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III. 
N á v r h 

 

ZÁKON 

ze dne … 2019, 

 

kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 
Změna zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 

Čl. I 

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona 
č. 173/2018 Sb. a zákona č. 285/2018 Sb., se mění takto: 

1. V § 32 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „; je-li prvním úkonem v řízení 
vydání příkazu, přerušuje se běh promlčecí doby jeho doručením“. 

2. V § 32 odstavec 3 zní: 
 „(3) Odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 3 roky od jeho spáchání; jde-li 
o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 
Kč, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 5 let od jeho spáchání. Do této doby se 
nezapočítává doba, po kterou trvala některá ze skutečností podle odstavce 1.“. 

3. V § 38 písm. e) se slova „je-li tato znakem skutkové podstaty přestupku,“ zrušují. 

4. V § 52 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: 
„(6) Je-li to s ohledem na povahu uloženého omezujícího opatření možné, jeho 

dodržování kontrolují též orgán Policie České republiky, v jehož územním obvodu má 
omezující opatření účinky, a obecní policie plnící jí svěřené úkoly ve správním obvodu 
obce, v němž má omezující opatření účinky. Správní orgán, který omezující opatření 
uložil, a správní orgán stejného druhu jako ten, který omezující opatření uložil, v jehož 
správním obvodu má omezující opatření účinky, informují o uloženém omezujícím 
opatření orgán Policie České republiky a obecní policii.“. 
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7. 

5. V § 52 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Náklady spojené s účastí pachatele 
v programu pro zvládání agrese nebo násilného chování je pachatel povinen uhradit 
poskytovateli tohoto programu, není-li tento program poskytován bezplatně.“. 
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6. V § 60 odst. 2 se vkládá nové písmeno a), které zní:  
„a) proti pořádku ve státní správě spáchaných porušením povinnosti stanovené v nařízení 
obce nebo kraje,“. 

Dosavadní písmena a) až d) se označují jako písmena b) až e). 

7. V § 61 odst. 1 větě druhé se za slovo „správě“ vkládají slova „spáchané porušením 
povinnosti stanovené v nařízení obce nebo kraje“.  

8. V § 64 odst. 1 písm. b) se slova „§ 4 odst. 4 nebo 5“ nahrazují slovy „§ 4 odst. 4 nebo § 4 
odst. 5 písm. c), anebo osoby uvedené v § 4 odst. 5 písm. a) a b)“.  

9. V § 71 se slova „potřebných ke zpětvzetí souhlasu“ zrušují.  

10. Na konci § 71 se doplňuje věta „Osoba přímo postižená spácháním přestupku má v řízení 
o přestupku tato práva i v případě, kdy správní orgán zahájí řízení nebo v již zahájeném 
řízení pokračuje bez souhlasu osoby přímo postižené spácháním přestupku 
(§ 79 odst. 5).“. 

11. Za § 72 se vkládají nové § 72a a 72b, které včetně nadpisů znějí: 
„§ 72a 

Ochrana osob vystupujících v řízení 
(1) Vyžaduje-li to ochrana soukromí nebo bezpečnosti osob vystupujících v řízení 

o přestupku, údaje o jejich místě trvalého pobytu, popřípadě bydlišti, jejich doručovací 
adrese, místě výkonu jejich zaměstnání, povolání nebo podnikání jsou na jejich žádost 
vyloučeny z nahlížení do spisu.  

(2) Údaje podle odstavce 1 jsou vyloučeny z nahlížení do spisu, pokud byl přístup 
k těmto údajům omezen v předcházejícím trestním řízení o totožném skutku.  

(3) O vyloučení z nahlížení do spisu podle odstavce 1 a 2 se učiní záznam do spisu. 

§ 72b 
Nepřípustné zastoupení 

Správní orgán usnesením rozhodne o tom, že nepřipustí zastoupení na základě plné 
moci, pokud zmocněnec vystupuje v řízení před správními orgány v různých věcech 
opětovně, nejedná-li se o advokáta nebo jinou osobu poskytující právní služby soustavně 
a za úplatu podle jiného zákona; usnesení se pouze poznamená do spisu.“.  

