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V. 

Plné znění zákona s vyznačenými změnami 

 

19/1997 Sb. 

ZÁKON 
ze dne 24. ledna 1997 

o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní 

zákon, ve znění pozdějších předpisů 

ve znění zákonů č. 249/2000 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 186/2004 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 138/2008 Sb., č. 

41/2009 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 64/2014 Sb. a č. 183/2017 Sb. 

 

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

ČÁST PRVNÍ 
Základní ustanovení 

 

 

§ 1 

 

Předmět úpravy 

 
(1) Tento zákon upravuje práva a povinnosti fyzických nebo právnických osob, související se zákazem chemických 

zbraní a nakládáním s toxickými chemickými látkami a jejich prekurzory, zneužitelnými k porušování zákazu chemických 

zbraní. 

 

(2) Výkon státní správy a kontrolu v této oblasti provádí Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen "Úřad"), který 

současně vykonává působnost Úřadu pro kontrolu zákazu chemických zbraní a zajišťuje mezinárodní spolupráci v 

oblasti své působnosti. 

 

 

§ 2 

 

Vymezení pojmů 

 
Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) chemickými zbraněmi: 

1. toxické chemické látky a jejich prekurzory, jichž může být vzhledem k jejich toxickým vlastnostem a množství 

využito jako prostředku vedení bojové činnosti, s výjimkou těch, které jsou určeny pro účely nezakázané tímto zákonem, 

2. munice a prostředky určené k usmrcení nebo způsobení újmy na zdraví člověka nebo zvířete anebo k poškození 

rostlin nebo ekosystémů,1) pokud tyto účinky nastávají v důsledku toxických vlastností toxických chemických látek, které 

seuvolňují z munice nebo prostředků, 

3. jakékoli zařízení zvlášť určené k použití munice a prostředků uvedených v bodu 2; 

a) chemickou zbraní 

1. toxická chemická látka a její prekurzor, vyjma těch, které jsou určeny pro nezakázaný účel a jejichž druh a 

množství odpovídají tomuto účelu, 
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2. munice nebo prostředek určený k usmrcení nebo způsobení jiné újmy na zdraví člověka nebo zvířete anebo 

k poškození rostlin nebo ekosystémů1) toxickým působením toxických chemických látek uvedených v bodu 1, které 

by se uvolnily v důsledku použití této munice nebo prostředků, nebo 

3. libovolné vybavení zvláště navržené k použití v přímé souvislosti s použitím munice nebo prostředků uvedených 

v bodu 2; 

b) toxickou chemickou látkou jakákoli chemická látka, která může svým chemickým působením na životní procesy způsobit 

smrt, dočasné zneschopnění nebo trvalou újmu na zdraví lidem nebo zvířatům anebo zničení rostlin; 

c) prekurzorem jakákoli chemicky reagující látka, která se účastní kteréhokoli stadia výroby toxické chemické látky; 

d) stanovenou látkou toxická chemická látka a její prekurzory v členění podle § 7; 

d) stanovenou látkou toxická chemická látka nebo její prekurzor uvedené v seznamech chemických látek Úmluvy o 

zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení (dále jen „Úmluva“)2); 
stanovené látky se člení na látky seznamu 1, látky seznamu 2 a látky seznamu 3;  

e) určitou organickou chemickou látkou jakákoli chemická látka tvořená sloučeninami uhlíku, mimo jeho oxidy, sulfidy a 

uhličitany kovů; 

f) chemickými látkami používanými k zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti jakékoli chemické látky, které jsou schopny 

rychle vyvolat u člověka krátkodobé podráždění smyslových orgánů nebo rychlé a krátkodobé fyzické zneschopnění; 

g) výrobou stanovených látek jejich vytváření chemickou reakcí; 

g) výrobou stanovených látek vytváření stanovených látek chemickou reakcí, včetně stanovených látek, které jsou 

meziproduktem nebo vedlejším nebo odpadním produktem při výrobě chemické látky, pokud takový produkt 

existuje tak dlouho, aby mohl být izolován, přestože k tomu za běžných podmínek nedochází; 

h) zpracováním stanovených látek fyzikální proces, při němž nejsou přetvářeny v jinou látku; 

i) spotřebou stanovených látek jejich přeměna chemickou reakcí v jinou látku; 

j) nakládáním se stanovenými látkami jejich vývoj, výroba, spotřeba, držení, jiné nabývání, zpracovávání nebo převádění; 

nakládání se stanovenými látkami není službou podle zákona o volném pohybu služeb; 

j) nakládáním vývoj, výroba, spotřeba, držení, jiné nabývání, zpracovávání nebo převádění toxické chemické látky 

nebo jejího prekurzoru; nakládání není službou podle zákona o volném pohybu služeb; 

k) provozem prostor, kde jsou umístěna zařízení sloužící k výrobě, zpracování nebo spotřebě stanovených látek, jakož i 

místa pro jejich skladování a místa, v nichž s nimi dochází k manipulaci, nebo prostor k výrobě určitých organických 

chemických látek; 

l) zničením chemických zbraní jejich úplná a nevratná likvidace; 

m) nakládáním s chemickými zbraněmi převod vlastnického práva, jakož i jiná dispozice s chemickými zbraněmi, z níž 

vyplývá změna držitele, místa nebo způsobu použití; 

n) převodem výstup stanovených látek z území České republiky nebo vstup stanovených látek na území České republiky; 

o) nezakázaným účelem mírový účel včetně 

1. průmyslového, zemědělského, výzkumného, zdravotnického a farmaceutického účelu, 

2. ochranného účelu, který se přímo týká ochrany proti toxickým chemickým látkám a ochrany proti 

chemickým zbraním (dále jen „ochranný účel“), 

3. vojenského účelu bez použití chemické zbraně, který nezávisí na použití toxických vlastností chemických látek 

jako bojových prostředků, nebo 

4. účelu udržování vnitřního pořádku včetně vnitrostátního potlačování nepokojů. 

 
 ------------------------------------------------------------------ 

 1) § 3 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 
1) § 3 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
2) Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení, vyhlášená pod č. 14/2009 Sb. m. 

s. 

 

 

ČÁST DRUHÁ 
Zákaz chemických zbraní 

 

 

§ 3 
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(1) Vývoj, výroba, držení, použití a nakládání s chemickými zbraněmi se zakazují. 

 

(2) Převod chemických zbraní do České republiky nebo jejich tranzit se zakazují. 

 

(3) Nakládání s toxickou chemickou látkou nebo jejím prekurzorem k jinému než nezakázanému účelu se 

zakazuje. 

 

(4) Odhalení nebo důvodné podezření na podporování nebo financování aktivit uvedených v odstavcích 1 až 

3 je každý povinen bezodkladně ohlásit Policii České republiky, která tyto informace neprodleně sdělí Hasičskému 

záchrannému sboru České republiky a Úřadu. 

 

 

§ 4 

 

Nález chemických zbraní 

 
(1) Nález nebo důvodné podezření na nález chemických zbraní je každý povinen bezodkladně ohlásit Policii České 

republiky, která tyto informace neprodleně sdělí Hasičskému záchrannému sboru České republiky a Úřadu. 

 

(2) Fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nebo držitelem chemické zbraně, je povinna s ní naložit 

způsobem a ve lhůtě, které určí Úřad. Není-li tato osoba známa, zajistí zničení chemické zbraně Úřad. 

 

(3) Náklady spojené s činností uvedenou v odstavci 2 nese ten, kdo porušil zákaz podle § 3 odst. 1 a 2. Není-li tato 

osoba známa nebo nelze-li vůči ní náhradu nákladů uplatňovat a vymáhat a neuhradí-li je dobrovolně jiná osoba, nese 

náklady stát. 

 

 

§ 5 

 

Zařízení pro výrobu chemických zbraní 

 
(1) Vývoj, výroba, převod, montáž, jakož i jiné nabývání a držení zařízení pro výrobu chemických zbraní nebo 

projektování, výstavba a užívání provozů pro výrobu chemických zbraní se zakazují. 

 

(2) Pro nález zařízení pro výrobu chemických zbraní se obdobně užije ustanovení § 4. 

 

 

ČÁST TŘETÍ 
Stanovené látky 

 

 

HLAVA I 
Obecné podmínky nakládání se stanovenými látkami Nakládání se stanovenými látkami 

 a jejich členění 

 

 

§ 6 

 
(1) Nakládat se stanovenými látkami lze jen za podmínek stanovených tímto zákonem a jen 

a) k průmyslovým, zemědělským, výzkumným, zdravotnickým, farmaceutickým a dalším mírovým účelům, 
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b) k ochranným účelům, které se přímo týkají ochrany proti chemickým zbraním (dále jen "ochranné účely"). 

 

(2) Fyzická nebo právnická osoba, která nakládá se stanovenými látkami k ochranným účelům, je povinna ohlásit 

Úřadu údaje o činnostech uskutečňovaných k těmto účelům v uplynulém kalendářním roce do 31. ledna následujícího roku. 

Obsah hlášení stanoví Úřad prováděcím právním předpisem. 

 

 

§ 7 

 
(1) Stanovené látky se pro účely tohoto zákona z hlediska nebezpečnosti svých toxických vlastností nebo možnosti 

zneužití k porušování zákazů určených tímto zákonem člení na 

a) vysoce nebezpečné látky, 

b) nebezpečné látky, 

c) méně nebezpečné látky. 

 

(2) Seznamy stanovených látek v členění podle odstavce 1 stanoví Úřad vyhláškou. 

Každý, kdo předává stanovenou látku do držby jiné osobě, je povinen v průvodní dokumentaci uvést údaj o 

jejím druhu a koncentraci. 

 

§ 7a 

Zrušen 
(1) Před prvním převodem nebo jiným nabytím stanovené látky jsou výrobce nebo dovozce povinni zjistit, zda má 

stanovená látka 1 nebo více nebezpečných vlastností, a na základě toho ji klasifikovat podle tohoto zákona a podle 

zvláštního právního předpisu. 1a) 

 

(2) Stanovené látky podléhají povinnosti registrace podle zvláštního právního předpisu. 1a) 

 

(3) V případě, že stanovené látky nepodléhají povinnosti registrace podle odstavce 2, je osoba, která je vyrábí nebo 

dováží, povinna splnit povinnost oznamování podle zvláštního právního předpisu. 1a) 

 

(4) První úplatné nebo bezúplatné předání stanovené látky, jakož i další úplatné nebo bezúplatné předání stanovené 

látky další osobě je možné jen tehdy, pokud jsou zabaleny, označeny a vybaveny bezpečnostním listem podle zvláštního 

právního předpisu. 1a) 

 
------------------------------------------------------------------ 

1a) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů. 

