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VII.  
ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU K MATERIÁLU S NÁZVEM:  

 
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona 

o některých přestupcích 
 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů – část dvacátá čtvrtá 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

§ 87 Přestupky fyzických osob 
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) nedovoleně mění či ruší dochovaný stav přírody ve 
zvláště chráněném území nebo nedovoleně mění 
dochovaný stav památného stromu,  
b) nedovoleně zasahuje do přirozeného vývoje zvláště 
chráněných druhů rostlin,  
c) zraňuje, chová bez povolení zvláště chráněné živočichy 
nebo ptáky nebo jinak nedovoleně zasahuje do jejich 
přirozeného vývoje,  
d) neumožní osobám oprávněným podle § 62 nebo § 68 
odst. 4 a § 81 vstup na pozemky, které vlastní nebo užívá,  
e) nesplní ohlašovací povinnost určenou tímto zákonem, 
f) vykonává činnost zakázanou v ochranném pásmu 
určeném k zabezpečení zvláště chráněných částí přírody,  
g) neprovede uložení náhradní výsadby dřevin podle § 9, 
h) nedodržuje omezení nebo zákaz vstupu vyhlášený podle 
§ 64,  
i) nesplní některou z povinností k paleontologickému 
nálezu podle § 11 odst. 1,  
j) vysazuje či vysévá uměle vypěstované zvláště chráněné 
rostliny nebo vypouští zvláště chráněné živočichy narozené 
a odchované v zajetí do volné přírody bez souhlasu orgánu 
ochrany přírody,  

31997R0338 Čl. 16 odst. 1 
 
 
 

1. Členské státy přijímají vhodná opatření, která zajistí uložení sankcí 
přinejmenším za následující případy porušení tohoto nařízení: 
a) dovoz exemplářů do Společenství nebo vývoz či zpětný vývoz z něho 
bez řádného povolení či potvrzení nebo na základě falešného, padělaného 
nebo neplatného povolení či potvrzení, případně pozměněného bez 
souhlasu vydávajícího orgánu; 
b) nedodržení podmínek uvedených na základě tohoto nařízení v 
příslušném povolení nebo potvrzení; 
c) nepravdivé prohlášení nebo vědomé poskytnutí nepravdivých 
informací za účelem získání potřebného povolení nebo potvrzení; 
d) použití falešného, padělaného nebo neplatného povolení či potvrzení, 
případně pozměněného bez souhlasu vydávajícího orgánu k získání 
povolení či potvrzení Společenství nebo pro jakýkoli jiný oficiální účel v 
souvislosti s tímto nařízením; 
e) nepodání oznámení o dovozu nebo podání nepravdivého oznámení o 
dovozu; 
f) přeprava živých exemplářů, které nejsou řádně připraveny způsobem, 
aby se minimalizovalo nebezpečí zranění, poškození zdraví nebo krutého 
zacházení; 
g) způsob využívání exemplářů druhů zařazených do přílohy A, který 
neodpovídá oprávnění udělenému v době vydání dovozního povolení 
nebo později; 
h) obchod s uměle vypěstovanými rostlinami, který je v rozporu s 
ustanoveními stanovenými v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b); 
i) přeprava exemplářů do Společenství nebo z něho, případně tranzit 
exemplářů přes území Společenství bez řádného povolení či potvrzení, 
které bylo vydáno v souladu s tímto nařízením, a v případě vývozu nebo 
zpětného vývozu ze třetí země, která je smluvní stranou úmluvy, také v 
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k) nevede řádně záznamy o chovu zvláště chráněných 
živočichů nebo ptáků či pěstování zvláště chráněných 
rostlin,  
l) nesplní povinnost nezaměnitelného označení zvláště 
chráněného živočicha nebo ptáka, nepožádá ve stanovených 
lhůtách o vydání osvědčení nebo osvědčení ve stanovené 
lhůtě neodevzdá příslušnému orgánu ochrany přírody.  

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
a) zničí součást přírody ve zvláště chráněném území nebo 
zničí zařízení určená k ochraně, označení a vybavení 
zvláště chráněného území,  
b) zničí zvláště chráněné rostliny zařazené do kategorie 
ohrožených buď přímo nebo způsobí jejich úhyn 
nedovoleným zásahem do jejich životního prostředí,  
c) usmrcuje ptáky s výjimkou těch, kteří mohou být loveni, 
nebo zvláště chráněné živočichy zařazené do kategorie 
ohrožených přímo nebo způsobí jejich úhyn nedovoleným 
zásahem do jejich životního prostředí nebo chytá zvláště 
chráněné živočichy,  
d) ohrožuje nad nezbytnou míru zvláště chráněné části 
přírody při zásazích proti škůdcům, rostlinným chorobám, 
plevelům a při hygienických opatřeních, 
e) poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí 
mimo les,  
f) provádí škodlivý zásah do významného krajinného prvku 
bez souhlasu orgánu ochrany přírody,  
g) poškozuje nebo ničí jeskyni nebo její součást, nebo 
porušuje jiné povinnosti stanovené k ochraně jeskyní podle 
§ 10,  
h) naruší krajinný ráz nesplněním povinnosti podle § 12 
odst. 2,  
i) porušuje ustanovení návštěvního řádu národního parku 
vydaného podle § 19.  

(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
a) poškodí nebo zničí památný strom nebo zvláště chráněné 
území či jeho část,  
b) usmrtí zvláště chráněného živočicha kriticky nebo silně 
ohroženého druhu nebo způsobí jeho úhyn zásahem do jeho 

souladu s úmluvou, nebo bez uspokojivého důkazu o existenci takového 
povolení či potvrzení; 
j) nákup, nabízení ke koupi, nabývání pro komerční účely, využívání pro 
obchodní zisk, veřejné vystavování pro obchodní účely, prodej, držení za 
účelem prodeje, nabízení k prodeji nebo převážení za účelem prodeje 
exemplářů v rozporu s ustanovením článku 8; 
k) použití povolení nebo potvrzení pro jakýkoli jiný exemplář, než pro 
který bylo vydáno; 
l) padělání nebo pozměňování jakéhokoli povolení či potvrzení vydaného 
v souladu s tímto nařízením; 
m) neoznámení skutečnosti, že byla zamítnuta žádost o povolení či 
potvrzení pro dovoz do Společenství nebo vývoz či zpětný vývoz z něho, 
jak to vyžaduje ustanovení čl. 6 odst. 3. 
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životního prostředí, 
c) zničí zvláště chráněnou rostlinu kriticky nebo silně 
ohroženého druhu nebo způsobí její úhyn zásahem do 
jejího životního prostředí,  
d) pokácí bez povolení nebo závažně poškodí skupinu 
dřevin rostoucích mimo les,  
e) neuvede poškozenou část přírody chráněnou dle tohoto 
zákona do původního stavu nebo nesplní opatření k nápravě 
tohoto stavu podle § 86 či přiměřená náhradní opatření 
podle § 67 odst. 4,  
f) nesplní povinnost vlastníka či nájemce pozemku zdržet 
se negativních zásahů na pozemcích připravovaných k 
vyhlášení zvláštní ochrany podle § 40 odst. 4,  
g) nepostupuje tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu 
rostlin a živočichů podle § 5 odst. 3,  
h) nedodržuje omezení či zákaz činnosti vyslovený podle § 
66,  
i) nedovoleně obchoduje s jedinci druhů, jejichž obchod je 
omezen nebo zakázán podle mezinárodních úmluv, nebo 
nedovoleně vyváží zvláště chráněné nerosty; je-li naplněna 
skutková podstata přestupku podle zvláštního předpisu,4a) 
toto ustanovení se nepoužije,  
j) nedovoleně sbírá nebo poškozuje zvláště chráněné 
nerosty,  
k) porušuje podmínky stanovené k ochraně přechodně 
chráněných ploch (§ 13),  
l) neplní podmínky výjimky udělené podle § 43 a 56 nebo 
podmínky souhlasu podle § 44 a 57,  
m) závažně poškodí nebo zničí významný krajinný prvek,  
n) vykonává ve zvláště chráněném území, označeném 
smluvně chráněném území, evropsky významné lokalitě 
nebo ptačí oblasti činnost zakázanou nebo vykonává 
činnost, pro kterou je vyžadován souhlas orgánu ochrany 
přírody, bez tohoto souhlasu,  
o) neprokáže předepsaným způsobem původ ptáka nebo 
původ zvláště chráněné rostliny nebo živočicha nebo 
rostliny a živočicha chráněného podle mezinárodní úmluvy, 
popřípadě zvláštního právního předpisu,4a) popřípadě jinak 
poruší povinnost nebo zákaz stanovený v § 54.  
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(4) Za přestupek lze uložit pokutu do 
a) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, 
b) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, 
c) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3. 

(5) Za přestupky v ochraně zvláště chráněných 
rostlin a živočichů, dřevin a památných stromů lze uložit 
pokutu až dvojnásobnou, pokud byly spáchány ve zvláště 
chráněných územích. 

(6) Přestupky podle odstavců 1 až 3 projednává v 
prvním stupni orgán ochrany přírody. 