12. V § 74 odst. 1 písm. b) se slova „z nedbalosti“ zrušují. 

13. V § 74 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „spáchaný porušením 
povinnosti stanovené v nařízení obce nebo kraje“.  

14. V § 74 odst. 1 se na konci textu písmene f) doplňují slova „, nejde-li o přestupek 
provozovatele vozidla podle § 125f“.  

15. V § 74 odst. 1 se písmeno g) zrušuje. 
Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena g) a h). 
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16. V § 75 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 4, které 
znějí:  

„(2) Na žádost příslušného správního orgánu mu orgán veřejné moci bez zbytečného 
odkladu poskytne informace potřebné k prověřování oznámení o přestupku, k projednání 
přestupku a k výkonu rozhodnutí. 

(3) Na žádost orgánu policie, obecní policie nebo jiného správního orgánu, který učinil 
oznámení o přestupku podle § 73, a je-li to nezbytné pro jeho další činnost v konkrétní 
věci, jej příslušný správní orgán bez zbytečného odkladu informuje o způsobu vyřízení 
věci. 

(4) Byl-li přestupek vykazující znaky užití násilí v rodině nebo partnerském vztahu 
spáchán na osobě mladší 18 let, nebo byla-li osoba mladší 18 let svědkem přestupku 
vykazujícího znaky užití násilí v rodině nebo partnerském vztahu, příslušný správní orgán 
o tom vyrozumí bez zbytečného odkladu orgán sociálně-právní ochrany dětí a zároveň jej 
informuje o všech podstatných skutečnostech, které zjistil.“. 

17. V § 76 odst. 1 písm. c) se slova „nebo je senátorem nebo poslancem, který požádal orgán 
příslušný k projednání přestupku o projednání přestupku v disciplinárním řízení podle 
jiných zákonů, anebo soudcem Ústavního soudu, který požádal orgán příslušný 
k projednání přestupku o projednání přestupku v kárném řízení podle jiného zákona“ 
zrušují.   

18. V § 76 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:  
„g) o totožném přestupku dříve zahájil řízení podle tohoto zákona proti téže osobě jiný 
správní orgán,“.  
Dosavadní písmena g) až k) se označují jako písmena h) až l).  

19. V § 76 odst. 3 větě druhé se slova „přímo postiženou spácháním přestupku“ nahrazují 
slovy „dotčenou jednáním podezřelého z přestupku“. 

20.  V § 76 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „; usnesení se pouze poznamená 
do spisu a osoba přímo postižená spácháním přestupku se o něm vhodným způsobem 
vyrozumí“. 

21. V § 76 odst. 5 závěrečná část ustanovení zní: 
„usnesení se oznamuje podezřelému z přestupku; správní orgán o odložení věci vyrozumí 
osobu dotčenou jednáním podezřelého z přestupku, je-li mu známa. Pokud by vyrozumění 
osoby dotčené jednáním podezřelého z přestupku bylo spojeno s neúměrnými obtížemi 
nebo náklady, doručí je správní orgán veřejnou vyhláškou; ustanovení § 66 se nepoužije.“. 

22. V § 82 se doplňuje odstavec 4, který zní: 
„(4) Výslech svědka, který je osobou mladší 15 let, správní orgán provádí pouze 

v nezbytných případech; správní orgán při výslechu postupuje zvlášť šetrně a současně 
tak, aby nebylo nutné výslech znovu opakovat. Výslechu mohou být přítomni zákonný 
zástupce nebo opatrovník vyslýchané osoby, nebude-li jejich přítomnost na újmu práv 
vyslýchané osoby. K výslechu může správní orgán přibrat orgán sociálně-právní ochrany 
dětí nebo jinou osobu mající zkušenosti s výchovou mládeže, která by se zřetelem 
na předmět výslechu a stupeň duševního vývoje vyslýchané osoby přispěla k správnému 
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vedení výslechu. Svědkovi, který je osobou mladší 15 let, lze klást otázky jen 
prostřednictvím oprávněné úřední osoby.“.  