 

 

HLAVA II 
Vysoce nebezpečné látky 

Látky seznamu 1 

 

 

§ 8 

 
(1) Nakládat s vysoce nebezpečnými látkami látkou seznamu 1 lze jen na základě licence udělené Úřadem a jen k 

výzkumným, zdravotnickým, farmaceutickým nebo ochranným účelům. 

 

(2) Úhrnné množství vysoce nebezpečných látek látek seznamu 1 nacházejících se na území České republiky nesmí 

převýšit v souladu s Úmluvou o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení 

(dále jen „Úmluva“)2) za jeden rok jednu tunu. 

 
 ------------------------------------------------------------------ 
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 2) Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení, vyhlášená pod č. 94/1997 Sb. 

 

 

§ 9 

 

Podmínky pro udělení licence 

 
(1) Licenci lze udělit pouze právnické osobě. 

 

(2) Podmínkou pro udělení licence právnické osobě je 

a) místo usazení na území některého z členských států Evropské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském 

hospodářském prostoru, 

b) ustanovení odpovědného zástupce. 

 

(3) Úřad licenci udělí, pokud úhrnné množství vysoce nebezpečných látek na území České republiky nepřesáhne 

výši uvedenou v § 8 odst. 2 a pokud se výroba vysoce nebezpečných látek uskutečňuje v objektech stanovených prováděcím 

právním předpisem. 

 

(3) Úřad licenci udělí, pokud úhrnné množství látek seznamu 1 na území České republiky nepřesáhne výši 

uvedenou v § 8 odst. 2 a pokud se nakládání s látkou seznamu 1 uskutečňuje v objektech, které jsou jednoznačně 

vymezeny z hlediska svého umístění v areálu, složení z provozních celků a stavebně konstrukčního řešení a které 

zajišťují nakládání s touto látkou k účelům podle § 8 odst. 1. Prováděcí právní předpis stanoví druhy objektů podle 

věty první. 

 

(4) Úřad licenci neudělí, 

a) byla-li žadateli v uplynulých deseti letech přede dnem podání žádosti o vydání licence odňata, nebo 

b) je-li to v rozporu s bezpečnostními zájmy České republiky; stanovisko, zda je udělení licence v souladu s těmito zájmy, 

sdělí Úřadu Ministerstvo vnitra, Bezpečnostní informační služba, Vojenské zpravodajství a Úřad pro zahraniční styky 

a informace; tyto orgány jsou povinny se k žádosti o vydání licence písemně vyjádřit do 30 dnů ode dne, kdy jim byl 

doručen stejnopis žádosti Úřadu, jinak se má za to, že s udělením licence souhlasí. 

 

 

§ 10 

 

Odpovědný zástupce 

 
(1) Odpovědným zástupcem se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba, která odpovídá za řádný výkon 

činností, na který se uděluje licence, ustanovená právnickou osobou. 

 

(2) Podmínkou pro ustanovení odpovědného zástupce je 

a) státní občanství členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, 

Švýcarské konfederace nebo jiného státu, pokud jde o osobu oprávněnou k uznání odborné kvalifikace podle zvláštního 

právního předpisu2a), 

b) skutečnost, že se trvale zdržuje na území České republiky, 

c) způsobilost k právním úkonům, 

c) plná svéprávnost, 

d) bezúhonnost, 

e) odborná způsobilost pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako 

vysoce toxické podle zvláštního právního předpisu2b), 

f) 3 roky praxe v oblasti oborů chemie. 

 

(3) Funkci odpovědného zástupce lze vykonávat vždy jen pro jednu právnickou osobu. Právnická osoba 

ustanovující odpovědného zástupce je povinna vytvořit podmínky pro výkon jeho funkce, včetně zajištění přístupu 

k informacím o výkonu činností, na který se uděluje licence. 
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(4) Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen dozorčí rady, popřípadě jiného kontrolního orgánu 

této právnické osoby. 

 

(5) Přestane-li v průběhu výkonu činnosti, na který se uděluje licence, odpovědný zástupce svoji funkci vykonávat, 

musí právnická osoba, jíž se uděluje licence, neprodleně požádat o změnu licence. 

 
------------------------------------------------------------------ 
2a) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o 

změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů. 
2b) § 44b zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

§ 11 

 

Bezúhonnost 

 
(1) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen 

a) za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s činností, na kterou má být licence udělena, 

b) pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k povaze činnosti, na kterou má být udělena licence, a osobě 

odpovědného zástupce je obava, že se dopustí stejného nebo podobného činu při provozování výkonu odpovědného 

zástupce, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen. 

 

(2) Za účelem doložení bezúhonnosti si Úřad vyžádá podle zvláštního právního předpisu2e) výpis z evidence Rejstříku 

trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické 

podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 
------------------------------------------------------------------ 
2e) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

§ 12 

 

Žádost o udělení licence 

 
(1) Písemná žádost o udělení licence obsahuje 

a) název nebo obchodní jméno, místo usazení právnické osoby, která žádá o udělení licence, identifikační číslo osoby, bylo-

li přiděleno,  

b) jméno a příjmení, datum narození a adresa odpovědného zástupce, na které se trvale zdržuje, 

c) údaj o předpokládaném nakládání s vysoce nebezpečnými látkami, na které je udělení licence požadováno, 

d) specifikaci provozů a zařízení pro výrobu, týká-li se žádost o udělení licence výroby nebo uvádění zařízení do provozu, 

e) název vysoce nebezpečné látky podle seznamu, její množství, údaje o účelu užití a o jejím konečném určení. 

 

(2) K žádosti podle odstavce 1 se připojí 

a) kopie smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby a u osob zapsaných v obchodním rejstříku výpis z 

obchodního rejstříku, 

b) v případě cizího státního příslušníka doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů cizího státu, v němž pobýval 

nepřetržitě déle než 3 měsíce, který nesmí být starší 6 měsíců, nebo čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem v 

případě, že tento stát takový doklad nevydává, 

c) doklad o odborné způsobilosti odpovědného zástupce, popřípadě rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace podle 

zvláštního právního předpisu 2a), 

d) doklad o účelu nakládání s vysoce nebezpečnými látkami, 

e) údaje z evidence o držených vysoce nebezpečných látkách, jestliže žadatel je povinen takovou evidenci vést podle § 25a, 

f) výkresová dokumentace k doložení údajů podle odstavce 1 písm. d), 
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g) doklad o účetní závěrce ověřené auditorem, která není starší než šest měsíců od podání žádosti, 

h) kopie rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví o zařazení pracoviště do kategorie z hlediska rizikovosti pro zdraví 

podle zvláštního právního předpisu 2c). 

 

(3) Žadatel o udělení licence předloží písemnou žádost o udělení licence Úřadu, týká-li se žádost o udělení licence 

a) výroby vysoce nebezpečných látek nebo uvádění zařízení na jejich výrobu do provozu, nejpozději sedm měsíců před 

předpokládaným zahájením výroby, 

b) ostatních činností, nejpozději čtyři měsíce před počátkem kalendářního roku, ve kterém má být s vysoce nebezpečnou 

látkou nakládáno. 

 

(4) V případě, že na činnosti uvedené v odstavci 1 bude uzavírána smlouva, je třeba požádat o licenci nejpozději 

sedm měsíců před uzavřením smlouvy. 

 
------------------------------------------------------------------ 
2a) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně 

některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů. 
2c) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

(1) Žádost o udělení licence obsahuje 

a) jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a datum narození odpovědného zástupce a adresu, na které se 

trvale zdržuje, 

b) údaj o předpokládaném nakládání s látkou seznamu 1, na které je udělení licence požadováno, 

c) specifikaci provozů a zařízení pro výrobu, týká-li se žádost o udělení licence výroby nebo uvádění zařízení do 

provozu, 

d) název látky seznamu 1 podle seznamu, její množství, údaje o účelu užití a o jejím konečném určení, 

e) pro každý objekt, ve kterém se nakládá s látkou seznamu 1, popis v rozsahu umístění v areálu, složení z provozních 

celků a stavebně konstrukčního řešení. 

 

(2) K žádosti podle odstavce 1 se připojí 

a) v případě cizího státního příslušníka doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů cizího státu, v němž 

pobýval nepřetržitě déle než 3 měsíce, který nesmí být starší 6 měsíců, nebo čestné prohlášení s úředně ověřeným 

podpisem v případě, že tento stát takový doklad nevydává, 

b) doklad o odborné způsobilosti odpovědného zástupce, popřípadě rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace podle 

zvláštního právního předpisu2a), 

c) doklad o účelu nakládání s látkou seznamu 1, 

d) údaje z evidence látek seznamu 1, jestliže je žadatel povinen takovou evidenci vést podle § 25a, 

e) výkresová dokumentace k doložení údajů podle odstavce 1 písm. c) a e). 

 

(3) Žadatel o udělení licence předloží žádost o udělení licence Úřadu, týká-li se žádost o udělení licence 

a) výroby látky seznamu 1 nebo uvádění zařízení na její výrobu do provozu, nejpozději sedm měsíců před 

předpokládaným zahájením výroby, 

b) jiné činnosti, nejpozději čtyři měsíce před předpokládaným zahájením nakládání s látkou seznamu 1. 

________________________ 
2a) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států 

Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

§ 13 

 

Udělení licence 

 
(1) Úřad udělí licenci právnické osobě (dále jen „držitel licence“), jsou-li splněny podmínky pro její udělení podle § 

9. 

 

(2) Zjistí-li Úřad před vydáním rozhodnutí, že žádost není úplná, poskytne tomu, kdo žádá, přiměřenou lhůtu k 
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odstranění nedostatků. 

 

(3) Rozhodnutí o udělení licence obsahuje 

a) název nebo obchodní jméno a místo usazení právnické osoby, jíž se licence uděluje, a identifikační číslo osoby poskytnuté 

správcem základního registru osob 2d), 

b) jméno a příjmení, datum narození a adresa odpovědného zástupce, na které se trvale zdržuje, 

c) předmět a rozsah licence, 

d) účel užití vysoce nebezpečné látky a její povolené množství, 

e) další podmínky licence vyplývající z mezinárodních závazků. 