§ 88 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se 

dopustí přestupku tím, že 
a) poškodí součást přírody ve zvláště chráněném území, 
nedovoleně změní nebo ohrožuje jeho dochovaný stav, 
b) poškodí nebo zničí památný strom,  
c) poškodí nebo zničí bez povolení dřevinu nebo skupinu 
dřevin rostoucích mimo les, 
d) nedovoleně zasahuje do přirozeného vývoje zvláště 
chráněných druhů rostlin,  
e) usmrcuje nebo chová ptáky s výjimkou těch, kteří mohou 
být loveni, nebo zvláště chráněné živočichy bez povolení, 
anebo jinak nedovoleně zasahuje do jejich přirozeného 
vývoje,  
f) vykonává činnost zakázanou v ochranném pásmu 
určeném k zabezpečení zvláště chráněných částí přírody,  
g) neumožní osobám oprávněným podle § 62 nebo § 68 
odst. 4 a § 81 vstup na pozemky, které vlastní nebo užívá,  
h) nesplní ohlašovací povinnost podle tohoto zákona nebo 
nesplní povinnost náhradní výsadby podle § 9,  
i) provádí škodlivý zásah do významného krajinného prvku 
bez souhlasu orgánu ochrany přírody,  
j) porušuje podmínky stanovené k ochraně přechodně 
chráněných ploch,  
k) nedodržuje omezení nebo zákaz vstupu vyhlášený podle 
§ 64 nebo porušuje ustanovení návštěvního řádu národního 

31997R0338 Čl. 16 odst. 1 1. Členské státy přijímají vhodná opatření, která zajistí uložení sankcí 
přinejmenším za následující případy porušení tohoto nařízení: 
a) dovoz exemplářů do Společenství nebo vývoz či zpětný vývoz z něho 
bez řádného povolení či potvrzení nebo na základě falešného, padělaného 
nebo neplatného povolení či potvrzení, případně pozměněného bez 
souhlasu vydávajícího orgánu; 
b) nedodržení podmínek uvedených na základě tohoto nařízení v 
příslušném povolení nebo potvrzení; 
c) nepravdivé prohlášení nebo vědomé poskytnutí nepravdivých 
informací za účelem získání potřebného povolení nebo potvrzení; 
d) použití falešného, padělaného nebo neplatného povolení či potvrzení, 
případně pozměněného bez souhlasu vydávajícího orgánu k získání 
povolení či potvrzení Společenství nebo pro jakýkoli jiný oficiální účel v 
souvislosti s tímto nařízením; 
e) nepodání oznámení o dovozu nebo podání nepravdivého oznámení o 
dovozu; 
f) přeprava živých exemplářů, které nejsou řádně připraveny způsobem, 
aby se minimalizovalo nebezpečí zranění, poškození zdraví nebo krutého 
zacházení; 
g) způsob využívání exemplářů druhů zařazených do přílohy A, který 
neodpovídá oprávnění udělenému v době vydání dovozního povolení 
nebo později; 
h) obchod s uměle vypěstovanými rostlinami, který je v rozporu s 
ustanoveními stanovenými v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b); 
i) přeprava exemplářů do Společenství nebo z něho, případně tranzit 
exemplářů přes území Společenství bez řádného povolení či potvrzení, 
které bylo vydáno v souladu s tímto nařízením, a v případě vývozu nebo 
zpětného vývozu ze třetí země, která je smluvní stranou úmluvy, také v 
souladu s úmluvou, nebo bez uspokojivého důkazu o existenci takového 
povolení či potvrzení; 
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parku,  
l) poškozuje nebo ničí jeskyni nebo její součást nebo 
porušuje jiné povinnosti stanovené k ochraně jeskyní podle 
§ 10,  
m) nesplní některou z povinností k paleontologickému 
nálezu podle § 11 odst. 1,  
n) vysazuje či vysévá uměle vypěstované zvláště chráněné 
rostliny nebo vypouští zvláště chráněné živočichy narozené 
a odchované v zajetí do volné přírody bez souhlasu orgánu 
ochrany přírody.  

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se 
dopustí přestupku tím, že 
a) naruší krajinný ráz nesplněním povinností podle § 12 
odst. 2,  
b) závažně poškodí nebo zničí významný krajinný prvek,  
c) zničí součást přírody ve zvláště chráněném území nebo 
zničí zařízení určená k ochraně, označení a vybavení 
zvláště chráněného území,  
d) zničí jedince zvláště chráněného druhu rostlin buď přímo 
nebo nedovoleným zásahem do jejich prostředí,  
e) usmrcuje zvláště chráněné živočichy přímo nebo způsobí 
jejich úhyn nedovoleným zásahem do jejich prostředí,  
f) ohrožuje nad nezbytnou míru zvláště chráněné části 
přírody při zásazích proti škůdcům, rostlinným chorobám, 
plevelům a při hygienických opatřeních,  
g) neuvede poškozenou část přírody chráněnou podle 
tohoto zákona do původního stavu nebo nesplní opatření k 
nápravě podle § 86 či přiměřená náhradní opatření podle § 
67 odst. 4,  
h) nesplní povinnosti vlastníka či nájemce pozemku zdržet 
se negativních zásahů na pozemcích připravovaných k 
vyhlášení zvláštní ochrany podle § 40 odst. 4,  
i) nepostupuje tak, aby nedocházelo k nadbytečnému úhynu 
rostlin a živočichů podle § 5 odst. 3, nedovoleně sbírá nebo 
poškozuje zvlášť chráněné nerosty,  
j) nedodržuje omezení či zákaz činnosti vyslovené podle § 
66,  
k) nedovoleně obchoduje s jedinci druhů, jejichž obchod je 

j) nákup, nabízení ke koupi, nabývání pro komerční účely, využívání pro 
obchodní zisk, veřejné vystavování pro obchodní účely, prodej, držení za 
účelem prodeje, nabízení k prodeji nebo převážení za účelem prodeje 
exemplářů v rozporu s ustanovením článku 8; 
k) použití povolení nebo potvrzení pro jakýkoli jiný exemplář, než pro 
který bylo vydáno; 
l) padělání nebo pozměňování jakéhokoli povolení či potvrzení vydaného 
v souladu s tímto nařízením; 
m) neoznámení skutečnosti, že byla zamítnuta žádost o povolení či 
potvrzení pro dovoz do Společenství nebo vývoz či zpětný vývoz z něho, 
jak to vyžaduje ustanovení čl. 6 odst. 3. 
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omezen nebo zakázán podle mezinárodních úmluv, nebo 
nedovoleně vyváží zvláště chráněné nerosty; je-li naplněna 
skutková podstata přestupku podle zvláštního předpisu,4a) 
toto ustanovení se nepoužije,  
l) nezajistí ochranu paleontologického nálezu před 
zničením, poškozením nebo odcizením podle § 11,  
m) překročí nezbytně nutnou míru při poškozování obecně 
či zvláště chráněných částí přírody na územích sloužících 
zájmům obrany státu podle § 90 odst. 2,  
n) vykonává ve zvláště chráněném území, označeném 
smluvně chráněném území, evropsky významné lokalitě 
nebo ptačí oblasti činnost zakázanou nebo vykonává 
činnost, pro kterou je vyžadován souhlas orgánu ochrany 
přírody, bez tohoto souhlasu,  
o) neprokáže předepsaným způsobem původ ptáka nebo 
původ zvláště chráněné rostliny nebo živočicha nebo 
rostliny a živočicha chráněného podle mezinárodní úmluvy, 
popřípadě zvláštního právního předpisu,4a) popřípadě jinak 
poruší povinnost nebo zákaz stanovený v § 54,  
p) neplní podmínky výjimky udělené podle § 43 a 56 nebo 
podmínky souhlasu podle § 44 a 57.  

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do 
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, 
b) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2. 

(4) Přestupky podle odstavce 1 a 2 projednává v 
prvním stupni orgán ochrany přírody. 

 (5) Při určení druhu a výměry správního trestu se 
přihlíží také k rozsahu hrozící nebo způsobené újmy 
ochraně přírody a krajiny.  
__________________ 
39d) § 66 zákona č. 449/2001 Sb. 

 
 

Číslo předpisu EU Název předpisu EU 

31997R0338 Nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi 
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Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů – 
část čtyřicátá třetí  

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

§ 36 odst. 4  (4) Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni 
projednává dopravní úřad, v jehož správním obvodu byla 
provedena kontrola, na jejímž podkladě byl přestupek 
zjištěn, nebo Ministerstvo dopravy, jedná-li 
se o mezinárodní linkovou osobní dopravu, s výjimkou  

a) přestupků podle § 34e, které projednává obecní 
úřad obce s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze 
úřady městských částí vymezené Statutem hlavního města 
Prahy podle místa, kde bylo spáchání přestupku zjištěno, 

b) přestupků podle § 34f odst. 2, které projednává 
dopravní úřad příslušný podle sídla provozovatele 
terminálu, 

c) přestupků podle § 34f odst. 3, které projednává 
obecní živnostenský úřad. 

32009R1071 Čl. 22 1.   Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí za porušení tohoto 
nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich 
provádění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. 
Členské státy oznámí Komisi uvedená ustanovení nejpozději do 4. 
prosince 2011 a neprodleně jí oznámí všechny následné změny týkající 
se těchto ustanovení. Členské státy zajistí, aby všechna tato opatření byla 
uplatňována bez diskriminace na základě státní příslušnosti nebo místa, v 
němž je dopravce usazen. 
2.   Sankce uvedené v odstavci 1 zahrnují zejména pozastavení povolení 
k výkonu povolání podnikatele v silniční dopravě, odnětí tohoto povolení 
a prohlášení odpovědného zástupce pro dopravu nezpůsobilým. 

 

Číslo předpisu EU Název předpisu EU 

32009R1071 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek 
pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES. 

 
 

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů – část 
čtyřicátá pátá 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

§ 51 odst. 8 a 
§ 52 odst. 12 
úvodní část 
ustanovení 

Za přestupek lze uložit pokutu do 32004L0049 
 
 
 
 

Čl. 32 
 
 
 
 

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních 
ustanovení přijatých na základě této směrnice a přijmou veškerá opatření 
nezbytná pro jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, 
přiměřené, nediskriminující a odrazující. 
Členské státy oznámí tato pravidla Komisi ve lhůtě uvedené v článku 33 
a neprodleně jí oznámí jakékoli jejich pozdější změny. 
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32007L0059 

 
 
Čl. 30  

 
  
Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné sankce nebo postupy zavedené touto 
směrnicí, stanoví členské státy pravidla pro sankce za porušení 
vnitrostátních předpisů přijatých podle této směrnice a přijmou veškerá 
nezbytná opatření k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené, nediskriminační a odrazující. Členské státy sdělí 
Komisi tyto předpisy do dne uvedeného v čl. 36 odst. 1 prvním 
pododstavci a oznámí jí bezodkladně veškeré pozdější změny. 

 

Číslo předpisu EU Název předpisu EU 

32007L0059 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze dne 23. října 2007 o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky 
v železničním systému Společenství 

32004L0049 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES 
o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury 
a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (Směrnice o bezpečnosti železnic) 

 
 

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších 
předpisů – část padesátá  

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

§ 44 odst. 16 
úvodní část 
ustanovení 

Za přestupek lze uložit pokutu do 32006L0087 
 
 
 
 
 
32010R1177 

Čl. 24 
 
 
 
 
 
Čl. 28 

Členské státy stanoví systém sankcí za porušování vnitrostátních 
předpisů přijatých podle této směrnice a přijmou všechna opatření 
nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Takto stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. 
 