23. V § 91 odst. 2 písm. a) se slova „v působnosti Policie České republiky“ nahrazují slovy 
„spáchaný porušením povinnosti stanovené v nařízení obce nebo kraje“. 

24. V § 91 odst. 2 písm. b) se za text „§ 3“ vkládají slova „písm. b) a c)“. 

25. V § 92 odst. 2 písmeno i) zní: 
„i) jméno, příjmení a funkce oprávněné úřední osoby, nebo služební číslo anebo 
identifikační číslo oprávněné úřední osoby,“. 

26. V § 95 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 
„(2) Povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou správní orgán neuloží, bylo-li 

o přestupku rozhodnuto příkazem na místě.“. 
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.  

27. V § 96 odst. 1 písm. c) se slova „a o nároku na náhradu škody nebo nároku na vydání 
bezdůvodného obohacení“ nahrazují slovy „, o nároku na náhradu škody nebo nároku 
na vydání bezdůvodného obohacení a o náhradě nákladů řízení“. 

28. § 110 se včetně nadpisu zrušuje. 

29. V § 111 odstavec 1 zní:  
„(1) Úřední osoba oprávněná na základě vnitřního předpisu správního orgánu nebo 

pověření vedoucím správního orgánu k provádění úkonů správního orgánu v řízení (dále 
jen „oprávněná úřední osoba“) musí prokázat odbornou způsobilost zkouškou provedenou 
u Ministerstva vnitra, pokud nemá vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním 
programu v oboru právo na vysoké škole v České republice; zajištěním zkoušky může 
Ministerstvo vnitra pověřit jím zřízenou státní příspěvkovou organizaci.“. 

30. V § 111 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:  
 „(2) Oprávněná úřední osoba musí splnit požadavky podle odstavce 1 nejpozději do 18 
měsíců ode dne, kdy začala provádět úkony správního orgánu v řízení.“.  
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.  

31. V § 111 odst. 3 větě druhé se za slovo „přestupek“ vkládá slovo „příkazem“.   

32. V § 111 odst. 4 větě první se slova „věty druhé“ zrušují. 

33. V § 111 odst. 5 větě druhé se číslo „90“ nahrazuje číslem „120“. 

34. V § 112 odst. 9 větě druhé se slova „starší 50 let, pokud“ nahrazují slovem „, která“.  
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Čl. II 
Přechodná ustanovení 

1. Zahájená řízení o přestupku, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 250/2016 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.  

2. V zahájených řízeních o přestupku, která nebyla pravomocně skončena přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona, správní orgán neuloží povinnost nahradit náklady řízení 
paušální částkou, je-li o přestupku rozhodnuto příkazem na místě. 

3. Lhůta podle § 111 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, se vztahuje na oprávněné úřední osoby, které začaly provádět 
úkony správního orgánu v řízení po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud by lhůta 
podle § 111 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona, uplynula dříve než lhůta podle § 112 odst. 9 věty první zákona č. 250/2016 
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, oprávněná úřední osoba 
může provádět úkony správního orgánu v řízení do uplynutí lhůty podle § 112 odst. 9 věty 
první zákona č. 250/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 
bez  splnění kvalifikačních požadavků podle § 111 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., 
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.  

4. Posledním kalendářním rokem, pro který je zpracováván přehled přestupků podle § 110 
zákona č. 250/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je 
kalendářní rok 2019. 

