniká
do dne splatnosti této částky.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, s výjimkou
a) ustanovení čl. I bodů 2, 4 až 10, 12 a 14 až 17,
čl. II bodu 2, čl. III bodů 2 až 5, 7 a 9 a čl. IV
bodu 2, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2022, a
b) ustanovení čl. I bodu 23 a čl. II bodu 3, která
nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2031.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.
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