  
 
Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou 
veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí 
být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí takto stanovené 
sankce a opatření Komisi do 18. prosince 2012 a neprodleně jí oznámí 
veškeré následné změny těchto ustanovení. 
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Číslo předpisu EU Název předpisu EU 

32006L0087 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES ze dne 12. prosince 2006, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby 
a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS 

32010R1177 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1177/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských 
vodních cestách a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 

 
 
 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů – část padesátá pátá  

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

§ 42b odst. 6 
úvodní část 
ustanovení 

Za přestupek lze uložit pokutu do 32015L0719  
 
 
 
 
 
 
32006L0038 

Čl. 1 bod 8 (Čl. 
10e)  
 
 
 
 
 
Čl. 1 bod 8 (čl. 
9a) 

Členské státy stanoví sankce za porušení této směrnice a přijmou veškerá 
opatření nezbytná k jejich uplatňování. Tyto sankce musí být účinné, 
nediskriminační, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí takto 
stanovené sankce Komisi.  
  
 
 
Členské státy zavedou patřičné kontroly a určí systém sankcí použitelný 
při porušení vnitrostátních ustanovení přijatých podle této směrnice. 
Přijmou veškerá potřebná opatření k zajištění jejich provádění. Tyto 
sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. 

 

Číslo předpisu EU Název předpisu EU 

32015L0719 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/719 ze dne 29. dubna 2015, kterou se mění směrnice Rady 96/53/ES, kterou se pro určitá silniční 
vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti 
pro mezinárodní provoz 

32006L0038 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/38/ES ze dne 17. května 2006, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých 
pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly 
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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 – část padesátá devátá 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

§ 93 odst. 5, 
§ 93a odst. 3, 
§ 93b odst. 4 
a § 93c odst. 
4 úvodní část 
ustanovení 

Za přestupek lze uložit pokutu 32008R0216 
 
 
 
 
 
 

Čl. 68 
 
 
 
 

Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a prováděcích 
pravidel k němu. Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.  
 
 
 

§ 93 odst. 6 
úvodní část 
ustanovení 

Za přestupek lze uložit zákaz činnosti 32008R0216 Čl. 68 Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a prováděcích 
pravidel k němu. Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. 

§ 93b odst. 5 (5) Za přestupek lze uložit zákaz činnosti do 2 let, jde-li o 
přestupek podle odstavce 2 písm. b) bodu 1 nebo podle 
odstavce 3 písm. a) nebo písm. b) bodu 1 nebo 2 

32008R0216 Čl. 68 Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a prováděcích 
pravidel k němu. Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. 

 

Číslo předpisu EU Název předpisu EU 

32008R0216 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské 
agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES 

 
 

Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, 
pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém 
zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších 
předpisů – část šedesátá pátá 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

§ 14a odst. 3 Za přestupek lze uložit pokutu do 32003R2003 Čl. 36 Sankce 
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úvodní část 
ustanovení 

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení tohoto nařízení a 
přijmou veškerá opatření nezbytná pro jejich uplatňování. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. 

 

Číslo předpisu EU Název předpisu EU 

32003R2003 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech, v platném znění. 

 
 
 

Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů – 
část osmdesátá první  

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

§ 79 odst. 7 
úvodní část 
ustanovení 

Za přestupek lze uložit pokutu 32008L0106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 9 odst. 3 a 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Tyto tresty nebo disciplinární opatření se stanoví a použijí, zejména 
pokud 
a) společnost nebo velitel přijmou osobu, která nemá průkaz způsobilosti 
stanovený touto směrnicí; 
b) velitel dovolí, aby jakoukoli funkci nebo službu v jakémkoli 
postavení, kterou podle této směrnice musí vykonávat osoba s 
odpovídajícím průkazem způsobilosti, vykonávala osoba, která nemá 
odpovídající průkaz způsobilosti, platnou výjimku ani dokument 
požadovaný čl. 19 odst. 7, nebo 
c) jakákoli osoba podvodem nebo pomocí padělaných dokladů získá 
zaměstnání spočívající ve výkonu jakékoli funkce nebo služby v 
jakémkoli postavení, které podle této směrnice musí vykonávat nebo 
zastávat osoba mající průkaz způsobilosti nebo výjimku. 
4. Členské státy, v jejichž pravomoci se nachází jakákoli společnost nebo 
jakákoli osoba, o které se lze z jednoznačných důvodů domnívat, že je 
odpovědná za jakékoli zjevné nedodržení této směrnice určené v odstavci 
3 nebo je si tohoto nedodržení vědoma, musí navázat spolupráci s 
každým členským státem nebo jinou smluvní stranou úmluvy STCW, 
které je uvědomí o svém úmyslu zahájit řízení v rámci své pravomoci. 
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32009L0018 
 
 
 
 
32012L0035 

 
 
 
 
 
32012L0035 
 
 
 
 
 
 
32013L0054 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32005L0045 
 
 
 
 
 
 
 
32002L0059 
 
 

 
Čl. 22 
 
 
 
 
Čl. 1 bod 7 
(čl. 8 odst. 1) 
 
 
 
Čl. 1 bod 25 
(čl. 8 odst. 1) 
 
 
 
 
Čl. 3 odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 4 bod 1. (čl. 
7a odst. 1) 
 
 
 
 
Čl. 25 odst. 2 
 

Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních předpisů 
přijatých na základě této směrnice a přijmou veškerá nezbytná opatření k 
zajištění jejich provádění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené 
a odrazující. 
 
 
Členské státy přijmou a prosazují vhodná opatření k předcházení 
podvodům a jiným protiprávním praktikám týkajícím se vydaných 
průkazů způsobilosti a potvrzení a stanoví sankce, které jsou účinné, 
přiměřené a odrazující. 
 
 
Členské státy stanoví systém sankcí za porušení vnitrostátních právních 
předpisů přijatých na základě článků 3, 5, 7, 9 až 15, 17, 18, 19, 22, 23, 
24 a přílohy I a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. 
Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. 
 
 
 
 
 
Členské státy zajistí zavedení účinných a vhodných mechanismů 
vymáhání a kontroly dodržování předpisů, včetně inspekcí v intervalech 
stanovených v úmluvě z roku 2006, s cílem zajistit, aby životní a 
pracovní podmínky námořníků na lodích plujících pod jejich vlajkou 
neustále splňovaly požadavky příslušných částí úmluvy z roku 
2006.pracovní podmínky námořníků na lodích plujících pod jejich 
vlajkou neustále splňovaly požadavky příslušných částí úmluvy z roku 
2006. 
 
Členské státy přijmou a vymáhají vhodná opatření k předcházení 
podvodům a jiným protiprávním praktikám, které souvisejí s postupy 
vydávání průkazů způsobilosti nebo s průkazy způsobilosti vydanými a 
potvrzenými jejich příslušnými orgány, a zajistí ukládání účinných, 
přiměřených a odrazujících sankcí. 
 
 
Pro případy porušení vnitrostátních právních předpisů přijatých v 
souladu s touto směrnicí stanoví členské státy systém sankcí a přijmou 
veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Tyto sankce 
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32009L0020 

 
 
Čl. 7 

musí být účinné, přiměřené a odrazující. 
 
Pro účely čl. 4 odst. 1 členské státy stanoví systém sankcí za porušení 
vnitrostátních ustanovení přijatých na základě této směrnice a přijmou 
veškerá nezbytná opatření k zajištění uplatňování těchto sankcí. 
Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. 

 

Číslo předpisu EU Název předpisu EU 

32008L0106 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/106/ES ze dne 19. listopadu 2008 o minimální úrovni výcviku námořníků (přepracované znění) 

32009L0018 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/18/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se stanoví základní zásady pro vyšetřování nehod v odvětví námořní 
dopravy a kterou se mění směrnice Rady 1999/35/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES 

32012L0035 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/35/EU ze dne 21. listopadu 2012, kterou se mění směrnice 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku 
námořníků 

32013L0054 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/54/EU ze dne 20. listopadu 2013 o některých povinnostech státu vlajky ohledně souladu s Úmluvou o 
práci na moři z roku 2006 a jejího prosazování 

32005L0045 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/45/ES ze dne 7. září 2005 o vzájemném uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými 
státy a o změně směrnice 2001/25/ES 

32002L0059 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz 
plavidel a kterou se zrušuje směrnice Rady 93/75/EHS 

32009L0020 Směrnice Evropského parlamentu a Rady  2009/20/ES ze dne 23. dubna 2009 o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky 

 
 
 

Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně 
zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve 
znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění 
pozdějších předpisů – část sto pátá  

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
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§ 22 odst. 6 
 

 (6) Za přestupek podle odstavců 1 až 5 lze uložit 
pokutu do 500 000 Kč.  

31994R2100 Čl. 107 Sankce za porušení odrůdových práv Společenství 
Členské státy učiní všechna nezbytná opatření, aby zajistily, že se při 
sankcích za porušení odrůdových práv Společenství použijí tatáž 
opatření, jaká se použijí pokud jde o odpovídající vnitrostátní práva. 

§ 22a  (1) Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni 
projednává Ústav. 

(2) Pokuty vybírá Ústav. 

31994R2100 Čl. 107 Sankce za porušení odrůdových práv Společenství 
Členské státy učiní všechna nezbytná opatření, aby zajistily, že se při 
sankcích za porušení odrůdových práv Společenství použijí tatáž 
opatření, jaká se použijí pokud jde o odpovídající vnitrostátní práva. 

 

Číslo předpisu EU Název předpisu EU 

31994R2100 Nařízení Rady (ES) č. 2100/1994 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství, v platném znění 

 
 

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně 
některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů – část sto třináctá 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

§ 22b odst. 1 (1) Při určení výměry pokuty právnické osobě nebo 
orgánu veřejné správy se přihlédne k závažnosti přestupku, 
zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k 
okolnostem, za nichž byl spáchán. Dále se přihlédne k 
jednání právnické osoby nebo orgánu veřejné správy v 
průběhu řízení před Úřadem a jejich snaze odstranit 
škodlivé následky přestupku. 

32003R0001 Čl. 23 odst. 3 
 

1. Členské státy zajistí, že údaje o finančních vztazích uvedených v 
článku 1 jsou uchovávány k dispozici Komisi po dobu pěti let od konce 
finančního roku, v němž byly veřejné prostředky 08/sv. 1 CS Úřední 
věstník Evropské unie 21 poskytnuty daným veřejnoprávním podnikům. 
Byly-li však veřejné prostředky použity v dalším finančním roce, běží 
pětiletá lhůta od konce tohoto finančního roku. 

§ 22b odst.5 (5) Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni 
projednává Úřad. 