 

(4) Licence není třeba k záchranným pracím směřujícím k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik 

vzniklých mimořádnou událostí nebo k likvidačním pracím směřujícím k odstranění následků způsobených mimořádnou 

událostí2e); osoba provádějící záchranné nebo likvidační práce neprodleně ohlásí jejich provádění Policii České republiky a 

Úřadu. 

 
------------------------------------------------------------------ 
2d) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech. 
2e) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Rozhodnutí o udělení licence 
(1) Úřad udělí licenci právnické osobě (dále jen „držitel licence“), jsou-li splněny podmínky pro její udělení podle § 

9. 

 

(2) Rozhodnutí o udělení licence obsahuje 

a) jméno, příjmení a datum narození odpovědného zástupce a adresu, na které se trvale zdržuje, 

b) předmět a rozsah licence, 

c) účel užití látky seznamu 1 a její povolené množství, 

d) další podmínky licence vyplývající z mezinárodních závazků, 

e) název a adresu objektu, ve kterém se nakládá s látkou seznamu 1. 

 

(3) Licence není třeba k záchranným pracím směřujícím k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik 

vzniklých mimořádnou událostí nebo k likvidačním pracím směřujícím k odstranění následků způsobených 

mimořádnou událostí2e). Osoba provádějící záchranné nebo likvidační práce neprodleně ohlásí jejich provádění 

Policii České republiky, která tyto informace neprodleně sdělí Úřadu. 

 

(4) O udělení licence Úřad rozhodne ve lhůtě 90 dnů od zahájení řízení. 

________________________ 
2e) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 
 

 

§ 14 

 

Zánik licence 

 
(1) Licence zaniká 

a) dnem zániku právnické osoby, která je držitelem licence, 

b) rozhodnutím Úřadu o odnětí licence. 

 

(2) Úřad licenci odejme, zjistí-li, že 

a) držitel licence přestal splňovat podmínky licence podle tohoto zákona, 

b) licence byla udělena na základě nepravdivých údajů, nebo 

c) výkon oprávnění držitele licence je v rozporu s bezpečnostními zájmy České republiky; stanovisko, zda je výkon 

oprávnění držitele licence v rozporu s těmito zájmy, sdělí Úřadu Ministerstvo vnitra, Bezpečnostní informační služba, 
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Vojenské zpravodajství nebo Úřad pro zahraniční styky a informace. 

 

(3) V případě odnětí licence nevzniká nárok na náhradu škody, která takovým odnětím vznikla. 

 

(1) Licence zaniká 

a) dnem zániku právnické osoby, která je držitelem licence, 

b) rozhodnutím Úřadu o odnětí licence nebo jejím zrušení. 

 

(2) Úřad licenci odejme, zjistí-li, že 

a) držitel licence přestal splňovat podmínky licence podle tohoto zákona, 

b) přes výzvu Úřadu podle § 15 odst. 4 nepožádal o vydání nového rozhodnutí, 

c) licence byla udělena na základě nepravdivých údajů, nebo 

d) výkon oprávnění držitele licence je podle stanoviska Ministerstva vnitra, Bezpečnostní informační služby, 

Vojenského zpravodajství nebo Úřadu pro zahraniční styky a informace v rozporu s bezpečnostními zájmy 

České republiky. 

 

(3) Úřad licenci zruší, pokud držitel licence o její zrušení požádá. 

 

(4) Držitel licence je bez zbytečného odkladu po zániku licence povinen v souladu s tímto zákonem ukončit 

licencovanou činnost. 

 

(5) Odvolání proti rozhodnutí o odnětí licence nemá odkladný účinek. 

 

 

§ 15 

 

Změna licence 

 
(1) Úřad může rozhodnout o změně licence 

a) na základě odůvodněné žádosti držitele licence, 

b) došlo-li ke změně skutečností, na základě kterých byla licence udělena. 

 

(2) V případě, kdy dojde ke změně skutečností uvedených v § 13 odst. 3, je držitel licence povinen písemně požádat 

Úřad o její změnu, a to neprodleně po jejím zjištění, nejpozději však 

a) do sedmi měsíců před zahájením změny předmětu licence, týká-li se změna licence výroby vysoce nebezpečných látek 

nebo uvádění zařízení na jejich výrobu do provozu, 

b) do čtyř měsíců před počátkem kalendářního roku, týká-li se změna licence ostatních skutečností uvedených v § 13 odst. 

3. 

 

(3) V žádosti o změnu licence musí být uveden odkaz na číslo původního rozhodnutí o udělení licence a důvody 

požadované změny, které musí být řádně doloženy. 

Nové rozhodnutí o udělení licence 

 

(1) Dojde-li ke změně údajů uvedených v rozhodnutí o udělení licence nebo jiných skutečností významných pro 

výkon licencované činnosti, vydá Úřad na základě žádosti držitele licence nové rozhodnutí. Ministerstvo vnitra, 

Bezpečnostní informační služba, Vojenské zpravodajství a Úřad pro zahraniční styky a informace sdělí Úřadu 

stanovisko, zda je vydání nového rozhodnutí v souladu s bezpečnostními zájmy České republiky. Tyto orgány 

jsou povinny se vyjádřit do 30 dnů od doručení žádosti Úřadu o stanovisko, jinak se má za to, že s vydáním 

nového rozhodnutí souhlasí. 

 

(2) V žádosti o nové rozhodnutí musí být uveden odkaz na číslo původního rozhodnutí o udělení licence a důvody 

pro vydání nového rozhodnutí, které musí být řádně doloženy. 

 

(3) Novým rozhodnutím vydaným podle odstavce 1 se původní rozhodnutí ruší. 
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(4) Dozví-li se Úřad o změně údajů uvedených v rozhodnutí o vydání licence nebo jiných skutečností významných 

pro výkon licencované činnosti a držitel licence nepodal žádost o vydání nového rozhodnutí, Úřad jej k podání 

žádosti vyzve; k tomu mu stanoví lhůtu, která nesmí být kratší než 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy. 

 

 

§ 16 

 

Umístění kontrolních přístrojů 

 
Držitelé licence na nakládání s vysoce nebezpečnými látkami látkami seznamu 1 a zařízeními na jejich výrobu jsou 

povinni umožnit 

a) mezinárodním inspektorům Organizace pro zákaz chemických zbraní (dále jen „mezinárodní inspektoři“) umístění 

kontrolních přístrojů umožňujících trvalé a nepřetržité sledování vysoce nebezpečných látek látek seznamu 1 v 

provozech a zařízeních na jejich výrobu, 

b) kontrolním orgánům kdykoli okamžitý přístup k těmto přístrojům. 

 

 

§ 17 

 

Převod vysoce nebezpečných látek 

 
(1) Převod vysoce nebezpečných látek je možný jen mezi členskými státy Úmluvy a jen za podmínek stanovených 

touto Úmluvou. 

 

(2) Údaje o předpokládaném převodu vysoce nebezpečných látek je držitel licence povinen ohlásit Úřadu nejpozději 

do 40 dnů před jeho uskutečněním. 

 

Převod látek seznamu 1 a změna jejich držitele 
(1) Převod látky seznamu 1 je možný jen mezi členskými státy Úmluvy a jen za podmínek stanovených Úmluvou. 

 

(2) Údaje o předpokládaném převodu látky seznamu 1 je držitel licence povinen ohlásit Úřadu nejpozději 40 dnů 

před jeho uskutečněním. 

 

(3) V případě změny držitele látky seznamu 1 v rámci České republiky je držitel licence povinen ohlásit Úřadu údaje 

o této změně před jejím uskutečněním. 

 

 

§ 18 

 

Ohlašování vysoce nebezpečných látek látek seznamu 1 

 
Držitel licence je povinen ohlásit Úřadu údaje o nakládání s vysoce nebezpečnými látkami látkou seznamu 1 za 

uplynulý kalendářní rok do 31. ledna následujícího roku a údaje o předpokládaném nakládání pro následující kalendářní 

rok každoročně do 31. srpna běžného roku. Údaje, které je držitel licence povinen ohlásit, stanoví prováděcí právní předpis. 

 

 

§ 19 

 

Ztráta, odcizení nebo nález vysoce nebezpečných látek látek seznamu 1 

 
(1) Ztrátu nebo odcizení vysoce nebezpečných látek látky seznamu 1 je každý povinen bezodkladně ohlásit 
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nejbližšímu útvaru Policie České republiky a Úřadu. Současně je povinen sdělit všechny údaje, které je nezbytné znát pro 

případ úniku vysoce nebezpečných látek látky seznamu 1 do okolního prostředí nebo zasažení živých organismů. 

 

(2) Nález vysoce nebezpečných látek látky seznamu 1 je každý povinen bezodkladně ohlásit nejbližšímu útvaru 

Policie České republiky, který tuto informaci neprodleně sdělí Hasičskému záchrannému sboru České republiky a Úřadu. 

 

 

HLAVA III 
Nebezpečné látky 

Látky seznamu 2 

 

 

§ 20 

 

Ohlašování nebezpečných látek  

Nakládání s látkami seznamu 2 

 
(1) Fyzická nebo právnická osoba, která nakládá s nebezpečnými látkami a překročí stanovené množství 

nebezpečných látek nebo jejich stanovenou koncentraci, je povinna ohlásit Úřadu údaje o výrobě, zpracování, spotřebě a 

převodu nebezpečných látek za uplynulý kalendářní rok do 31. ledna následujícího roku a údaje o předpokládané výrobě, 

zpracování a spotřebě nebezpečných látek pro následující kalendářní rok každoročně do 31. srpna běžného roku. 

 

(2) Ohlašovací povinnost se vztahuje i na instalaci nových zařízení na výrobu, zpracování nebo spotřebu 

nebezpečných látek. 

 

(3) Prováděcí právní předpis stanoví množství nebezpečných látek, koncentraci nebezpečných látek ve směsi s jinými 

látkami a obsah hlášení podle odstavců 1 a 2. 

 

(4) V případě, že dojde ke změně předpokládaných údajů pro následující kalendářní rok, je fyzická nebo právnická 

osoba podle odstavce 1 povinna splnit ohlašovací povinnost do 14 dnů před jejím uskutečněním. 

 

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která nakládá s látkou seznamu 2 a překročí stanovené množství látky seznamu 

2 nebo její stanovenou koncentraci, je povinna ohlásit Úřadu údaje o nakládání s látkou seznamu 2 za uplynulý 

kalendářní rok do 31. ledna následujícího roku a údaje o předpokládaném nakládání s látkou seznamu 2 pro 

následující kalendářní rok každoročně do 31. srpna běžného roku. 