 

ČÁST DRUHÁ 
Změna zákona o některých přestupcích 

Čl. III 

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb., 
se mění takto: 

1. V § 5 odst. 1 se na konci písmene i) slovo „nebo“ zrušuje.  

2. V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno k), 
které zní:  
„k) vnese na organizované sportovní utkání pyrotechnický výrobek nebo v místě takového 
utkání, cestou na takové utkání anebo cestou zpět z takového utkání pyrotechnický 
výrobek použije.“. 

3. V § 5 odstavce 3 a 4 znějí: 
„(3) Za přestupek lze uložit pokutu  

a) do 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h) nebo odstavce 2 písm. d), 
b) do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d), e), i) nebo j) anebo 

odstavce 2 písm. a) nebo e), 
c) do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo f) anebo odstavce 2 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBG68VATE)



6 
 

písm. b),  
d) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g) nebo odstavce 2 písm. c), 

nebo 
e) od 10 000 Kč do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k). 

(4) Je-li přestupek podle odstavce 1 nebo 2, s výjimkou přestupku podle odstavce 1 
písm. h) a odstavce 2 písm. d), spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí 
o přestupku podle stejného odstavce, uloží se pokuta  
a) do 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d), e), i) nebo j) anebo 

odstavce 2 písm. a) nebo e), 
b) do 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo f) anebo odstavce 2 

písm. b),  
c) do 75 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g) nebo odstavce 2 písm. c), 

nebo 
d) od 10 000 Kč do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k).“. 

4. V § 5 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:  
„(6) Pokus přestupku podle odstavce 1 písm. k) je trestný.“. 

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.   

5. V § 7 odst. 7 se slova „anebo odstavce 2 písm. b)“ zrušují. 

6. V § 7 odst. 8 větě druhé se slova „usnesením zastaví“ nahrazují slovy „zastaví usnesením, 
které se pouze poznamená do spisu“.  

 
ČÁST TŘETÍ 

Změna trestního zákoníku 

Čl. IV 

V § 337 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona 
č. 330/2011 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb. a zákona č. 86/2015 Sb., 
písmeno d) zní: 

„d) opakovaně nebo soustavně se dopouští jednání, aby zmařil účel omezujícího opatření 
uloženého v řízení o přestupku, které spočívá v zákazu navštěvovat místa, kde se konají 
sportovní akce, nebo aby zmařil účel omezujícího opatření uloženého v řízení o přestupku 
podle zákona o návykových látkách, které spočívá v zákazu navštěvovat určená veřejně 
přístupná místa,“. 

 
ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona o návykových látkách 

Čl. V 

V § 39 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 407/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., 
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zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 273/2013 Sb. a zákona 
č. 183/2017 Sb., se doplňuje odstavec 5, který zní: 

„(5) Za přestupek podle odstavce 2 písm. a) nebo c) lze uložit omezující opatření.“. 

 

ČÁST PÁTÁ 
Změna zákona o České národní bance 

Čl. VI 

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 57/2006 Sb., zákona 
č. 227/2013 Sb. a zákona č.183/2017 Sb., se mění takto: 

1. V § 45d odst. 1 se slova „, jejíž součástí je přehled přestupků podle zákona upravujícího 
odpovědnost za přestupky a řízení o nich“ zrušují.  

2. V § 45d se odstavec 2 zrušuje. 
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2. 

 

ČÁST ŠESTÁ 
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ 

Čl. VII 

Vyhláška č. 214/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví 
paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb., se zrušuje.  

 

ČÁST SEDMÁ 
ÚČINNOST 

Čl. VIII 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího 
po dni jeho vyhlášení. 
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18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

Článek 1 Předmět 
Toto nařízení stanoví pravidla týkající se transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování (securities financing 
transactions – dále jen „SFT“) a opětovného použití. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 2 odst. 
1 písm. a) bod 
i) 

Toto nařízení se vztahuje na: 
 
a) smluvní stranu SFT usazenou: 
 
i) v Unii, včetně všech jejích poboček bez ohledu na místo, kde 
se nacházejí; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 2 odst. 
1 písm. a) bod 
ii) 