32003R0001 Čl. 5 Pravomoci orgánů pro hospodářskou soutěž členských států 
Orgány pro hospodářskou soutěž členských států mají pravomoc 
používat články 81 a 82 Smlouvy v jednotlivých 
případech. Za tímto účelem mohou z vlastního podnětu nebo na základě 
stížnosti přijímat tato rozhodnutí: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNACAAF9KV)



 

15 
 

— požadovat ukončení protiprávního jednání, 
— nařizovat předběžná opatření, 
— přijímat závazky, 
— ukládat pokuty, penále nebo jiné sankce stanovené vnitrostátními 
právními předpisy. 
Pokud na základě informací, které mají k dispozici, nejsou splněny 
podmínky zákazu, mohou také rozhodnout, 
že není důvod k jejich zásahu. 

§ 23 Promlčecí doba, stavení a přerušení promlčecí doby 
(1) Promlčecí doba podle tohoto zákona činí 10 let. 
(2) Promlčecí doba za porušení pečetě umístěné 

podle § 21f odst. 2 písm. e), neposkytnutí úplných, 
správných nebo pravdivých obchodních záznamů podle § 
21e odst. 1, neposkytnutí nezbytné součinnosti při šetření 
na místě v obchodních prostorách nebo v jiných než 
obchodních prostorách podle § 21f odst. 3 a za porušení 
povinnosti strpět šetření na místě v obchodních prostorách 
nebo v jiných než obchodních prostorách podle § 21f odst. 
4, činí 3 roky. Ustanovení odstavce 4 písm. d) se neužije. 

(3) Do promlčecí doby se nezapočítává doba, po 
kterou je ve věci přestupku vedeno soudní řízení správní, 
dále doba řízení vedeného v souvislosti s řízením ve věci 
přestupku před soudem ve správním soudnictví a před 
Ústavním soudem. 

(4) Promlčecí doba se přerušuje  
a) oznámením o zahájení řízení o přestupku,  
b) vydáním sdělení výhrad,  
c) vydáním rozhodnutí, jímž je obviněný uznán vinným,  
d) okamžikem předání věci Komisí nebo orgánem pro 
hospodářskou soutěž členského státu Úřadu. 

(5) Přerušením promlčecí doby počíná běžet 
promlčecí doba nová. 

(6) Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost 
za přestupek zanikne nejpozději uplynutím 15 let od jeho 
spáchání a odpovědnost za přestupky dle odstavce 2 
zanikne nejpozději uplynutím 6 let od jejich spáchání. Tato 
doba se prodlužuje o dobu podle odstavce 3. 

32003R0001 Čl. 25 Promlčecí lhůty pro uložení sankcí 
1. Pravomoci svěřené Komisi na základě článků 23 a 24 se promlčují 
takto: 
a) po třech letech v případě porušení ustanovení týkajících se žádostí o 
informace nebo provedení kontroly; 
b) po pěti letech ve všech ostatních případech protiprávního jednání. 
2. Lhůta začíná běžet dnem, kdy došlo k protiprávnímu jednání. V 
případě trvajícího nebo opakovaného 
protiprávního jednání však začíná lhůta běžet dnem, kdy bylo ukončeno. 
3. Každý úkon učiněný Komisí nebo orgánem pro hospodářskou soutěž 
členského státu za účelem šetření nebo 
postupu souvisejícího s protiprávním jednáním přerušuje promlčecí lhůtu 
pro uložení pokuty nebo penále. 
K přerušení promlčecí lhůty dochází s účinkem ode dne, kdy byl tento 
úkon oznámen nejméně jednomu podniku 
nebo sdružení podniků, které se podílejí na protiprávním jednání. Úkony, 
kterými se přerušuje promlčecí lhůta, 
jsou zejména: 
a) písemné žádosti Komise nebo orgánu pro hospodářskou soutěž 
členského státu o informace; 
b) písemné zmocnění k provedení kontroly vydané Komisí nebo orgánem 
pro hospodářskou soutěž členského 
státu pro své úředníky; 
c) zahájení řízení ze strany Komise nebo orgánu pro hospodářskou 
soutěž členského státu; 
d) oznámení o námitce, jíž se zabývá Komise nebo orgán pro 
hospodářskou soutěž členského státu. 
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4. Přerušení promlčecí lhůty se vztahuje na všechny podniky nebo 
sdružení podniků, které se podílejí na 
protiprávním jednání. 
5. Po každém přerušení začíná běžet promlčecí lhůta znovu. Avšak 
promlčení nastane nejpozději dnem, kdy 
uplynula doba rovnající se dvojnásobku promlčecí lhůty, aniž by Komise 
uložila pokutu nebo penále. Tato doba 
se prodlužuje o dobu, po kterou je promlčení pozastaveno podle odstavce 
6. 
6. Promlčecí lhůta pro uložení pokuty nebo penále se pozastavuje po 
dobu, kdy je rozhodnutí Komise předmětem 
řízení u Soudního dvora. 

 

Číslo předpisu EU Název předpisu EU 

32003R0001 Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy 

 
 
 

Zákon č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních statků z celního 
území Evropských společenství, ve znění zákona č. 281/2009 Sb. – část 
sto třicátá  

Odpovídající předpis EU 
Nařízení Rady (ES) č. 116/2009 ze dne 18. prosince 2008 o vývozu kulturních statků 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

§ 7 odst. 4  (4) Za přestupek lze uložit pokutu do 32009R0116 
 

Čl. 9 
 
 

Článek 9 
Sankce 

Členské státy stanoví sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení a 
přijmou veškerá opatření nezbytná k zabezpečení jejich provádění. 
Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. 

 
 

Číslo předpisu EU Název předpisu EU 

32009R0116 Nařízení Rady (ES) č. 116/2009 ze dne 18. prosince 2008 o vývozu kulturních statků. 
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Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad 
a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách),  ve 
znění pozdějších předpisů – část sto třicátá šestá 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

§ 16 (1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická 
osoba se dopustí přestupku tím, že 
a) neoprávněně používá název "zoologická zahrada" nebo 
"zoo", nebo  
b) provozuje zoologickou zahradu bez licence,  
c) neumístí kopii povolení podle § 3 odst. 3,  
d) nevypracovává, ministerstvu nezasílá nebo nezveřejňuje 
výroční zprávu o činnosti podle § 7 odst. 4. 

(2) Za přestupek uvedený v odstavci 1 
a) v písmenech a), c) a d) lze uložit pokutu až do výše 500 
000 Kč, 
b) v písmenu b) lze uložit pokutu až do výše 3 000 000 Kč. 

(3) Za přestupek uvedený v odstavci 1 
a) v písmenech a), c) a d) lze uložit pokutu až do výše 1 
000 000 Kč,  
b) v písmenu b) lze uložit pokutu až do výše 5 000 000 Kč, 
pokud byl spáchán opětovně v době do 1 roku od právní 
moci rozhodnutí, jímž byla za tento čin uložena pokuta. 

31999L0022 
 

Čl. 8  
 

Článek 8 
Sankce 

Členské státy stanoví sankce použitelné při porušení vnitrostátních 
ustanovení přijatých podle této směrnice. Sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující. 

 
 
 

Číslo předpisu EU Název předpisu EU 

31999L0022 Směrnice Rady 1999/22/ES ze dne 29. března 1999 o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách 
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Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných 
rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva 
a sadby),ve znění pozdějších předpisů – část sto třicátá sedmá 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

§ 38a 
  

Přestupky fyzických, právnických a podnikajících 
fyzických osob 

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická 
osoba se dopustí přestupku tím, že  
a) v uzavřené pěstební oblasti pro výrobu rozmnožovacího 
materiálu předstupňů a základní sadby brambor pěstuje 
brambory v rozporu s § 7 odst. 4,   
b) jako osoba, která nakoupila standardní rozmnožovací 
materiál révy, neuchová návěsku podle § 19 odst. 12, nebo   
c) při uvádění do oběhu rostlinného materiálu poruší zákaz 
klamání podle § 20.  
 (2) Dodavatel se dopustí přestupku tím, že  
a) jako dodavatel, který požádal o uznání rozmnožovacího 
materiálu, nevede nebo neuchovává záznam podle § 7 odst. 
1,  
b) nevede evidenci podle § 6a odst. 6, § 7a odst. 4, § 8 odst. 
1 písm. d), § 11 odst. 2, § 12 odst. 7, § 13 odst. 3 nebo § 14 
odst. 5,  
c) jako dodavatel, který vyrábí standardní osivo, nevede 
nebo neuchovává záznam podle § 9 odst. 2 písm. b),  
d) jako dodavatel rozmnožovacího materiálu ovocných 
rodů a druhů v rozporu s § 24 odst. 5 písm. a) nezjišťuje 
nebo nemonitoruje kritické body anebo o nich nevede 
evidenci,  
e) jako dodavatel, který vyrábí sazenice zeleniny a uvádí je 
do oběhu, nevede nebo neuchovává evidenci nebo záznamy 
podle § 15 odst. 2 písm. e),  
f) jako dodavatel, který vyrábí standardní osiva, 
neuchovává vzorky podle § 9 odst. 2 písm. a),  
g) neoznámí rozmnožovací materiál, který pochází z jiného 
členského státu podle § 18 odst. 11,   
h) jako dodavatel rozmnožovacího materiálu pro 

31966L0401 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
31966L0402 

Čl. 2 odst. 3 bod 
A písm. e 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 2 odst. 3 bod 
A písm. e) 

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních 
předpisů o zkouškách pod úředním dohledem přijatých na základě této 
směrnice. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. 
Sankce mohou spočívat také v tom, že orgán příslušný k uznávání osiva 
odebere úředně schváleným inspektorům úřední schválení, pokud 
úmyslně nebo z nedbalosti poruší pravidla pro úřední zkoušky. Členské 
státy zajistí, že se v případě takového porušení pravidel zruší všechna 
uznání přezkoušeného osiva, ledaže lze prokázat, že dané osivo skutečně 
splňuje veškeré požadavky 
 
 
 
Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních 
předpisů o zkouškách pod úředním dohledem přijatých na základě této 
směrnice. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. 
Sankce mohou spočívat také v tom, že orgán příslušný k uznávání osiva 
odebere úředně schváleným inspektorům úřední schválení, pokud 
úmyslně nebo z nedbalosti poruší pravidla pro úřední zkoušky. Členské 
státy zajistí, že se v případě takového porušení pravidel zruší všechna 
uznání přezkoušeného osiva, ledaže lze prokázat, že dané osivo skutečně 
splňuje veškeré požadavky.  
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ekologické zemědělství neposkytne na žádost Ústavu 
informaci podle § 13 odst. 5,   
i) neoznačí nebo nezabalí směsi osiv určené k ochraně 
přirozeného prostředí podle § 12a odst. 3 nebo 
rozmnožovací materiál nebo směsi osiv podle § 19,   
j) nedodrží Ústavem nařízené zvláštní opatření podle § 22 
odst. 6,   
k) uvede do oběhu rozmnožovací materiál, směsi osiv nebo 
sazenice zeleniny, které nesplňují podmínky podle tohoto 
zákona,   
l) nestáhne z oběhu rozmnožovací materiál odrůdy v 
případech, kdy je registrace zrušena podle § 37 odst. 2 
nebo 3,   
m) nedodrží lhůtu pro uvádění rozmnožovacího materiálu 
do oběhu podle § 37 odst. 4,   
n) jako dodavatel, který uvádí do oběhu, dováží ze třetích 
zemí nebo vyrábí rozmnožovací materiál révy, chmele, 
ovocných rodů a druhů nebo okrasných druhů pro jiného 
než konečného spotřebitele nebo vyrábí nebo dováží 
sazenice zeleniny, nesplní povinnost registrace podle § 16 
odst. 1,   
o) jako dodavatel nepodléhající registraci podle § 16 odst. 
1 neoznámí zahájení činnosti podle § 16 odst. 6,   
p) nesplní požadavky pro malé balení uvedené v § 19a,   
q) jako dodavatel rozmnožovacího materiálu ovocných 
rodů a druhů v rozporu s § 24 odst. 6 nebo 7 nevede 
evidenci nebo neuchovává záznamy,   
r) jako dodavatel osiva, které je uznáváno podle § 4 až 7 
nebo je povoleno jako obchodní osivo podle § 11, nevede 
evidenci přijatých, vydaných a skartovaných návěsek podle 
§ 19 odst. 5,   
s) bez dozoru Ústavu znovu uzavře obal rozmnožovacího 
materiálu, který byl uzavřen úředně nebo pod dozorem 
Ústavu, nebo nevystaví protokol o novém balení a označení 
rozmnožovacího materiálu podle § 19 odst. 6,  
t) jako dodavatel, který vyrábí směs osiva k uvádění do 
oběhu, nesplní povinnost podle § 12 odst. 3,   
u) jako dodavatel, který vyrábí rozmnožovací materiál 
uchovávaných odrůd, neoznámí Ústavu před začátkem 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNACAAF9KV)



 

20 
 

každého vegetačního období výměru a umístění 
množitelských porostů uchovávaných odrůd,   
v) jako dodavatel nepodá Ústavu za každé vegetační 
období zprávu o množství osiva každé uchovávané odrůdy 
nebo každé odrůdy vyšlechtěné pro pěstování za zvláštních 
podmínek nebo každé směsi osiv určené k ochraně 
přirozeného prostředí uvedené do oběhu podle § 3b odst. 4, 
§ 3c odst. 2 nebo § 12a odst. 2,   
w) jako dodavatel, který vyrábí rozmnožovací materiál v 
podobě směsi osiv určené k ochraně přirozeného prostředí, 
neoznámí Ústavu před začátkem každého vegetačního 
období množství směsi osiv určené k ochraně přirozeného 
prostředí, pro kterou hodlá žádat o povolení, a výměru a 
umístění plánovaných lokalit sběru a v případě směsi osiv z 
odděleně pěstovaných složek navíc výměru a umístění 
plánovaných lokalit množení osiva podle § 12a odst. 2,  
x) jako dodavatel neohlásí změny údajů podle § 16 odst. 
11. 

(3) Dovozce rozmnožovacího materiálu ze třetích 
zemí se dopustí přestupku tím, že doveze ze třetí země 
rozmnožovací materiál v rozporu s § 18 odst. 4 nebo 
nesplní oznamovací povinnost podle § 18 odst. 9 nebo 10.  

(4) Dodavatel nebo konečný prodejce se dopustí 
přestupku tím, že poruší zákaz vydaný pověřeným 
zaměstnancem Ústavu podle § 22 odst. 5 písm. a).  

(5) Za přestupek lze uložit pokutu do   
a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) 
a b), odstavce 2 písm. a) až i) a n) až x) nebo odstavce 4,  
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. 
c), odstavce 2 písm. j) a k) nebo odstavce 3,   
c) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. 
l) nebo m).  

 
 
 

Číslo předpisu EU Název předpisu EU 

31966L0401 Směrnice Rady (EHS) ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh, v platném znění 
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31966L0402 Směrnice Rady (EHS) ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh, v platném znění 

 
 
 

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších 
předpisů – část sto třicátá devátá 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

§ 135v  (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako 
provozovatel daňového skladu dopustí přestupku tím, že do 
volného daňového oběhu uvede neznačkované nebo 
nebarvené minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1.  

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako 
příjemce nebo dovozce minerálních olejů uvedených 
v § 134b odst. 1 dopustí přestupku tím, že nezajistí 
značkování nebo barvení těchto olejů před jejich vstupem 
na daňové území České republiky.  

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako 
výrobce nebo uživatel směsi značkovací látky a barviva 
se sídlem na daňovém území České republiky dopustí 
přestupku tím, že nevede evidenci značkovací látky 
a barviva.  

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako 
provozovatel daňového skladu, příjemce nebo dovozce 
s povinností značkovat nebo barvit minerální oleje uvedené 
v § 134b odst. 1, nebo s povinností takové značkování nebo 
barvení zajistit, dopustí přestupku tím, že na žádost správce 
daně nebo příslušného orgánu nepředloží certifikát.  

(5) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze uložit 
pokutu od 50 000 Kč do 50 000 000 Kč. 

31995L0060 Čl. 3 Členské státy podniknou nezbytné kroky, aby zabránily zneužívání 
značkovaných výrobků, a zejména aby dotyčné minerální oleje nemohly 
být použity jako pohonné hmoty v motorech silničních motorových vozidel 
nebo skladovány v jejich nádržích pohonných hmot, pokud toto použití není 
ve zvláštních případech stanovených příslušnými orgány členských států 
povoleno. 
Členské státy stanoví, že použití daných minerálních olejů v případech 
uvedených v prvním pododstavci se považuje za porušení vnitrostátního 
práva daného členského státu. Každý členský stát přijme vhodná opatření, 
která zajistí plné uplatnění všech ustanovení této směrnice, a zejména 
vymezí sankce, které budou uloženy v případě porušení těchto opatření; tyto 
sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. 

§ 135w  
 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako 
osoba, která nakoupí nebo jinak nabude neznačkované nebo 
nebarvené minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 
s úmyslem dopravit je do jiného členského státu v režimu 
podmíněného osvobození od daně či ve volném daňovém 
oběhu nebo je vyvézt do třetí země, dopustí přestupku tím, 
že v případě neuskutečnění dopravy nebo vývozu 

31995L0060 Čl. 3 Členské státy podniknou nezbytné kroky, aby zabránily zneužívání 
značkovaných výrobků, a zejména aby dotyčné minerální oleje nemohly 
být použity jako pohonné hmoty v motorech silničních motorových vozidel 
nebo skladovány v jejich nádržích pohonných hmot, pokud toto použití není 
ve zvláštních případech stanovených příslušnými orgány členských států 
povoleno. 
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ve stanovené lhůtě nezajistí jejich značkování nebo barvení.  
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako 

osoba, která vyrábí, zpracovává, dopravuje, skladuje, 
nakupuje nebo jinak nabývá, prodává nebo spotřebovává 
v rámci podnikatelské činnosti minerální oleje uvedené 
v § 134b, dopustí přestupku tím, že 
a) vykonává tyto činnosti, jejichž předmětem jsou oleje v 
jednotkovém balení nad 20 litrů, bez živnostenského 
oprávnění, nebo 
b) nevede nebo neuchovává stanoveným způsobem 
evidenci o druzích a množství těchto olejů nebo evidenci 
o uvedených způsobech nakládání s nimi. 

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako 
osoba, která vyrábí, zpracovává nebo prodává minerální 
oleje, jež nesmějí být podle § 134b odst. 2 písm. e) 
značkovány a barveny, způsobem uvedeným v § 134e 
odst. 6, dopustí přestupku tím, že 
a) v průvodní technické dokumentaci nebo v dokladech 
výslovně neuvede, že tyto oleje nesmějí být použity pro 
pohon motorů, 
b) nemá v evidenci o koupi a prodeji těchto olejů 
prohlášení kupujícího podle § 134e odst. 8 písm. b), nebo 
c) neuchovává technickou dokumentaci nebo doklady k 
těmto olejům po stanovenou dobu. 

(4) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit 
pokutu od 50 000 Kč do 50 000 000 Kč. 

Členské státy stanoví, že použití daných minerálních olejů v případech 
uvedených v prvním pododstavci se považuje za porušení vnitrostátního 
práva daného členského státu. Každý členský stát přijme vhodná opatření, 
která zajistí plné uplatnění všech ustanovení této směrnice, a zejména 
vymezí sankce, které budou uloženy v případě porušení těchto opatření; tyto 
sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. 

§ 135x  
 

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická 
osoba se dopustí přestupku tím, že 
a) minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 značkuje a 
barví, nebo 
b) značkované a barvené minerální oleje uvedené v § 134b 
odst. 2 nabízí k prodeji nebo používá pro pohon motorů. 

(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická 
osoba se dopustí přestupku tím, že minerální oleje uvedené 
v § 134b odst. 1, které jsou 
a) značkované a barvené, ředí, odstraňuje nebo jinak mění 
jejich značkování nebo barvení mimo daňový sklad 
s povolením ke značkování a barvení vybraných 

31995L0060 Čl. 3 Členské státy podniknou nezbytné kroky, aby zabránily zneužívání 
značkovaných výrobků, a zejména aby dotyčné minerální oleje nemohly 
být použity jako pohonné hmoty v motorech silničních motorových vozidel 
nebo skladovány v jejich nádržích pohonných hmot, pokud toto použití není 
ve zvláštních případech stanovených příslušnými orgány členských států 
povoleno. 
Členské státy stanoví, že použití daných minerálních olejů v případech 
uvedených v prvním pododstavci se považuje za porušení vnitrostátního 
práva daného členského státu. Každý členský stát přijme vhodná opatření, 
která zajistí plné uplatnění všech ustanovení této směrnice, a zejména 
vymezí sankce, které budou uloženy v případě porušení těchto opatření; tyto 
sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. 
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minerálních olejů 
b) neznačkované a nebarvené, uvádí do volného daňového 
oběhu,  
c) značkované a barvené, nabízí k prodeji nebo je používá 
pro pohon motorů, nebo 
d) značkované a barvené, dopravuje nebo skladuje 
v nádobě, která je ve spojení s motorem, nebo je do takové 
nádoby stáčí. 