 

(2) Ohlašovací povinnost se vztahuje i na instalaci nového zařízení na výrobu, zpracování nebo spotřebu látky 

seznamu 2. 

 

(3) Prováděcí právní předpis stanoví množství látky seznamu 2, koncentraci látky seznamu 2 ve směsi s jinými 

látkami a obsah hlášení podle odstavců 1 a 2. 

 

(4) V případě, že dojde 

a) ke změně předpokládaných údajů pro následující kalendářní rok, je fyzická nebo právnická osoba podle odstavce 

1 povinna splnit ohlašovací povinnost do 14 dnů před jejím uskutečněním, 

b) ke změně identifikačních údajů fyzické nebo právnické osoby podle odstavce 1, je tato osoba povinna tuto změnu 

neprodleně nahlásit Úřadu, nebo 

c) ke změně nebo ukončení nakládání s látkou seznamu 2, je fyzická nebo právnická osoba podle odstavce 1 povinna 

tuto skutečnost neprodleně nahlásit Úřadu. 

 

(5) Pokud fyzická nebo právnická osoba podle odstavce 1 nehodlá dále pokračovat v nakládání s látkou seznamu 2, 

je povinna oznámit tuto skutečnost Úřadu a 

a) v případě převodu látky seznamu 2 na jiného držitele je povinna 
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1. písemně informovat nového držitele o povinnostech vztahujících se k nakládání s látkou seznamu 2 a 

2. 20 dní před převodem písemně informovat Úřad o změně držitele, nebo 

b) v případě likvidace látky seznamu 2 je povinna 

1. zajistit likvidaci osobou oprávněnou k likvidaci nebezpečného odpadu a 

2. zaslat Úřadu potvrzení o likvidaci, bylo-li vydáno, do 20 dnů po provedení likvidace. 

 

 

§ 21 

 
zrušen 

 

 

§ 21a 

 

Přeprava 

 
Přepravovat vysoce nebezpečné, nebezpečné a méně nebezpečné látky stanovenou látku lze jen v přepravních 

obalech a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem2f). 

 
------------------------------------------------------------------ 
2f) Například sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 6/2002 Sb. m. s., kterým se doplňuje sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 

54/1999 Sb. a č. 93/2000 Sb. m. s. o vyhlášení a přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se 

nebezpečných látek a předmětů" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní 

silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). 

 

 

§ 22 

 

Převod nebezpečných látek látek seznamu 2 

 
(1) Fyzická nebo právnická osoba může převádět nebezpečné látky látky seznamu 2 z členských států nebo do 

členských států Úmluvy. 

 

(2) Nebezpečné látky Látky seznamu 2 lze převádět ze států nebo do států, které nejsou členskými státy Úmluvy, 

pouze za podmínky, že nebezpečné látky látky seznamu 2 nepřekračují stanovenou koncentraci ve směsi s jinými látkami 

a splňují stanovený způsob balení výrobků. Prováděcí právní předpis stanoví koncentraci nebezpečné látky látky seznamu 

2 ve směsi s jinými látkami a způsob balení výrobků obsahujících nebezpečné látky látky seznamu 2. 

 

(3) Úřad vydává stanovisko k rozhodnutí o udělení povolení podle zákona, jímž se provádí režim Evropských 

společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, v jehož důsledku dochází 

k převodu látky seznamu 2, která je zbožím dvojího užití. 

 

 

HLAVA IV 
Méně nebezpečné látky 

Látky seznamu 3 

 

 

§ 23 

 

Ohlašování méně nebezpečných látek 

Nakládání s látkami seznamu 3 
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(1) Fyzická nebo právnická osoba, která nakládá s méně nebezpečnými látkami a překročí stanovené množství méně 

nebezpečných látek nebo jejich stanovenou koncentraci, je povinna ohlásit Úřadu údaje o výrobě a převodu méně 

nebezpečných látek za uplynulý kalendářní rok do 31. ledna následujícího roku a údaje o předpokládané výrobě méně 

nebezpečných látek pro následující kalendářní rok každoročně do 31. srpna běžného roku. 

 

(2) Ohlašovací povinnost se vztahuje i na instalaci nových zařízení na výrobu méně nebezpečných látek. 

 

(3) Prováděcí právní předpis stanoví množství méně nebezpečných látek, koncentraci méně nebezpečných látek ve 

směsi s jinými látkami a obsah hlášení podle odstavců 1 a 2. 

 

(4) V případě, že dojde ke změně předpokládaných údajů pro následující kalendářní rok, je fyzická nebo právnická 

osoba podle odstavce 1 povinna splnit ohlašovací povinnost do 14 dnů před jejím uskutečněním. 

 

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která nakládá s látkou seznamu 3 a překročí stanovené množství látky 

seznamu 3 nebo její stanovenou koncentraci, je povinna ohlásit Úřadu údaje o nakládání s látkou seznamu 3 za 

uplynulý kalendářní rok do 31. ledna následujícího roku a údaje o předpokládané výrobě látky seznamu 3 pro 

následující kalendářní rok každoročně do 31. srpna běžného roku. 

 

(2) Ohlašovací povinnost se vztahuje i na instalaci nového zařízení na výrobu látky seznamu 3. 

 

(3) Prováděcí právní předpis stanoví množství látky seznamu 3, koncentraci látky seznamu 3 ve směsi s jinými 

látkami a obsah hlášení podle odstavců 1 a 2. 

 

(4) V případě, že dojde 

a) ke změně předpokládaných údajů pro následující kalendářní rok, je fyzická nebo právnická osoba podle 

odstavce 1 povinna splnit ohlašovací povinnost do 14 dnů před jejím uskutečněním, 

b) ke změně identifikačních údajů fyzické nebo právnické osoby podle odstavce 1, je tato osoba povinna tuto 

změnu neprodleně nahlásit Úřadu, nebo 

c) ke změně nebo ukončení nakládání s látkou seznamu 3, je fyzická nebo právnická osoba podle odstavce 1 

povinna tuto skutečnost neprodleně nahlásit Úřadu. 

 

(5) Pokud fyzická nebo právnická osoba podle odstavce 1 nehodlá dále pokračovat v nakládání s látkou 

seznamu 3, je povinna postupovat obdobně podle § 20 odst. 5. 

 

 

§ 24 

 
zrušen 

 

 

§ 25 

 

Převod méně nebezpečných látek látek seznamu 3 z území České republiky 

 
(1) Při převodu méně nebezpečných látek látek seznamu 3 do států, které nejsou členy Úmluvy, je fyzická nebo 

právnická osoba povinna zajistit prohlášení příjemce, který má těchto látek nabýt, že nebudou převedeny do dalšího státu a 

budou užity jen k účelům uvedeným v § 6 dále převedeny. 

 

(2) Méně nebezpečné látky Látky seznamu 3, které nepřekračují stanovenou koncentraci ve směsi s jinými látkami 

nebo splňují stanovený způsob balení výrobků, lze převádět do států, které nejsou členy Úmluvy, bez povinnosti zajistit 

prohlášení příjemce podle odstavce 1. Prováděcí právní předpis stanoví koncentraci méně nebezpečné látky látky seznamu 

3 ve směsi s jinými látkami a způsob balení výrobků obsahujících méně nebezpečné látky látky seznamu 3. 
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(3) Úřad vydává stanovisko k rozhodnutí o udělení povolení podle zákona, jímž se provádí režim Evropských 

společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, v jehož důsledku dochází 

k převodu látky seznamu 3, která je zbožím dvojího užití. 

 

 

HLAVA V 
Evidence stanovených látek 

 

 

§ 25a 

 
(1) Držitel licence, fyzická nebo právnická osoba, která nakládá s nebezpečnými látkami, a fyzická nebo právnická 

osoba, která nakládá s méně nebezpečnými látkami, jsou povinni 

a) průběžně vést evidenci stanovených látek v písemné nebo elektronické podobě, 

b) na požádání předložit evidenci Úřadu k nahlédnutí, 

c) při skončení nakládání se stanovenými látkami evidenci bez zbytečného odkladu předat Úřadu. 

 

(2) Obsah, způsob a formu vedení evidence stanoví prováděcí právní předpis. 

 

(1) Držitel licence a fyzická nebo právnická osoba, která nakládá s látkou seznamu 2, a fyzická nebo právnická 

osoba, která nakládá s látkou seznamu 3, jsou povinni 

a) průběžně vést a uchovávat evidenci stanovených látek v listinné nebo elektronické podobě, 

b) na požádání předložit evidenci Úřadu k nahlédnutí, 

c) po skončení nakládání se stanovenou látkou evidenci bez zbytečného odkladu předat Úřadu. 

 

(2) Obsah, způsob a formu vedení evidence a dobu jejího uchovávání stanoví prováděcí právní předpis. 

 

(3) Úřad vede evidenci 

a) držitelů licencí vydaných podle tohoto zákona a jejich odpovědných zástupců, 

b) objektů, kde se nakládá s látkou seznamu 1, 

c) stanovených látek, 

d) osob provádějících nakládání s látkou seznamu 2 nebo látkou seznamu 3 a 

e) osob vyrábějících určitou organickou chemickou látku. 

 

(4) V evidenci podle odstavce 3 jsou zpracovávány tyto osobní údaje: 

a) příjmení, 

b) jméno, popřípadě jména, 

c) rodné číslo, bylo-li přiděleno, odpovědného zástupce, 

d) adresa místa pobytu. 

 

(5) V evidenci podle odstavce 3 jsou zpracovávány tyto údaje o právnických osobách: 

a) název, 

b) identifikační číslo osoby, 

c) adresa sídla. 

 

(6) Evidence vedené podle odstavce 3 písm. a) až d) jsou neveřejné. Evidence vedená podle odstavce 3 písm. 

e) je veřejná. Úřad vydá na požádání úplný nebo částečný výpis z evidence podle odstavce 3 písm. e) osobě, která 

prokáže právní zájem. Vydání výpisu může být nahrazeno poskytnutím informací z informačního systému 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

 

HLAVA VI 
Určité organické chemické látky 
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§ 26 

 
(1) Fyzická nebo právnická osoba, která vyrobí v souhrnu v kalendářním roce více než 200 tun určitých organických 

chemických látek, které nejsou stanovenými látkami, nebo více než 30 tun určité organické chemické látky, která není 

stanovenou látkou, ale obsahuje fosfor, síru nebo fluor, je povinna ohlásit Úřadu tuto skutečnost do 31. ledna následujícího 

roku. 

 

(2) Ohlašovací povinnost se vztahuje na jednotlivé provozy, v nichž jsou tyto určité organické chemické látky 

vyráběny, a jejich přesné umístění. 