Toto nařízení se vztahuje na: 
 
a) smluvní stranu SFT usazenou: 
 
ii) ve třetí zemi, je-li SFT uzavřen v rámci operací pobočky v 
Unii dané smluvní strany; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 2 odst. 
1 písm. b) 

Toto nařízení se vztahuje na: 
 
b) správcovské společnosti subjektů kolektivního investování do 
převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a investiční společnosti 
SKIPCP podle směrnice 2009/65/ES; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 2 odst. 
1 písm. c) 

Toto nařízení se vztahuje na: 
 
c) správce alternativních investičních fondů, kterým bylo uděleno 
povolení podle směrnice 2011/61/EU; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 2 odst. 
1 písm. d) bod 
i) 

Toto nařízení se vztahuje na: 
 
d) smluvní stranu provádějící opětovné použití, která je usazena: 
 
i) v Unii, včetně všech jejích poboček bez ohledu na místo, kde 
se nacházejí; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 2 odst. 
1 písm. d) bod 
ii), první 
odrážka 

Toto nařízení se vztahuje na: 
 
d) smluvní stranu provádějící opětovné použití, která je usazena: 
 
ii) ve třetí zemi, pokud: 
 
— k opětovnému použití došlo v rámci operací pobočky v Unii 
dané smluvní strany; nebo 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 2 odst. 
1 písm. d) bod 

Toto nařízení se vztahuje na: 
 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  
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Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

ii), první 
odrážka 

d) smluvní stranu provádějící opětovné použití, která je usazena: 
 
ii) ve třetí zemi, pokud: 
 
— opětovné použití se týká finančních nástrojů, které byly na 
základě dohody o zajištění poskytnuty smluvní stranou usazenou 
v Unii nebo pobočkou smluvní strany usazené ve třetí zemi, 
nacházející se v Unii. 

Článek 2 odst. 
2 písm. a) 

Články 4 a 15 se nevztahují na: 
 
a) členy Evropského systému centrálních bank (ESCB), další 
orgány členských států plnící podobné funkce a jiné veřejné 
subjekty Unie pověřené správou veřejného dluhu nebo do správy 
veřejného dluhu zasahující; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 2 odst. 
2 písm. b) 

Články 4 a 15 se nevztahují na: 
 
b) Banku pro mezinárodní platby.  

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 2 odst. 
3 

Článek 4 se nevztahuje na obchody, jejichž smluvní stranou je 
člen ESCB. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 2 odst. 
4, první 
pododst. 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 30 za účelem změny seznamu 
uvedeného v odstavci 2 tohoto článku. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 2 odst. 
4, druhý 
pododst. 

Za tímto účelem a před přijetím takových aktů v přenesené 
pravomoci předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o tom, jak se v mezinárodním prostředí přistupuje k 
centrálním bankám a k veřejným subjektům pověřeným správou 
veřejného dluhu nebo do správy veřejného dluhu zasahujícím. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 2 odst. 
4, třetí pododst. 

Tato zpráva musí obsahovat srovnávací analýzu přístupu k 
centrálním bankám a k těmto subjektům v právních řádech 
určitého počtu třetích zemí. Pokud zpráva dospěje k závěru, 
zejména na základě srovnávací analýzy a potenciálních účinků, 
že je nezbytné osvobodit měnové úkoly těchto centrálních bank a 
subjektů třetích zemí od povinností stanovených v článku 15, 
přijme Komise prováděcí akt, kterým je zařadí na seznam 
uvedený v odstavci 2 tohoto článku. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 3 bod 1 Definice 
 
Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 
 
1) „registrem obchodních údajů“ právnická osoba, která 
centrálně shromažďuje a vede záznamy o SFT; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  
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Celex: 32015R2365 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 337 2015 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Michálková, 
18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

Článek 3 bod 2 Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 
 
2) „smluvními stranou“ finanční smluvní strana nebo nefinanční 
smluvní strana; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 3 bod 3 
písm. a) 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 
 