(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická 
osoba se dopustí přestupku tím, že minerální oleje uvedené 
v § 134b odst. 2 písm. d) a e) nabízí k prodeji nebo je 
používá pro jiné účely, než pro které tyto minerální oleje 
nesmějí být značkovány a barveny. 

(4) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze fyzické 
osobě uložit pokutu do 1 000 000 Kč. 

(5) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze právnické 
nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu 
do 10 000 000 Kč. 

§ 135y  
 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako 
provozovatel daňového skladu dopustí přestupku tím, 
že značkuje nebo barví minerální oleje uvedené v § 134b 
odst. 1 bez povolení ke značkování a barvení vybraných 
minerálních olejů. 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu 
od 10 000 Kč do 10 000 000 Kč. 

31995L0060 Čl. 3 Členské státy podniknou nezbytné kroky, aby zabránily zneužívání 
značkovaných výrobků, a zejména aby dotyčné minerální oleje nemohly 
být použity jako pohonné hmoty v motorech silničních motorových vozidel 
nebo skladovány v jejich nádržích pohonných hmot, pokud toto použití není 
ve zvláštních případech stanovených příslušnými orgány členských států 
povoleno. 
Členské státy stanoví, že použití daných minerálních olejů v případech 
uvedených v prvním pododstavci se považuje za porušení vnitrostátního 
práva daného členského státu. Každý členský stát přijme vhodná opatření, 
která zajistí plné uplatnění všech ustanovení této směrnice, a zejména 
vymezí sankce, které budou uloženy v případě porušení těchto opatření; tyto 
sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. 

 

Číslo předpisu EU Název předpisu EU 

31995L0060 Směrnice Rady 95/60/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daňovém značení plynových olejů a petroleje.  
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Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými 
organismy a genetickými produkty,  ve znění pozdějších předpisů – část 
sto čtyřicátá čtvrtá 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

§ 35a odst. 12 
úvodní část 
ustanovení 

(12) Za přestupek lze uložit pokutu do 32001L0018 Čl. 33  
 

Sankce 
Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních ustanovení 
přijatých podle této směrnice. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující. 

 

Číslo předpisu EU Název předpisu EU 

32001L0018 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního 
prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS. 

 
 
 

Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k 
ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o 
obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů – část 
sto čtyřicátá osmá 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

§ 34d Přestupky fyzických osob 
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  

a) jako žadatel úmyslně poskytne nesprávné prohlášení 
anebo nesprávné nebo neúplné informace za účelem získání 
povolení, potvrzení nebo dokladu o registraci podle tohoto 
zákona nebo podle nařízení v oblasti obchodování s 
ohroženými druhy9), 
b) vyveze nebo se pokusí o vývoz jiného jedince bez 
povolení v rozporu s § 18 odst. 1, nebo 
c) vyveze uměle vypěstovaný exemplář rostlinného druhu v 
rozporu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými 

31997R0338 
 

Čl. 16 odst. 1 Sankce 
1. Členské státy přijímají vhodná opatření, která zajistí uložení sankcí 
přinejmenším za následující případy porušení tohoto nařízení:  
a) dovoz exemplářů do Společenství nebo vývoz či zpětný vývoz z něho 
bez řádného povolení či potvrzení nebo na základě falešného, padělaného 
nebo neplatného povolení či potvrzení, případně pozměněného bez 
souhlasu vydávajícího orgánu; 
b) nedodržení podmínek uvedených na základě tohoto nařízení v 
příslušném povolení nebo potvrzení; 
c) nepravdivé prohlášení nebo vědomé poskytnutí nepravdivých 
informací za účelem získání potřebného povolení nebo potvrzení; 
d) použití falešného, padělaného nebo neplatného povolení či potvrzení, 
případně pozměněného bez souhlasu vydávajícího orgánu k získání 
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druhy44) nebo § 17 anebo se o takový vývoz pokusí. 
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  

a) doveze, vyveze nebo zpětně vyveze exemplář, pokusí se 
o vývoz, zpětně vyveze nebo se pokusí o zpětný vývoz 
exempláře do České republiky nebo z České republiky 
nebo zprostředkuje dovoz exempláře nebo s exemplářem 
jinak nakládá v rozporu s tímto zákonem nebo nařízeními v 
oblasti obchodování s ohroženými druhy9),  
b) nakupuje, vybízí k prodeji, prodává, drží za účelem 
prodeje, nabízí k prodeji nebo přepravuje za účelem prodeje 
exemplář v rozporu s tímto zákonem nebo nařízeními v 
oblasti obchodování s ohroženými druhy9), nebo 
c) padělá registrační list nebo pozmění jeho obsah, aby ho 
bylo použito jako pravého, nebo použije registrační list jako 
pravý za účelem prodeje nebo získání povolení, potvrzení 
nebo registračního listu. 

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do 
 

povolení či potvrzení Společenství nebo pro jakýkoli jiný oficiální účel v 
souvislosti s tímto nařízením; 
e) nepodání oznámení o dovozu nebo podání nepravdivého oznámení o 
dovozu; 
f) přeprava živých exemplářů, které nejsou řádně připraveny způsobem, 
aby se minimalizovalo nebezpečí zranění, poškození zdraví nebo krutého 
zacházení; 
g) způsob využívání exemplářů druhů zařazených do přílohy A, který 
neodpovídá oprávnění udělenému v době vydání dovozního povolení 
nebo později; 
h) obchod s uměle vypěstovanými rostlinami, který je v rozporu s 
ustanoveními stanovenými v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b); 
i) přeprava exemplářů do Společenství nebo z něho, případně tranzit 
exemplářů přes území Společenství bez řádného povolení či potvrzení, 
které bylo vydáno v souladu s tímto nařízením, a v případě vývozu nebo 
zpětného vývozu ze třetí země, která je smluvní stranou úmluvy, také v 
souladu s úmluvou, nebo bez uspokojivého důkazu o existenci takového 
povolení či potvrzení; 
j) nákup, nabízení ke koupi, nabývání pro komerční účely, využívání pro 
obchodní zisk, veřejné vystavování pro obchodní účely, prodej, držení za 
účelem prodeje, nabízení k prodeji nebo převážení za účelem prodeje 
exemplářů v rozporu s ustanovením článku 8; 
k) použití povolení nebo potvrzení pro jakýkoli jiný exemplář, než pro 
který bylo vydáno; 
l) padělání nebo pozměňování jakéhokoli povolení či potvrzení vydaného 
v souladu s tímto nařízením; 
m) neoznámení skutečnosti, že byla zamítnuta žádost o povolení či 
potvrzení pro dovoz do Společenství nebo vývoz či zpětný vývoz z něho, 
jak to vyžaduje ustanovení čl. 6 odst. 3. 

§ 34e Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se 

dopustí přestupku tím, že v případech stanovených v § 24 
odst. 2 nevede záznamy o obchodu. 

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se 
dopustí přestupku tím, že  
a) jako žadatel poskytne nesprávné prohlášení anebo 
nesprávné nebo neúplné informace za účelem získání 
povolení, potvrzení nebo dokladu o registraci podle tohoto 
zákona nebo podle nařízení v oblasti obchodování s 
ohroženými druhy9), 
b) vyveze jiného jedince bez povolení v rozporu s § 18 

31997R0338 Čl. 16 odst. 1 Sankce 
1. Členské státy přijímají vhodná opatření, která zajistí uložení sankcí 
přinejmenším za následující případy porušení tohoto nařízení:  
a) dovoz exemplářů do Společenství nebo vývoz či zpětný vývoz z něho 
bez řádného povolení či potvrzení nebo na základě falešného, padělaného 
nebo neplatného povolení či potvrzení, případně pozměněného bez 
souhlasu vydávajícího orgánu; 
b) nedodržení podmínek uvedených na základě tohoto nařízení v 
příslušném povolení nebo potvrzení; 
c) nepravdivé prohlášení nebo vědomé poskytnutí nepravdivých 
informací za účelem získání potřebného povolení nebo potvrzení; 
d) použití falešného, padělaného nebo neplatného povolení či potvrzení, 
případně pozměněného bez souhlasu vydávajícího orgánu k získání 
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odst. 1, nebo 
c) vyveze uměle vypěstovaný exemplář rostlinného druhu v 
rozporu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými 
druhy44) nebo § 17. 

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se 
dopustí přestupku tím, že 
a) doveze, vyveze nebo zpětně vyveze exemplář do České 
republiky nebo z České republiky nebo zprostředkuje 
dovoz exempláře nebo s exemplářem jinak nakládá v 
rozporu s tímto zákonem nebo nařízeními v oblasti 
obchodování s ohroženými druhy9), 
b) zpracovává, balí nebo přebaluje kaviár bez licence nebo 
označí nádobu s kaviárem v rozporu s nařízením v oblasti 
obchodování s ohroženými druhy22d) nebo obchoduje s 
kaviárem v rozporu s tímto zákonem nebo nařízením v 
oblasti obchodování s ohroženými druhy,  
c) padělá registrační list nebo neoprávněně pozmění jeho 
obsah nebo použije padělaný nebo pozměněný registrační 
list jako pravý při prodeji nebo získávání povolení, 
potvrzení nebo registračního listu, nebo 
d) nakupuje, vybízí k prodeji, nabývá pro obchodní účely, 
veřejně vystavuje pro obchodní účely, zprostředkuje prodej, 
využívá pro obchodní zisk a prodej, prodává, drží za 
účelem prodeje, nabízí k prodeji anebo přepravuje za 
účelem prodeje exemplář v rozporu s nařízeními v oblasti 
obchodování s ohroženými druhy nebo tímto zákonem. 