 

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahuje na výrobu výbušnin a uhlovodíků výlučnou výrobu výbušnin, 

uhlovodíků nebo polymerů. 

 

(4) Prováděcí právní předpis stanoví obsah hlášení podle odstavců 1 a 2. 

 

 

HLAVA VII 
Chemické látky používané k zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti 

 

 

§ 27 

 
 Pokud Policie České republiky, Vojenská policie nebo Vězeňská služba České republiky používají ve své činnosti 

chemické látky k zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti, jsou povinny ohlásit název používané chemické látky. Tyto 

údaje a změny v nich se ohlašují Úřadu do 10 dnů ode dne, kdy došlo ke vzniku nebo změně údajů. 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 
Dozor nad dodržováním zákona 

Kontrola dodržování zákona 

 

 

§ 28 

 
(1) Dozoru podléhají všechny fyzické nebo právnické osoby, které nakládají se stanovenými látkami, které vyrábí 

určité organické chemické látky, nebo u kterých je důvodné podezření, že s takovými látkami nakládají. 

 

(2) Kontrolujícími jsou inspektoři, které jmenuje předseda Úřadu. 

 

(1) Úřad vykonává kontrolu dodržování tohoto zákona a právních předpisů vydaných na jeho základě. 

 

(2) Úřad kontroluje 

a) držitele licencí, 

b) osoby provádějící nakládání s látkou seznamu 2, 

c) osoby provádějící nakládání s látkou seznamu 3, 

d) osoby vyrábějící určitou organickou chemickou látku, včetně té, která obsahuje fosfor, síru nebo fluor, a 

e) osoby, u nichž je důvodné podezření, že porušují povinnosti stanovené tímto zákonem. 

 

(3) Kontrolu vykonává předseda Úřadu a inspektoři Úřadu (dále jen „inspektoři“). Inspektory jmenuje a 
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odvolává předseda Úřadu. 

 

(4) Pověření inspektora ke kontrole má formu průkazu vydaného Úřadem. Průkaz obsahuje 

a) jméno, popřípadě jména a příjmení inspektora, 

b) datum narození inspektora, 

c) fotografii nebo jinou formou pořízenou podobenku inspektora, 

d) podpis inspektora, 

e) datum vydání průkazu a 

f) název a adresu sídla Úřadu. 

 

 

§ 29 

 
(1) Výkonu dozoru kontroly se spolu s inspektory mohou účastnit mezinárodní inspektoři v souladu s inspekčním 

mandátem Organizace pro zákaz chemických zbraní2). Na základě tohoto inspekčního mandátu mají mezinárodní inspektoři 

právo přístupu k požadovanému místu dozoru kontroly s cílem zjistit skutečnosti vztahující se k Úmluvě. 

 

(2) Kontrolované osoby jsou povinny zpřístupnit mezinárodním inspektorům veškeré doklady vztahující se ke 

kontrole, jakož jim i umožnit prohlídku provozu a odběr vzorků a jejich analýzu na místě, případně pořídit 

fotodokumentaci. 

 

(3) Kontrolovaná osoba je oprávněna ponechat si části všech odebraných vzorků nebo odebrat duplicitní vzorky. 

 

(4) Úřad oznámí kontrolované osobě termín výkonu dozoru kontroly mezinárodními inspektory neprodleně poté, co 

o něm obdrží informaci od Organizace pro zákaz chemických zbraní. 

 
 ------------------------------------------------------------------ 

2) Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení, vyhlášená pod č. 94/1997 Sb. 

 

 

§ 30 

 
zrušen 

 

 

§ 31 

 
zrušen 

 

 

Přestupky 

 

 

§ 32 

 

Přestupky fyzických osob 

Přestupky fyzických, právnických nebo podnikajících fyzických osob 

 
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) neoznámí Policii České republiky nález nebo důvodné podezření na nález chemické zbraně nebo zařízení pro výrobu 

chemických zbraní nebo nález vysoce nebezpečné látky, 

b) jako vlastník nebo držitel chemické zbraně nenaloží s touto zbraní způsobem a ve lhůtě, kterou určil Úřad, nebo 

c) poruší zákaz vývoje, výroby, převodu, montáže či jiného nabývání a držení zařízení pro výrobu chemických zbraní nebo 
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projektování, výstavby a užívání provozů pro výrobu těchto zbraní. 

 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 50 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) 

a c) pokutu do 1 000 000 Kč.  

 

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 3 odst. 3 provádí nakládání s toxickou chemickou látkou nebo jejím prekurzorem k jinému 

než nezakázanému účelu, 

b) bezodkladně neohlásí Policii České republiky skutečnosti podle § 3 odst. 4, § 4 odst. 1, § 5 odst. 2 nebo § 19, 

c) jako vlastník nebo držitel chemické zbraně nenaloží s touto zbraní způsobem a ve lhůtě, kterou určil Úřad 

podle § 4 odst. 2, 

d) poruší některý ze zákazů podle § 5 odst. 1, 

e) předá stanovenou látku v rozporu s § 7, 

f) nakládá s látkou seznamu 1 v rozporu s § 8 odst. 1, 

g) v rozporu s § 20 odst. 1 a 2 nebo § 23 odst. 1 a 2 nesplní ohlašovací povinnost při nakládání s látkami 

seznamu 2 nebo látkami seznamu 3, 

h) v rozporu s § 20 odst. 4 a 5 nebo § 23 odst. 4 a 5 neoznámí Úřadu skutečnosti týkající se nakládání s látkami 

seznamu 2 nebo látkami seznamu 3, 

i) v rozporu s § 20 odst. 5 nebo § 23 odst. 5 nesplní některou z povinností vztahujících se k ukončení nakládání 

s látkou seznamu 2 nebo látkou seznamu 3, 

j) nevede evidenci stanovených látek v souladu s požadavky podle § 25a odst. 1 a 2, nebo 

k) v rozporu s § 26 odst. 1 nesplní ohlašovací povinnost při výrobě určitých organických chemických látek. 

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do 

a) 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), 

b) 30 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f), 

c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) a d), 

d) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. j), 

e) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g) a k), nebo 

f) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), e), h) a i). 

 

 

§ 33 

 

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 

Přestupky držitelů licencí 

 
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) neoznámí Policii České republiky nález nebo důvodné podezření na nález chemické zbraně nebo zařízení pro výrobu 

chemických zbraní nebo nález vysoce nebezpečné látky, 

b) jako vlastník nebo držitel chemické zbraně nenaloží s touto zbraní způsobem a ve lhůtě, kterou určí Úřad, 

c) poruší zákaz vývoje, výroby, převodu, montáže či jiného nabývání a držení zařízení pro výrobu chemických zbraní nebo 

projektování, výstavby a užívání provozů pro výrobu těchto zbraní, 

d) nakládá s vysoce nebezpečnými látkami bez licence udělené Úřadem, 

e) jako osoba, která nakládá s nebezpečnými látkami, nesplní ohlašovací povinnost podle § 20, 

f) jako osoba, která nakládá s méně nebezpečnými látkami, nesplní ohlašovací povinnost podle § 23, nebo 

g) jako osoba, která vyrobí v souhrnu v kalendářním roce více než 200 tun určitých organických chemických látek, které 

nejsou stanovenými látkami, nebo více než 30 tun určité organické chemické látky, která není stanovenou látkou, ale 

obsahuje fosfor, síru nebo fluor, nesplní ohlašovací povinnost podle § 26. 

 

(2) Držitel licence se dopustí přestupku tím, že 

a) neumožní umístění kontrolních přístrojů podle § 16 písm. a), 

b) nesplní ohlašovací povinnost podle § 18, nebo 

c) nepožádá o změnu licence podle § 15 odst. 2. 
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(3) Držitel licence, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která nakládá s nebezpečnými látkami, nebo 

právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která nakládá s méně nebezpečnými látkami, se dopustí přestupku tím, že 

v rozporu s § 25a odst. 1 písm. a) neeviduje látky, s nimiž nakládá, v rozporu s § 25a odst. 1 písm. b) nepředloží evidenci 

Úřadu k nahlédnutí, nebo v rozporu s § 25a odst. 1 písm. c) nepředá Úřadu evidenci stanovených látek po skončení 

nakládání. 

 

(4) Za přestupek lze uložit pokutu 

a) do 30 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), 

b) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) a c), 

c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, 

d) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e) až g) a odstavce 3, 

e) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a). 

 

 

(1) Právnická osoba, která je držitelem licence podle tohoto zákona nebo držitelem takové licence byla a tato 

licence zanikla, se dopustí přestupku tím, že 

a) nesplní podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle § 10 odst. 3, 

b) neumožní umístění kontrolních přístrojů podle § 16 písm. a), 

c) neohlásí Úřadu převod látky seznamu 1 nebo změnu jejího držitele podle § 17 odst. 2 a 3, nebo 

d) nesplní ohlašovací povinnost podle § 18. 

 

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do 

a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c) a d), nebo 

b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b). 

 

 

§ 34 

 

Společná ustanovení k přestupkům 

 
(1) Promlčecí doba činí 5 let. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 8 let 

od jeho spáchání. 

 

(2) Přestupky podle tohoto zákona projednává Úřad. 

 

(3) Pokuty vybírá Úřad. 

 

(4) Sazba pokuty za přestupek podle tohoto zákona se zvyšuje na dvojnásobek, jestliže je týž přestupek 

spáchán opakovaně. Přestupek je spáchán opakovaně, pokud ode dne, kdy rozhodnutí o uložení pokuty za týž 

přestupek nabylo právní moci, neuplynul 1 rok. 

 

 

ČÁST PÁTÁ 
Ustanovení společná a přechodná 

 

 

§ 35 

 
(1) Žádost o udělení licence, jakož i splnění ohlašovací povinnosti podle tohoto zákona, jsou fyzické nebo právnické 

osoby, které provozují činnosti podle tohoto zákona, povinny předat Úřadu nejpozději do jednoho měsíce ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona. 

 

(2) Splněním ohlašovací povinnosti je zachováno právo nadále provádět činnost uvedenou v tomto zákoně. 
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(3) Fyzické nebo právnické osoby, které mají povinnost žádat o udělení licence nebo plnit ohlašovací povinnost 

podle tohoto zákona, jsou povinny podat počáteční hlášení do 20 dnů po vstupu Úmluvy v platnost pro Českou republiku. 