3) „finanční smluvní stranou“: 
 
a) investiční podnik povolený v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2014/65/EU (17); 
 
(17) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 
15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 
2002/92/ES a 2011/61/EU (Úr. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349). 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 3 bod 3 
písm. b) 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 
 
3) „finanční smluvní stranou“: 
 
b) úvěrová instituce povolená v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2013/36/EU (18) nebo s nařízením (EU) č. 
1024/2013; 
(18) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 
26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o 
obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a 
investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení 
směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 
338). 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 3 bod 3 
písm. c) 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 
 
3) „finanční smluvní stranou“: 
 
c) pojišťovna nebo zajišťovna povolená v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (19); 
 
(19) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 
25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti 
a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 
1). 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 3 bod 3 
písm. d) 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 
 
3) „finanční smluvní stranou“: 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  
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Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

 
d) SKIPCP a tam, kde je to vhodné, jeho správcovská společnost, 
kterým bylo uděleno povolení v souladu směrnicí 2009/65/ES; 

Článek 3 bod 3 
písm. e) 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 
 
3) „finanční smluvní stranou“: 
 
e) alternativní investiční fond spravovaný správcem 
alternativního investičního fondu povoleným nebo registrovaným 
v souladu se směrnicí 2011/61/EU; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 3 bod 3 
písm. f) 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 
 
3) „finanční smluvní stranou“: 
 
f) instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění povolená nebo 
registrovaná v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a 
Rady2003/41/ES (20); 
 
(20) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 
3. června 2003 o činnostech institucí zaměstnaneckého 
penzijního pojištění a dohledu nad nimi (Úř. věst. L 235, 
23.9.2003, s. 10). 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 3 bod 3 
písm. g) 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 
 
3) „finanční smluvní stranou“: 
 
g) ústřední protistrana povolená v souladu s nařízením (EU) č. 
648/2012; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 3 bod 3 
písm. h) 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 
 
3) „finanční smluvní stranou“: 
 
h) centrální depozitář cenných papírů povolený v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 (21); 
 
(21) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze 
dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými 
papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů 
a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 
236/2012 (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 1). 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 3 bod 3 Pro účely tohoto nařízení se rozumí:   Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  
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Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

písm. i)  
3) „finanční smluvní stranou“: 
 
i) subjekt ze třetí země, u něhož by bylo podle legislativních aktů 
uvedených v písmenech a) až h) požadováno povolení nebo 
registrace, kdyby byl usazen v Unii; 

Článek 3 bod 4 Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 
 
4) „nefinanční smluvní stranou“ podnik usazený v Unii nebo ve 
třetí zemi jiný než subjekty uvedené v bodě 3; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 3 bod 5 
písm. a) 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 
 
5) „usazenou“ 
 
a) v případě smluvní strany, která je fyzickou osobou místo, kde 
se nachází její ústředí; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 3 bod 5 
písm. b) 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 
 
5) „usazenou“ 
 
b) v případě smluvní strany, která je právnickou osobou, místo, 
kde se nachází její sídlo; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 3 bod 5 
písm. c) 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 
 
5) „usazenou“ 
 
c) v případě smluvní strany, která podle svých vnitrostátních 
právních předpisů nemá sídlo, místo, kde se nachází její ústředí; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 3 bod 6 Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 
 
6) „pobočkou“ místo výkonu obchodní činnosti jiné než ústředí, 
které je součástí smluvní strany a nemá právní subjektivitu; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 3 bod 7 Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 
 
7) „půjčkami cenných papírů nebo komodit“ nebo „výpůjčkami 
cenných papírů nebo komodit“ jakýkoli obchod, jímž smluvní 
strana převádí cenné papíry nebo komodity a tento převod je 
spojen se závazkem vypůjčitele vrátit k nějakému budoucímu 
datu nebo na požádání převodce srovnatelné cenné papíry či 
komodity, přičemž u smluvní strany převádějící cenné papíry či 
komodity jde o půjčku cenných papírů či komodit a u smluvní 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

strany, na kterou jsou cenné papíry či komodity převáděny, jde o 
výpůjčku cenných papírů či komodit; 