(4) Za přestupek lze uložit pokutu do 

povolení či potvrzení Společenství nebo pro jakýkoli jiný oficiální účel v 
souvislosti s tímto nařízením; 
e) nepodání oznámení o dovozu nebo podání nepravdivého oznámení o 
dovozu; 
f) přeprava živých exemplářů, které nejsou řádně připraveny způsobem, 
aby se minimalizovalo nebezpečí zranění, poškození zdraví nebo krutého 
zacházení; 
g) způsob využívání exemplářů druhů zařazených do přílohy A, který 
neodpovídá oprávnění udělenému v době vydání dovozního povolení 
nebo později; 
h) obchod s uměle vypěstovanými rostlinami, který je v rozporu s 
ustanoveními stanovenými v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b); 
i) přeprava exemplářů do Společenství nebo z něho, případně tranzit 
exemplářů přes území Společenství bez řádného povolení či potvrzení, 
které bylo vydáno v souladu s tímto nařízením, a v případě vývozu nebo 
zpětného vývozu ze třetí země, která je smluvní stranou úmluvy, také v 
souladu s úmluvou, nebo bez uspokojivého důkazu o existenci takového 
povolení či potvrzení; 
j) nákup, nabízení ke koupi, nabývání pro komerční účely, využívání pro 
obchodní zisk, veřejné vystavování pro obchodní účely, prodej, držení za 
účelem prodeje, nabízení k prodeji nebo převážení za účelem prodeje 
exemplářů v rozporu s ustanovením článku 8; 
k) použití povolení nebo potvrzení pro jakýkoli jiný exemplář, než pro 
který bylo vydáno; 
l) padělání nebo pozměňování jakéhokoli povolení či potvrzení vydaného 
v souladu s tímto nařízením; 
m) neoznámení skutečnosti, že byla zamítnuta žádost o povolení či 
potvrzení pro dovoz do Společenství nebo vývoz či zpětný vývoz z něho, 
jak to vyžaduje ustanovení čl. 6 odst. 3. 

 

Číslo předpisu EU Název předpisu EU 

31997R0338 Nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi 

 
 
 

Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné 
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění 
pozdějších předpisů – část sto padesátá první 

Odpovídající předpis EU 
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Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

§ 8b odst. 1 (1) Promlčecí doba podle tohoto zákona činí 3 roky. 32015R1589 
 
 
32013R1407 
 
 
 
 
 
 
 
 
32013R1408 
 
 
 
32014R0717 

Čl. 18 odst. 1 
 
 
Čl. 3 odst. 2 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 3 odst. 2 
 
 
 
Čl. 3 odst. 2 

1.   Pravomoci svěřené Komisi článkem 8 podléhají promlčecí lhůtě tří 
let. 
 
2.   Celková výše podpory de minimis, kterou členský stát poskytne 
jednomu podniku, nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní 
období překročit 200 000 EUR. 
Celková výše podpory de minimis, kterou členský stát poskytne jednomu 
podniku provozujícímu silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu, nesmí 
překročit 100 000 EUR za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní 
období. Tato podpora de minimis se nepoužije na nabývání vozidel pro 
silniční nákladní dopravu. 
 
2. Celková výše podpory de minimis, kterou členský stát poskytne 
jednomu podniku, nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní 
období překročit 15 000 EUR 
 
2.   Celková výše podpory de minimis, kterou členský stát poskytne 
jednomu podniku z odvětví rybolovu a akvakultury, nesmí překročit 
částku 30 000 EUR za libovolná tři po sobě jdoucí účetní období. 

§ 8b odst. 2 (2) Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni 
projednává koordinační orgán. 

32015R1589 Čl. 21 odst. 1 1. Komise získá od dotyčného členského státu všechny informace 
nezbytné pro přezkoumání existujících režimů podpory podle čl. 108 
odst. 1 Smlouvy o fungování EU, které proběhne ve spolupráci s 
členským státem. 

 

Číslo předpisu EU Název předpisu EU 

32013R1407 Nařízení komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu 
de minimis 

32013R1408 Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu 
de minimis v odvětví zemědělství 

32014R0717 Nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de 
minimis v odvětví rybolovu a akvakultury 

32015R1589 Nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování 
Evropské unie 
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Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění 
pozdějších předpisů – část sto padesátá čtvrtá 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

§ 39 odst. 7 
úvodní část 

Za přestupek lze uložit pokutu do 32008R555 
 
 
 
 
 
 
 
 
32009R0436 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 98 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 18 

Vnitrostátní sankce 
Aniž jsou dotčeny sankce uvedené v nařízení (ES) č. 479/2008 nebo v 
tomto nařízení, stanoví členské státy, pokud jde o nesrovnalosti 
způsobené ve vztahu k požadavkům uvedeným v nařízení (ES)     č. 
479/2008 a v tomto nařízení, uplatňování sankcí na vnitrostátní úrovni, 
které jsou účinné, přiměřené a odrazující, aby poskytovaly odpovídající 
ochranu finančních zájmů Společenství. 
 
 
 

Sankce 
1. Osoby povinné podávat prohlášení o sklizni, produkci nebo zásobách, 
které nepodají tato prohlášení do termínů uvedených v článku 16 tohoto 
nařízení, nemohou s výjimkou případů vyšší moci využívat opatření 
podle článků 12, 15, 17, 18 a 19 nařízení (ES) č. 479/2008 pro běžný 
hospodářský rok ani pro následující hospodářský rok. 
Při překročení termínů stanovených v článku 16 tohoto nařízení, které 
nepřesáhne 10 pracovních dnů, se však částka, která má být vyplacena za 
běžný hospodářský rok, snižuje v procentním poměru, který stanoví 
příslušný orgán v závislosti na délce překročení termínu, ani by tím byly 
dotčeny vnitrostátní sankce.  
 
2. Pokud s výjimkou případů vyšší moci příslušné orgány členských 
států považují prohlášení podle odstavce 1 za neúplná nebo nepřesná a 
jsou-li chybějící nebo nepřesné údaje podstatné pro správné uplatnění 
opatření podle článků 12, 15, 17, 18 a 19 nařízení (ES) č. 479/2008, 
podpora, jež má být vyplacena, se poměrně sníží o částku, kterou stanoví 
příslušný orgán v závislosti na závažnosti porušení předpisů, aniž by tím 
byly dotčeny vnitrostátní sankce. 
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Číslo předpisu EU Název předpisu EU 

32008R0555 Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci 
trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína, v platném znění 

32009R0436 Nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr 
vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v 
odvětví vína, v platném znění 

 
 
  

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – část sto padesátá 
pátá 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

§ 79e odst. 2  (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 
výše 200 000 Kč.  
   

 
  

32009R1107 
 
 
 
 
 
 
 
32009L0128 
 

Čl. 72 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 17 
 
 

Sankce 
Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou 
veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí 
být účinné, přiměřené a odrazující. 
Členské státy neprodleně oznámí takto stanovené sankce a všechny 
jejich následné změny Komisi. 

 
 
 

Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních právních 
předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou veškerá nezbytná 
opatření k zajištění uplatňování těchto sankcí. Stanovené sankce musí 
být účinné, přiměřené a odrazující. 

§ 79f odst. 2 (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu 
do 500 000 Kč. 

32009R1107 
 
 
 
 
 

Čl. 72 
 
 
 
 
 

Sankce 
Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou 
veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí 
být účinné, přiměřené a odrazující. 
Členské státy neprodleně oznámí takto stanovené sankce a všechny 
jejich následné změny Komisi. 
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32009L0128 
 

 
 
Čl. 17 
 
 

 
 

Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních právních 
předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou veškerá nezbytná 
opatření k zajištění uplatňování těchto sankcí. Stanovené sankce musí 
být účinné, přiměřené a odrazující. 

§ 79g odst. 2 
a 3 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu 
do 1 000 000 Kč.  

(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), g), i) 
a j) lze vedle pokuty uložit sankci zákazu činnosti do 2 let.  

32009R1107 
 
 
 
 
 
 
 
32009L0128 
 

Čl. 72 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 17 
 
 

Sankce 
Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou 
veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí 
být účinné, přiměřené a odrazující. 
Členské státy neprodleně oznámí takto stanovené sankce a všechny 
jejich následné změny Komisi. 

 
 
 

Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních právních 
předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou veškerá nezbytná 
opatření k zajištění uplatňování těchto sankcí. Stanovené sankce musí 
být účinné, přiměřené a odrazující. 

§ 79h odst. 2 (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 
500 000 Kč.   

32009R1107 
 
 
 
 
 
 
 
32009L0128 
 

Čl. 72 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 17 
 
 

Sankce 
Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou 
veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí 
být účinné, přiměřené a odrazující. 
Členské státy neprodleně oznámí takto stanovené sankce a všechny 
jejich následné změny Komisi. 

 
 
 

Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních právních 
předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou veškerá nezbytná 
opatření k zajištění uplatňování těchto sankcí. Stanovené sankce musí 
být účinné, přiměřené a odrazující. 

 

Číslo předpisu EU Název předpisu EU 
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32009R1107 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znění 

32009L0128 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení 
udržitelného používání pesticidů 

 
 
 

Zákon č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti 
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 281/2009 Sb. – 
část sto šedesátá čtvrtá 

Odpovídající předpis EU 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/84/ES ze dne 20. listopadu 1998 o právní ochraně služeb s 
podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem. 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

§ 4  (1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická 
osoba se dopustí přestupku tím, že  
a) pro obchodní účely vyrábí, dováží, šíří, prodává, 
pronajímá nebo přechovává nedovolená zařízení,  
b) pro obchodní účely provádí instalaci, údržbu nebo 
náhradu nedovolených zařízení,  
c) přímo nebo nepřímo propaguje jakýmkoliv způsobem 
nedovolená zařízení.  

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit 
pokutu do 2 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 
písm. b) a c) lze uložit pokutu do 500 000 Kč. 

31998L0084 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 4  
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 5  

Nedovolené činnosti 
Členské státy zakáží na svém území všechny následující činnosti: 

a) výrobu, dovoz, distribuci, prodej, pronájem nebo držení 
nedovolených zařízení k obchodním účelům; 

b) instalaci, údržbu nebo výměnu nedovoleného zařízení 
k obchodním účelům; 

c) použití obchodních sdělení k propagaci nedovolených zařízení. 
 
 

Sankce a právní prostředky 
1. Sankce jsou účinné, odrazující a úměrné možným důsledkům 
nedovolené činnosti.  

 

Číslo předpisu EU Název předpisu EU 

31998L0084 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/84/ES ze dne 20. listopadu 1998 o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených 
podmíněným přístupem. 

 
 
 

Zákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění Odpovídající předpis EU 
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finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve 
znění pozdějších předpisů – část sto osmdesátá druhá 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

§ 8 odst. 1 (1) Promlčecí doba činí 5 let. Byla-li promlčecí doba 
přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 10 
let od jeho spáchání. 