 

(4) Úpravou převodu vysoce nebezpečných látek, nebezpečných látek a méně nebezpečných stanovených látek 

podle tohoto zákona není dotčena úprava provedená zvláštními právními předpisy7). 

 

(5) Úřad vydá vyhlášku k provedení § 6 odst. 2, § 7 odst. 2, § 9 odst. 3, § 18, § 20 odst. 3, § 22 odst. 2, § 23 odst. 3, 

§ 25 odst. 2, § 25a odst. 2 a § 26 odst. 4. 

 

(6) Úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu si poskytují údaje týkající se udělování licencí a povolení pro stanovené 

látky. Navzájem se neprodleně informují o skutečnostech významných pro udělování licencí, povolení a kontrolu 

dodržování Úmluvy a tohoto zákona. 

 

(6) Úřad využívá pro výkon své působnosti v oblasti zákazu chemických zbraní 

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, a to 

1. příjmení, 

2. jméno, popřípadě jména, 

3. datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se 

narodil, 

4. adresu místa pobytu, 

5. 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, pak den, který 

je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum 

nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 

6. státní občanství, popřípadě více státních občanství, 

b) referenční údaje ze základního registru osob, a to 

1. jméno, popřípadě jména, a příjmení podnikající fyzické osoby, 

2. adresu místa pobytu podnikající fyzické osoby v České republice, 

3. agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu registru osob, 

c) údaje z informačního systému evidence obyvatel, a to 

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 

2. datum narození, 

3. pohlaví, 

4. místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, stát, kde se narodil, 

5. rodné číslo, 

6. státní občanství, popřípadě více státních občanství, 

7. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, pak datum, místo a stát, 

na jehož území k úmrtí došlo, a 

d) údaje z informačního systému cizinců, a to 

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 

2. datum narození, 

3. pohlaví, 

4. místo a stát, kde se cizinec narodil, 

5. rodné číslo, 

6. státní občanství, popřípadě více státních občanství, 

7. druh a adresa místa pobytu na území České republiky, 

8. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, pak stát, na jehož území k úmrtí 

došlo, a datum úmrtí a den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě 

jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil. 

 

(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního 

systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný 

stav. 
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(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke 

splnění daného úkolu. 

 
 ------------------------------------------------------------------ 
7) Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

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

pozdějších předpisů. 

Zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití. 

 

 

ČÁST ŠESTÁ 

 
zrušena včetně nadpisu 

 

 

§ 36 

 
zrušen 

 

 

ČÁST SEDMÁ 
Doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

§ 37 

 
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona 

České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993  Sb., zákona č. 

38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 

286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb. a zákona č. 147/1996 Sb., se doplňuje takto: 

 

 

V § 3 odst. 3 písm. v) se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a připojuje se písmeno x), které včetně poznámky č. 23e) 

zní: 

„x) nakládání s vysoce nebezpečnými látkami23e). 

 
------------------------------------------------------------------ 
23e) Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

 

ČÁST OSMÁ 
Změna a doplnění zákona č. 140/1961 Sb., 

trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 

 
zrušena 

 

 

§ 38 
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zrušen 

 

 

ČÁST DEVÁTÁ 
Účinnost zákona 

 

 

§ 39 

 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 

 

Zeman v. r. 

Havel v. r. 

Klaus v. r. 
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Změna živnostenského zákona 

§ 3 

(1) Živností není: 

a) provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě, 

b) využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory2),  

c) výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským podle zvláštního 

právního předpisu2a), 

d) restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo 

uměleckořemeslnými pracemi2b), 

e) provádění archeologických výzkumů2c). 

(2) Živností dále není v rozsahu zvláštních zákonů činnost fyzických osob: 

a) lékařů, zubních lékařů a farmaceutů2d), nelékařských zdravotnických pracovníků2e) při poskytování 

zdravotních služeb a přírodních léčitelů, 

b) veterinárních lékařů, dalších veterinárních pracovníků včetně pracovníků veterinární asanace a osob 

vykonávajících odborné práce při šlechtitelské a plemenářské činnosti v chovu hospodářských zvířat3),  

c) advokátů4), notářů5a) a patentových zástupců6) a soudních exekutorů6a),  

d) znalců a tlumočníků7),  

e) auditorů8) a daňových poradců8a),  

f) burzovních dohodců8b), 

g) zprostředkovatelů a rozhodců při řešení kolektivních sporů9) a rozhodců při rozhodování majetkových 

sporů9a),  

h) úředně oprávněných zeměměřických inženýrů10),  

i) autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě, kteří vykonávají svoji činnost 

jako svobodní architekti a svobodní inženýři10a), 

j) autorizovaných inspektorů, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodné povolání10b), 

k) auditorů bezpečnosti pozemních komunikací52), 

l) zapsaných mediátorů podle zákona o mediaci. 

(3) Živností dále není: 

a) činnost bank11), poskytování platebních služeb11a), vydávání elektronických peněz 11a), provozování 

platebních systémů s neodvolatelností zúčtování11a), směnárenská činnost11d), činnost pojišťoven12), zajišťoven, 

pojišťovacích zprostředkovatelů nebo akreditovaných osob podle zákona upravujícího distribuci pojištění a 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBCKHURGK)



23 

 

zajištění, penzijních fondů12a), penzijních společností55), spořitelních a úvěrních družstev12b), komoditních burz 
8b), organizátorů regulovaných trhů13b), obchodníků s cennými papíry13b) a jejich vázaných zástupců13b) a činnost 

osob zabývajících se obhospodařováním nebo administrací investičního fondu anebo zahraničního investičního 

fondu a činnosti osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry13a), činnosti osob provádějících 

přijímání a předávání pokynů nebo investičního poradenství týkající se investičních nástrojů za podmínek 

stanovených zvláštním zákonem13b) a jejich vázaných zástupců13b), činnost ratingových agentur13c), činnost 

poskytovatelů služeb hlášení údajů, činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího podnikání na 

kapitálovém trhu, poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru a činnost akreditovaných osob podle 

zákona upravujícího spotřebitelský úvěr, 

b) provozování hazardních her, 

c) hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem15),  

d) výroba elektřiny, výroba plynu, přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny, distribuce plynu, 

uskladňování plynu, obchod s elektřinou, obchod s plynem, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, 

které podléhají licenci podle zvláštního právního předpisu16),  

e) zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího 

prodeje, nejde-li o provozování odborných činností na úseku rostlinolékařské péče, 

f) prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské 

činnosti fyzickými osobami, 

g) námořní doprava a mořský rybolov17), 

h) provozování dráhy a drážní dopravy18), 

i) vykonávání komunikační činnosti podle zvláštního právního předpisu19), 

j) výzkum, výroba a distribuce léčiv a výroba, distribuce a dovoz zdravotnických prostředků, které využívají 

jadernou energii nebo ionizující záření20),  

k) zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a s některými látkami používanými k výrobě 

nebo zpracování návykových látek podle zvláštního zákona21),    

l) činnost autorizovaných nebo akreditovaných osob22) a oznámených subjektů22c) v oblasti státního 

zkušebnictví, 

m) zahraniční obchod s vojenským materiálem22a),  

n) výkon inspekce práce22b), 

o) provozování rozhlasového a televizního vysílání23),  

p) nabízení nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb, 

r) zprostředkování zaměstnání23a),  

s) provozování stanic technické kontroly23c),  
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t) výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do rejstříku škol a 

školských zařízení, vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech a 

programech celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního předpisu23d),  

u) nakládání s vysoce nebezpečnými látkami látkami seznamu 123e),  

v) provozování letišť, provozování obchodní letecké dopravy a leteckých prací, poskytování leteckých 

služeb, činnost výkonných letců a uskutečňování odborné přípravy v oblasti ochrany civilního letectví před 

protiprávními činy23f), 

x) činnost organizací zřízených podle zvláštních právních předpisů23h) vykonávaná v souladu s účelem, pro 

který byly zřízeny, 

y) výkon sociálně-právní ochrany dětí právnickými a fyzickými osobami, jsou-li výkonem sociálně-právní 

ochrany dětí pověřeny podle zvláštního právního předpisu23i),  

z) vyhledávání, průzkum a těžba nerostných zdrojů ze dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi 

pravomocí států23j),  

aa) provozování pohřebišť23k),  

ab) činnost autorizovaných obalových společností podle zvláštního právního předpisu23l),  

ac) nakládání s vysoce rizikovým a rizikovým biologickým agens a toxinem23m,) 

ad) provozování zoologických zahrad na základě licence vydané Ministerstvem životního prostředí23n),  

ae) archivnictví23o),  

af) poskytování sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu23p),  

ag) činnost autorizovaných osob, oprávněných ověřovat dosažení odborné způsobilosti vyžadované k získání 

osvědčení o profesní kvalifikaci podle zvláštního zákona23q), 

ah) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, 

ai) poskytování zdravotních služeb55a), 

aj) provádění odborných rostlinolékařských činností podle zvláštního právního předpisu56), 

ak) provozování poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb podle zvláštního právního předpisu57). 

 

------------------------------------------------------------------ 

 2) Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č. 519/1991 Sb. 

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). 

 Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových prvků, ve znění zákona č. 116/2000 Sb. 

 Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb. 

2a) Zákon č. 121/2000 Sb. 
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 2b) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

2c) § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 

 2d) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, 
zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. 

2e) Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s 

poskytováním zdravotní péče a o změně některých zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů. 

 3) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

4) Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. 

 5a) Zákon ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti. 

 6) Zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona ČNR č. 14/1993 Sb. 

 6a) Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů. 

 7) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. 

 8) Zákon ČNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky. 

 8a) Zákon ČNR č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. 

 8b) Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů. 

 9) § 11 a § 13 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění zákona č. 519/1991 Sb.,  zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č. 155/1995 Sb. 

 9a) Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. 

 10) Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. 

 10a) § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 

ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

10b) § 144 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

 11) Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.  

 Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.  

11a) Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku. 

11d) Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

12) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví).  

 Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o 
pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí). 

 12a) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. 

 12b) Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

13a) § 82 a 83 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 

13b) Zákon č. 256/2004 Sb. 

13c) Čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách. 

 15) § 2 a 3 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. 
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 16) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 

 17) Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě. 

 18) § 60 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. 

 19) Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). 

 20) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů. 

§ 62 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb. a zákona č. 79/1997 Sb. 

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 

83/1998 Sb. 

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).  

 21) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.   

22) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 22a) Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 

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

 22b) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 

22c) Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. 

 23) Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 23a) Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 23c) Zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích. 

 23d) Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

 Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. 