Článek 3 bod 8 Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 
 
8) „koupí se současným sjednáním zpětného prodeje“ nebo 
„prodejem se současným sjednáním zpětné koupě“ jakýkoli 
obchod, v rámci něhož smluvní strana koupí nebo prodá cenné 
papíry nebo komodity nebo zaručené právní nároky k cenným 
papírům nebo komoditám s tím, že se zavazuje v prvním případě 
odprodat a ve druhém případě odkoupit zpět cenné papíry nebo 
komodity nebo takové zaručené právní nároky stejné povahy za 
stanovenou cenu k budoucímu dni, přičemž u smluvní strany, 
která tyto cenné papíry nebo komodity nebo zaručené právní 
nároky kupuje, jde o koupi se současným sjednáním zpětného 
prodeje a u smluvní strany, která je prodává, o prodej se 
současným sjednáním zpětné koupě; na tuto koupi a tento prodej 
se nevztahuje repo či reverzní repo ve smyslu bodu 9; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 3 bod 9 Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 
 
9) „repo obchodem“ jakýkoli obchod na základě dohody, v rámci 
níž smluvní strana převádí cenné papíry nebo komodity nebo 
zaručené právní nároky k cenným papírům nebo komoditám, 
pokud uvedenou záruku poskytuje uznaná burza, která je 
držitelem práv k těmto cenným papírům nebo komoditám, a 
pokud dohoda smluvní straně nedovoluje určitý cenný papír nebo 
komoditu převést nebo zastavit najednou více než jedné straně, 
se současným závazkem zpětného odkupu těchto cenných papírů 
nebo komodit, nebo k náhradním cenným papírům či komoditám 
stejného druhu za stanovenou cenu k datu, které je určeno nebo 
má být určeno převodcem, přičemž u smluvní strany, jež cenné 
papíry či komodity prodává, jde o repo, a u smluvní strany jež 
cenné papíry či komodity kupuje, jde o reverzní repo; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 3 bod 
10 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 
 
10) „maržovým obchodem“ transakce, při níž smluvní strana 
poskytne úvěr v souvislosti s nákupem, prodejem, převodem 
cenných papírů či obchodováním s nimi, která však nezahrnuje 
ostatní půjčky, jež jsou zajištěny kolaterálem ve formě cenných 
papírů; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 3 bod 
11 písm. a) 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 
 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  
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Celex: 32015R2365 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 337 2015 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Michálková, 
18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

11) „obchodem zajišťujícím financování“ (securities financing 
transaction) neboli „SFT“: 
 
a) repo obchod; 

Článek 3 bod 
11 písm. b) 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 
 
11) „obchodem zajišťujícím financování“ (securities financing 
transaction) neboli „SFT“: 
 
b) půjčky cenných papírů nebo komodit a výpůjčky cenných 
papírů nebo komodit; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 3 bod 
11 písm. c) 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 
 
11) „obchodem zajišťujícím financování“ (securities financing 
transaction) neboli „SFT“: 
 
c) koupě se současným sjednáním zpětného prodeje nebo prodej 
se současným sjednáním zpětné koupě; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 3 bod 
11 písm. d) 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 
 
11) „obchodem zajišťujícím financování“ (securities financing 
transaction) neboli „SFT“: 
 
d) maržový obchod; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 3 bod 
12 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 
 
12) „opětovným použitím“ použití finančních nástrojů přijímající 
smluvní stranou, která je obdržela na základě dohody o zajištění, 
a to vlastním jménem a na vlastní účet či na účet jiné smluvní 
strany, včetně jakékoli fyzické osoby; takové použití zahrnuje 
převod vlastnického práva nebo výkon užívacího práva v souladu 
s článkem 5 směrnice 2002/47/ES, avšak nezahrnuje likvidaci 
finančního nástroje v případě selhání smluvní strany, která jej 
poskytla; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 3 bod 
13 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 
 