31980L0723 Čl. 5 odst. 1 1. Členské státy zajistí, že údaje o finančních vztazích uvedených v 
článku 1 jsou uchovávány k dispozici Komisi po dobu pěti let od konce 
finančního roku, v němž byly veřejné prostředky 08/sv. 1 CS Úřední 
věstník Evropské unie 21 poskytnuty daným veřejnoprávním podnikům. 
Byly-li však veřejné prostředky použity v dalším finančním roce, běží 
pětiletá lhůta od konce tohoto finančního roku. 

§ 8 odst. 2 (2) Přestupky podle tohoto zákona projednává Úřad. 31980L0723 Čl. 1 Členské státy zajistí za podmínek stanovených v této směrnici, že 
finanční vztahy mezi veřejnou mocí a veřejnými podniky jsou průhledné 
a zřetelně ukazují 
a) veřejné prostředky poskytované veřejnou mocí přímo daným veřejným 
podnikům; 
b) veřejné prostředky poskytované veřejnou mocí prostřednictvím 
veřejných podniků nebo finančních institucí; 
c) skutečné použití těchto veřejných prostředků.. 

 
 

Číslo předpisu EU Název předpisu EU 

31980L0723 Směrnice Komise ze dne 25. června 1980 o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky (80/723/EHS) 

 
 
 

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o 
změně některých zákonů (chemický zákon),  ve znění pozdějších 
předpisů – část dvě stě pátá 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

§ 34 odst. 22  (22) Za přestupky lze uložit pokutu 
a) do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 

32006R1907 
 

Čl. 126 
 

Sankce při porušení předpisů 
 Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a 
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písm. a), odstavce 4 písm. a) nebo c), odstavce 6 písm. b) 
nebo c), nebo odstavce 15, 17 nebo 18,  
b) zrušeno  
c) do 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 
písm. b), odstavce 6 písm. a), h), i) nebo j), odstavce 7 
písm. a), odstavce 8, odstavce 10 písm. b), odstavce 11 
písm. b), odstavce 13 písm. a) nebo b) nebo odstavců 20 
nebo 21, 
d) do 2 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 11 
písm. a) nebo d),  
e) zrušeno  
f) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 
písm. a), odstavce 2 písm. b), odstavce 3, odstavce 7 písm. 
b), odstavce 9, odstavce 10 písm. a), odstavce 11 písm. a), 
c) nebo d), odstavce 12 nebo odstavce 13 písm. c),  
g) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. 
b) nebo odstavce 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
32008R1272 
 
 
 
 
 
 
 
 
32004R0648 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32004R0850 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ČL. 47 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 13 
 
 
 
 
 
 
 
 

přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí 
tyto předpisy Komisi do 1. prosince 2008 a neprodleně jí oznámí každou 
jejich následnou změnu. 
 
 
 
 

Sankce při porušení předpisů 
 Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a 
přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění toho, že toto nařízení bude 
uplatňováno. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. 
Členské státy oznámí Komisi stanovené sankce do 20. června 2010 a 
neprodleně jí oznámí každou jejich následnou změnu. 
 
 
 

Sankce 
1. Do 8. října 2005 členské státy přijmou 
 
 — vhodná právní a správní opatření, jimiž se řeší porušení 
tohoto nařízení, a 
  
 — odrazující, účinné a přiměřené sankce za každé porušení 
tohoto nařízení. 
 Součástí toho jsou opatření, která umožní zadržet zásilky 
detergentů, ež nejsou v souladu s tímto nařízením. 
  
2. Neprodleně o nich uvědomí Komisi. 
 
 
 
 
 

Sankce 
 Členské státy stanoví pravidla týkající se sankcí za porušení 
ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření, aby 
zajistily jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené 
a odrazující. Členské státy oznámí tato pravidla Komisi nejpozději do 
jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v platnost a neprodleně jí oznámí 
všechny jejich pozdější změny. 
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32008R1102 Čl. 7 
 

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení tohoto nařízení a 
přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich uplatňování. 
Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy 
oznámí tato pravidla Komisi do 4. prosince 2009 a neprodleně jí oznámí 
všechny jejich pozdější změny. 

 

Číslo předpisu EU Název předpisu EU 

32008R1272 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a 
balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 

32008R1102 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1102/2008 ze dne 22. října 2008 o zákazu vývozu kovové rtuti a 
některých sloučenin a směsí rtuti a o bezpečném skladování kovové rtuti 

32012R0649 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu 
nebezpečných chemických látek 

32006R1907 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 
1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 
76/796/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES 

32004R0850 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických 
znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS 

32004R0648 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech 
 
 

Zákon č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České 
republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví – část 
dvě stě třicátá pátá 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

§ 31  (1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická 
osoba se dopustí přestupku tím, že 
a) v rozporu s § 5 odst. 1 nakládá se zbožím porušujícím 

32013R0608 Čl. 30 Sankce 
Členské státy zajistí, aby držitelé rozhodnutí plnili povinnosti stanovené 
tímto nařízením, a to i stanovením vhodných sankcí. Tyto sankce musí 
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právo duševního vlastnictví, 
b) jako osoba, které bylo celním úřadem pozastaveno 
propuštění zboží nebo ponecháno zadržené zboží, které je 
podezřelé z porušení práva duševního vlastnictví, v rozporu 
s § 14 odst. 1 nebo § 22 odst. 3 nebo 4 s tímto zbožím 
nakládá, 
c) jako osoba, která poskytla jistotu bankovní zárukou, 
neposkytne novou jistotu podle § 25. 

(2) Za přestupek lze fyzické osobě uložit pokutu do 1 
000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) 
nebo b). 

(3) Za přestupek lze právnické nebo podnikající 
fyzické osobě uložit pokutu do 10 000 000 Kč, jde-li o 
přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b). 

(4) Za přestupek lze uložit pokutu ve výši 
neposkytnuté jistoty, jde-li o přestupek podle odstavce 1 
písm. c). 

být účinné, přiměřené a odrazující. 
Členské státy Komisi neprodleně oznámí takto stanovené sankce a 
jakékoli následné související změny. 

§ 32 odst. 2 a 
3 

(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická 
osoba se jako držitel rozhodnutí dopustí přestupku tím, že v 
rozporu s nařízením Evropské unie 
a) neoznámí určenému celnímu úřadu skutečnost, která 
může být důvodem zrušení rozhodnutí, nebo změnu údajů 
uvedených v rozhodnutí, 
b) použije informace poskytnuté celním úřadem, nebo 
c) nevrátí celnímu úřadu vzorky zboží. 

(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit 
pokutu do 500 000 Kč. 

32013R0608 Čl. 30 Sankce 
Členské státy zajistí, aby držitelé rozhodnutí plnili povinnosti stanovené 
tímto nařízením, a to i stanovením vhodných sankcí. Tyto sankce musí 
být účinné, přiměřené a odrazující. 
Členské státy Komisi neprodleně oznámí takto stanovené sankce a 
jakékoli následné související změny. 

 

Číslo předpisu EU Název předpisu EU 

32013R0608 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června 2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení 
nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 
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Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených 
vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými 
směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií),  ve 
znění pozdějších předpisů – část dvě stě třicátá šestá 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

§ 51 odst. 6 (6) Za přestupek lze uložit pokutu do  
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) 
až e) nebo písm. g) nebo h) nebo odstavce 2 písm. n) až q),  
b) 700 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c) 
nebo d) nebo písm. j) až m),  
c) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. 
f) nebo odstavce 2 písm. a) nebo b) nebo písm. e) až i),  
d) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. 
r) nebo odstavců 3 až 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32012L0018 Čl. 28  
 

Sankce   
 Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních 
předpisů přijatých na základě této směrnice. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí takto stanovené 
sankce Komisi do 1. června 2015 a neprodleně jí oznámí veškeré 
následné změny těchto ustanovení. 
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Číslo předpisu EU Název předpisu EU 

CELEX 32012L0018 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných 
havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES 

 
 
 
 

Celní zákon – část dvě stě čtyřicátá sedmá Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

§ 47 odst. 1 
písm. a) až c) 
a e), odst. 2 
až 4 

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická 
osoba se dopustí přestupku tím, že 
a) doveze, vyveze nebo přepraví zboží v rozporu s přímo 
použitelným předpisem Evropské unie1),  
b) odejme zboží celnímu dohledu v rozporu s přímo 
použitelným předpisem Evropské unie1),  
c) poruší celní závěru v rozporu s přímo použitelným 
předpisem Evropské unie1), 
d) přechovává zboží, jehož dovozem nebo tranzitem byl 
spáchán přestupek, 
e) v rozporu s § 10 neuchovává informace po dobu nejméně 
10 let, nebo 
f) nesplní některou z povinností souvisejících se zadržením 
zboží nebo dopravního prostředku podle § 40 odst. 2. 

(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická 
osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z 
povinností podle přímo použitelného předpisu Evropské 
unie1)  

32013R0952 Čl. 42 1. Každý členský stát stanoví sankce za porušení celních předpisů. Tyto 
sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.  
2. Uplatňují-li se správní sankce, mohou mít mimo jiné jednu z těchto 
forem, případně obě formy:  
a) peněžní pokuta uložená celními orgány, případně včetně narovnání 
použitého namísto trestní sankce; 
b) zrušení, pozastavení nebo změna jakéhokoli povolení, jehož je dotyčná 
osoba držitelem.  
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a) pro propuštění zboží do celního režimu nebo pro 
nakládání se zbožím,  

1. propuštěným do zvláštního celního režimu, 
2. propuštěným do celního režimu vývozu,  
3. dočasně uskladněným,  
4. pro které bylo zřízeno zástavní právo, nebo 
5. vstupujícím na celní území Evropské unie, 

vystupujícím z celního území Evropské unie nebo 
předkládaným k celnímu řízení, nebo 
b) pro propuštění zboží do navrhovaného celního režimu za 
použití zjednodušeného celního prohlášení a jiných 
zjednodušení. 

(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická 
osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo 
použitelným předpisem Evropské unie 
a) předloží správci cla pozměněný nebo padělaný doklad,  
b) poskytne správci cla nesprávný údaj nebo doklad, nebo 
c) uvede nesprávné údaje v žádosti o vydání osvědčení o 
původu zboží nebo sama osvědčí původ zboží v rozporu s 
mezinárodní smlouvou v oblasti sazebních opatření. 

(4) Za přestupek lze uložit pokutu do 4 000 000 Kč. 
 

 
 
 

Číslo předpisu EU Název předpisu EU 

32013R0952 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. 
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