§ 45 až 47 a § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 147/2001 Sb. 

 23e) Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

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

 23f) Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

 23h) § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

23i) § 4 odst. 2 písm. b) a § 48 až 50 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 

23j) Zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů. 

23k) Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů. 

 23l) Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech). 

 23m) Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského 

zákona. 

 23n) Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách). 
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 23o) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. 

23p) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

23q) Zákon č. 179/2006 Sb. 

52) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 152/2011 Sb. 

55) Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. 

55a) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). 

56) § 81 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 199/2012 Sb. 

57) Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů. 
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Změna zákona o zbraních 

§ 70g 

Další požadavky na bezúhonnost a spolehlivost žadatele o muniční průkaz 

(1) Za bezúhonného podle tohoto zákona se v případě žádosti o vydání muničního průkazu nepovažuje také 

ten, kdo byl pravomocně uznán vinným trestným činem porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a 

technologií dvojího užití, porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití, zkreslení 

údajů a nevedení podkladů ohledně vývozu zboží a technologií dvojího užití, provedení zahraničního 

obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence, porušení povinnosti v souvislosti s vydáním 

povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem, zkreslení údajů a nevedení podkladů 

ohledně zahraničního obchodu s vojenským materiálem, nedovoleného ozbrojování, vývoje, výroby a 

držení zakázaných bojových prostředků, nedovolené výroby a držení radioaktivní látky a vysoce 

nebezpečné látky látky seznamu 1 a nedovolené výroby a držení jaderného materiálu a zvláštního 

štěpného materiálu, jestliže ode dne nabytí právní moci rozsudku nebo ukončení výkonu trestu odnětí 

svobody v případě, že byl uložen, neuplynulo alespoň 10 let, není-li podle § 22 třeba, aby ode dne nabytí 

právní moci rozsudku nebo ukončení výkonu trestu odnětí svobody v případě, že byl uložen, uplynula 

delší doba. 
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Změna zákona o správních poplatcích 

Položka 23 

a) Udělení licence pro podnikání v energetických 

   odvětvích27) 

   1. na výrobu elektřiny, výrobu plynu a výrobu tepelné energie do instalovaného výkonu 1 MW včetně, na 

distribuci elektřiny, distribuci plynu a rozvod tepelné energie do přenosové kapacity 1 MW včetně    Kč   1 

000 

   2. na přenos elektřiny, přepravu plynu a uskladňování plynu                            Kč  10 000 

   3. na výrobu elektřiny a distribuci elektřiny, na výrobu plynu a distribuci plynu, na výrobu tepelné energie 

a rozvod tepelné energie od 1 MW výše                                    Kč  10 000 

   4. na obchod s elektřinou a na obchod s plynem     Kč 100 000 

b) Změna nebo zrušení licence pro podnikání v energetických odvětvích anebo udělení, prodloužení platnosti 

nebo zánik státní autorizace27) 

   1. změna licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny a distribuci elektřiny, obchod s elektřinou, výrobu 

plynu, přepravu plynu, distribuci plynu, uskladňování plynu, obchod s plynem a na výrobu tepelné energie a 

rozvod tepelné energie                        Kč   1 000 

   2. zrušení licence pro všechny skupiny bez omezení výkonu nebo vydání duplikátu licence v případě její 

ztráty, zničení nebo odcizení                                   Kč     500 

   3. státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny a zdrojů tepelné energie nebo státní autorizace na 

výstavbu přímého vedení nebo státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení                              

Kč  10 000 

   4. prodloužení platnosti udělené státní autorizace nebo zánik státní autorizace na výstavbu přímého vedení 

nebo výroby elektřiny nebo zdrojů tepelné energie (energetických zařízení) nebo na výstavbu vybraných 

plynových zařízení                    Kč     500 

c) Udělení licence k nakládání s vysoce nebezpečnými látkami látkami seznamu 128)                           

Kč   1 000 

d) Vydání oprávnění energetického specialisty27a) k 

   1. zpracování energetického auditu a energetického posudku                         Kč   1 000 

   2. zpracování průkazu energetické náročnosti budovy                               Kč   1 000 

   3. provádění kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie                               Kč   1 000 

   4. provádění kontroly klimatizačních systémů       Kč   1 000 

e) Přijetí žádosti o zrušení oprávnění energetického specialisty27a) za každé oprávnění  Kč     200 
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Předmětem poplatku není 

1. Zrušení licence nebo zánik státní autorizace z podnětu správního úřadu. 

2. Změna uvedená v písmenu b) této položky, která navazuje na změnu již provedenou v obchodním rejstříku. 

3. Zrušení nebo zánik oprávnění energetického specialisty z podnětu správního úřadu. 

------------------------------------------------------------------ 

27) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 

27a) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. 

28) Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

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

§ 281 

Nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky látky seznamu 1 

(1) Kdo bez povolení, byť i z hrubé nedbalosti, vyrobí, doveze, vyveze, proveze, přechovává anebo jinému 

obstará radioaktivní látku nebo vysoce nebezpečnou látku látku seznamu 1 nebo předměty určené k její výrobě, 

bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti. 

(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví, 

b) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu, nebo 

c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

(3) Odnětím svobody na osm až šestnáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt, 

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, 

c) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo 

d) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. 

(4) Příprava je trestná. 

 

§ 312c 

Beztrestnost agenta 

(1) Policista plnící úkoly jako agent podle jiného právního předpisu (dále jen „agent“), který se účastní činnosti 

teroristické skupiny, není pro trestný čin účasti na teroristické skupině podle § 312a trestný, jestliže se takového 

činu dopustil s cílem odhalit pachatele trestné činnosti spáchané členy teroristické skupiny, ve spojení s 

teroristickou skupinou nebo ve prospěch teroristické skupiny anebo jejímu spáchání předejít. 

(2) Agent, který se účastní činnosti teroristické skupiny nebo takovou skupinu podporuje, není trestný pro trestný 

čin rvačky podle § 158 odst. 1, obchodování s lidmi (§ 168), svěření dítěte do moci jiného (§ 169), porušování 

domovní svobody (§ 178), poškození cizích práv (§ 181), porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182), 

kuplířství (§ 189), šíření pornografie (§ 191), výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií (§ 192), zneužití 

dítěte k výrobě pornografie (§ 193), krádeže (§ 205), zpronevěry (§ 206), neoprávněného užívání cizí věci (§ 

207), provozování nepoctivých her a sázek (§ 213), legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216), pletichy v 

insolvenčním řízení (§ 226), porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku (§ 227), poškození cizí 

věci (§ 228), padělání a pozměnění peněz (§ 233), neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního 

prostředku (§ 234), udávání padělaných a pozměněných peněz (§ 235), výroby a držení padělatelského náčiní (§ 

236), neoprávněné výroby peněz (§ 237), porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží 

(§ 244), padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely a předmětů dokazujících splnění 

poplatkové povinnosti (§ 245), porušení zákazů v době nouzového stavu v devizovém hospodářství (§ 247), 

neoprávněného podnikání (§ 251), neoprávněného provozování hazardní hry (§ 252), zjednání výhody při zadání 

veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě (§ 256), pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné 

soutěži (§ 257), pletichy při veřejné dražbě (§ 258), porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou (§ 261), 

porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 262), porušení povinností při vývozu 

zboží a technologií dvojího užití (§ 263), zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně vývozu zboží a technologií 

dvojího užití (§ 264), provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence (§ 

265), porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským 

materiálem (§ 266), zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně zahraničního obchodu s vojenským materiálem 

(§ 267), poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení (§ 276), nedovoleného ozbrojování (§ 279), 

vývoje, výroby a držení zakázaných bojových prostředků (§ 280), nedovolené výroby a držení radioaktivní látky 

a vysoce nebezpečné látky látky seznamu 1 (§ 281), nedovolené výroby a držení jaderného materiálu a zvláštního 
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štěpného materiálu (§ 282), nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s 

jedy (§ 283), přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu (§ 284), nedovoleného pěstování rostlin 

obsahujících omamnou nebo psychotropní látku (§ 285), výroby a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné 

a psychotropní látky a jedu (§ 286), výroby a jiného nakládání s látkami s hormonálním účinkem (§ 288), 

neoprávněného nakládání s odpady (§ 298), neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a 

planě rostoucími rostlinami (§ 299), financování terorismu (§ 312d), podpory a propagace terorismu (§ 312e), 

vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f), zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329), přijetí úplatku (§ 

331), podplacení (§ 332), nepřímého úplatkářství podle § 333 odst. 2, organizování a umožnění nedovoleného 

překročení státní hranice (§ 340), napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky (§ 341), padělání a 

pozměnění veřejné listiny (§ 348), nebezpečného vyhrožování (§ 353), hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné 

skupiny (§ 355), podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod (§ 356) nebo 

výtržnictví (§ 358), jestliže se takového činu dopustil s cílem odhalit pachatele trestné činnosti spáchané členy 

teroristické skupiny, ve spojení s teroristickou skupinou nebo ve prospěch teroristické skupiny anebo jejímu 

spáchání předejít. 

(3) Beztrestným se nestává agent, který teroristickou skupinu založil nebo zosnoval, anebo agent, který je 

vedoucím činitelem nebo představitelem teroristické skupiny. 

 

§ 367 

Nepřekažení trestného činu 

(1) Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin vraždy (§ 140), zabití (§ 

141), těžkého ublížení na zdraví (§ 145), mučení a jiného nelidského a krutého zacházení (§ 149), nedovoleného 

přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy (§ 159), neoprávněného odebrání tkání a orgánů (§ 164), 

obchodování s lidmi (§ 168), zbavení osobní svobody (§ 170), zavlečení podle § 172 odst. 2 a 3, loupeže (§ 173), 

braní rukojmí (§ 174), vydírání podle § 175 odst. 3 a 4, neoprávněného nakládání s osobními údaji podle § 180 

odst. 4, znásilnění (§ 185), pohlavního zneužití (§ 187), zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193), týrání 

svěřené osoby (§ 198), krádeže podle § 205 odst. 5, zpronevěry podle § 206 odst. 5, podvodu podle § 209 odst. 

5, pojistného podvodu podle § 210 odst. 6, úvěrového podvodu podle § 211 odst. 6, dotačního podvodu podle § 

212 odst. 6, legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 4 a 5, padělání a pozměnění peněz (§ 233), 

neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (§ 234), neoprávněné výroby peněz (§ 

237), zneužití informace v obchodním styku podle § 255 odst. 4, zneužití postavení v obchodním styku podle § 

255a odst. 3, poškození finančních zájmů Evropské unie podle § 260 odst. 5, porušení předpisů o kontrole vývozu 

zboží a technologií dvojího užití (§ 262), porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 263), 

provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence (§ 265), porušení povinnosti 

v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem (§ 266), obecného 

ohrožení (§ 272), vývoje, výroby a držení zakázaných bojových prostředků (§ 280), nedovolené výroby a držení 

radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky látky seznamu 1 (§ 281), nedovolené výroby a držení jaderného 

materiálu a zvláštního štěpného materiálu (§ 282), nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a 

psychotropními látkami a s jedy (§ 283), získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním 

plavidlem a pevnou plošinou (§ 290), zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny (§ 292), vlastizrady 

(§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312), účasti na teroristické skupině 

(§ 312a), financování terorismu (§ 312d), podpory a propagace terorismu (§ 312e), vyhrožování teroristickým 

trestným činem (§ 312f), sabotáže (§ 314), vyzvědačství (§ 316), ohrožení utajované informace (§ 317), válečné 

zrady (§ 320), násilí proti orgánu veřejné moci podle § 323 odst. 3 a 4, násilí proti úřední osobě podle § 325 odst. 

3 a 4, přijetí úplatku (§ 331), podplacení (§ 332), násilného překročení státní hranice podle § 339 odst. 2 a 3, 

organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice podle § 340 odst. 4, vzpoury vězňů (§ 344), 

neuposlechnutí rozkazu podle § 375 odst. 2 a 3, zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti podle § 

377 odst. 2 a 3, porušování práv a chráněných zájmů vojáků stejné hodnosti podle § 382 odst. 3 a 4, porušování 

práv a chráněných zájmů vojáků podřízených nebo s nižší hodností podle § 383 odst. 3 a 4, zběhnutí (§ 386), 
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ohrožování morálního stavu vojáků podle § 392 odst. 2, genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401), 

apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402), agrese (§ 405a), přípravy útočné války (§ 406), styků ohrožujících 

mír (§ 409), použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411), válečné krutosti (§ 

412), perzekuce obyvatelstva (§ 413), plenění v prostoru válečných operací (§ 414) nebo zneužití mezinárodně 

uznávaných a státních znaků podle § 415 odst. 3, a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, 

bude potrestán odnětím svobody až na tři léta; stanoví-li tento zákon na některý z těchto trestných činů trest 

mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším. 

(2) Kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1, není trestný, nemohl-li trestný čin překazit bez značných nesnází nebo 

aniž by sebe nebo osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního 

stíhání. Uvedení osoby blízké v nebezpečí trestního stíhání však nezbavuje pachatele trestní odpovědnosti, týká-

li se nepřekažení trestného činu vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), 

teroru (§ 312), účasti na teroristické skupině (§ 312a), financování terorismu (§ 312d), podpory a propagace 

terorismu (§ 312e), vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f), sabotáže (§ 314), vyzvědačství (§ 316), 

genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401), apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402), agrese (§ 405a), 

přípravy útočné války (§ 406), použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411), 

válečné krutosti (§ 412), perzekuce obyvatelstva (§ 413), plenění v prostoru válečných operací (§ 414) a zneužití 

mezinárodně uznávaných a státních znaků podle § 415 odst. 3. 

(3) Překazit trestný čin lze i jeho včasným oznámením státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu; voják může 

místo toho učinit oznámení nadřízenému. 

 

§ 368 

Neoznámení trestného činu 

(1) Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal trestný čin vraždy (§ 140), těžkého ublížení na zdraví 

(§ 145), mučení a jiného nelidského a krutého zacházení (§ 149), obchodování s lidmi (§ 168), zbavení osobní 

svobody (§ 170), braní rukojmí (§ 174), zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193), týrání svěřené osoby (§ 

198), padělání a pozměnění peněz (§ 233), neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku 

(§ 234), neoprávněné výroby peněz (§ 237), porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího 

užití (§ 262), porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 263), provedení zahraničního 

obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence (§ 265), porušení povinnosti v souvislosti s vydáním 

povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem (§ 266), obecného ohrožení (§ 272), vývoje, 

výroby a držení zakázaných bojových prostředků (§ 280), nedovolené výroby a držení radioaktivní látky a vysoce 

nebezpečné látky látky seznamu 1 (§ 281), nedovolené výroby a držení jaderného materiálu a zvláštního 

štěpného materiálu (§ 282), získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou 

plošinou (§ 290), zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny (§ 292), vlastizrady (§ 309), rozvracení 

republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312), účasti na teroristické skupině (§ 312a), financování 

terorismu (§ 312d), podpory a propagace terorismu (§ 312e), sabotáže (§ 314), vyzvědačství (§ 316), ohrožení 

utajované informace (§ 317), válečné zrady (§ 320), přijetí úplatku (§ 331), podplacení (§ 332), genocidia (§ 

400), útoku proti lidskosti (§ 401), apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402), agrese (§ 405a), přípravy 

útočné války (§ 406), použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411), válečné 

krutosti (§ 412), perzekuce obyvatelstva (§ 413), plenění v prostoru válečných operací (§ 414) nebo zneužití 

mezinárodně uznávaných a státních znaků podle § 415 odst. 3, a takový trestný čin neoznámí bez odkladu 

státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu nebo místo toho, jde-li o vojáka, nadřízenému, bude potrestán odnětím 

svobody až na tři léta; stanoví-li tento zákon na některý z těchto trestných činů trest mírnější, bude potrestán oním 

trestem mírnějším. 

(2) Kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1, není trestný, nemohl-li oznámení učinit, aniž by sebe nebo osobu 

blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání. 

(3) Oznamovací povinnost podle odstavce 1 nemá advokát nebo jeho zaměstnanec, který se dozví o spáchání 

trestného činu v souvislosti s výkonem advokacie nebo právní praxe. Oznamovací povinnost nemá také duchovní 
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registrované církve a náboženské společnosti s oprávněním k výkonu zvláštních práv, dozví-li se o spáchání 

trestného činu v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo v souvislosti s výkonem práva obdobného 

zpovědnímu tajemství. Oznamovací povinnost trestného činu obchodování s lidmi podle § 168 odst. 2 a zbavení 

osobní svobody (§ 170) nemá též osoba poskytující pomoc obětem trestných činů. 
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	9a) Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.
	10) Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
	10a) § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
	10b) § 144 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
	11) Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
	Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
	11a) Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku.
	11d) Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.
	12) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví).
	Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí).
	12a) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
	12b) Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
	13a) § 82 a 83 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
	13b) Zákon č. 256/2004 Sb.
	13c) Čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách.
	15) § 2 a 3 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
	16) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
	17) Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.
	18) § 60 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.
	19) Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).
	20) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.
	§ 62 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb. a zákona č. 79/1997 Sb.
	Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
	Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).
	21) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.
	22) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
	22a) Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších př...
	22b) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
	22c) Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.
	23) Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
	23a) Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
	Zákon ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
	23c) Zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.
	23d) Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.
	Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
	Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
	§ 45 až 47 a § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 147/2001 Sb.
	23e) Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o ži...
	23f) Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
	23h) § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
	23i) § 4 odst. 2 písm. b) a § 48 až 50 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
	23j) Zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů.
	23k) Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů.
	23l) Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech).
	23m) Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona.
	23n) Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách).
	23o) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
	23p) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
	23q) Zákon č. 179/2006 Sb.
	52) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 152/2011 Sb.
	55) Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.
	55a) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
	56) § 81 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 199/2012 Sb.
	57) Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.

	Změna zákona o zbraních
	§ 70g
	Další požadavky na bezúhonnost a spolehlivost žadatele o muniční průkaz
	(1) Za bezúhonného podle tohoto zákona se v případě žádosti o vydání muničního průkazu nepovažuje také ten, kdo byl pravomocně uznán vinným trestným činem porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití, porušení povinností při v...

	Změna zákona o správních poplatcích
	Položka 23
	a) Udělení licence pro podnikání v energetických
	odvětvích27)
	1. na výrobu elektřiny, výrobu plynu a výrobu tepelné energie do instalovaného výkonu 1 MW včetně, na distribuci elektřiny, distribuci plynu a rozvod tepelné energie do přenosové kapacity 1 MW včetně    Kč   1 000
	2. na přenos elektřiny, přepravu plynu a uskladňování plynu                            Kč  10 000
	3. na výrobu elektřiny a distribuci elektřiny, na výrobu plynu a distribuci plynu, na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie od 1 MW výše                                    Kč  10 000
	4. na obchod s elektřinou a na obchod s plynem     Kč 100 000
	b) Změna nebo zrušení licence pro podnikání v energetických odvětvích anebo udělení, prodloužení platnosti nebo zánik státní autorizace27)
	1. změna licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny a distribuci elektřiny, obchod s elektřinou, výrobu plynu, přepravu plynu, distribuci plynu, uskladňování plynu, obchod s plynem a na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie            ...
	2. zrušení licence pro všechny skupiny bez omezení výkonu nebo vydání duplikátu licence v případě její ztráty, zničení nebo odcizení                                   Kč     500
	3. státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny a zdrojů tepelné energie nebo státní autorizace na výstavbu přímého vedení nebo státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení                              Kč  10 000
	4. prodloužení platnosti udělené státní autorizace nebo zánik státní autorizace na výstavbu přímého vedení nebo výroby elektřiny nebo zdrojů tepelné energie (energetických zařízení) nebo na výstavbu vybraných plynových zařízení                    K...
	c) Udělení licence k nakládání s vysoce nebezpečnými látkami látkami seznamu 128)                           Kč   1 000
	d) Vydání oprávnění energetického specialisty27a) k
	1. zpracování energetického auditu a energetického posudku                         Kč   1 000
	2. zpracování průkazu energetické náročnosti budovy                               Kč   1 000
	3. provádění kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie                               Kč   1 000
	4. provádění kontroly klimatizačních systémů       Kč   1 000
	e) Přijetí žádosti o zrušení oprávnění energetického specialisty27a) za každé oprávnění  Kč     200
	Předmětem poplatku není
	1. Zrušení licence nebo zánik státní autorizace z podnětu správního úřadu.
	2. Změna uvedená v písmenu b) této položky, která navazuje na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.
	3. Zrušení nebo zánik oprávnění energetického specialisty z podnětu správního úřadu.
	------------------------------------------------------------------
	27) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
	27a) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
	28) Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živn...
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