13) „dohodou o zajištění s převedením vlastnického práva“ 
dohoda o finančním zajištění s převedením vlastnického práva ve 
smyslu čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice 2002/47/ES uzavřená mezi 
smluvními stranami za účelem zajištění jakéhokoli závazku; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 3 bod Pro účely tohoto nařízení se rozumí:   Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  
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Celex: 32015R2365 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 337 2015 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Michálková, 
18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

14  
14) „dohodou o zajištění s poskytnutím jistoty“ dohoda o 
finančním zajištění s poskytnutím jistoty ve smyslu čl. 2 odst. 1 
písm. c) směrnice 2002/47/ES uzavřená mezi smluvními 
stranami za účelem zajištění jakéhokoli závazku; 

Článek 3 bod 
15 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 
 
15) „dohodou o zajištění“ dohoda o zajištění s převedením 
vlastnického práva nebo dohoda o zajištění s poskytnutím jistoty; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 3 bod 
16 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 
 
16) „finančními nástroji“ finanční nástroje ve smyslu čl. 4 odst. 1 
bodu 15 směrnice 2014/65/EU; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 3 bod 
17 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 
 
17) „komoditou“ komodita ve smyslu čl. 2 bodu 1 nařízení 
Komise (ES) č. 1287/2006 (22); 
 
(22) Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, 
kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních 
podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání 
finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely 
zmíněné směrnice (Úř. věst. L 241, 2.9.2006, s. 1). 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 3 bod 
18 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 
 
18) „swapem veškerých výnosů“ derivátová smlouva ve smyslu 
čl. 2 bodu 7 nařízení (EU) č. 648/2012, v jejímž rámci jedna 
smluvní strana převádí celkový ekonomický výsledek 
referenčního dluhopisu na jinou smluvní stranu, a to včetně 
výnosů z úroků a poplatků, zisků a ztrát z pohybů cen a 
úvěrových ztrát. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 4 odst. 
1, první 
pododst. 

Oznamovací povinnost a ochranná ustanovení ve vztahu k 
SFT 

 
Smluvní strany SFT oznamují podrobné údaje o veškerých SFT, 
které uzavřely, jakož i veškeré jejich změny nebo ukončení, 
registru obchodních údajů, který je registrován podle článku 5 či 
uznán podle článku 19. Tyto podrobné údaje se oznamují 
nejpozději v pracovní den následující po uzavření, změně nebo 
ukončení obchodu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  
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Celex: 32015R2365 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 337 2015 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Michálková, 
18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

Článek 4 odst. 
1, druhý 
pododst., písm. 
a) bod i) 

Oznamovací povinnost uvedená v prvním pododstavci se 
vztahuje na SFT, které: 
 
a) jsou uzavřeny před příslušným dnem použitelnosti uvedeným 
v čl. 33 odst. 2 písm. a) a k uvedenému dni zůstaly 
nevypořádány, pokud: 
 
i) zbývající doba splatnosti těchto SFT je v uvedeném dni delší 
než 180 dní; nebo 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 4 odst. 
1, druhý 
pododst., písm. 
a) bod ii) 

Oznamovací povinnost uvedená v prvním pododstavci se 
vztahuje na SFT, které: 
 
a) jsou uzavřeny před příslušným dnem použitelnosti uvedeným 
v čl. 33 odst. 2 písm. a) a k uvedenému dni zůstaly 
nevypořádány, pokud: 
 
ii) tyto SFT mají otevřenou dobu splatnosti a po uvedeném dni 
zůstanou nevypořádány 180 dní; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 4 odst. 
1, druhý 
pododst., písm. 
b) 

Oznamovací povinnost uvedená v prvním pododstavci se 
vztahuje na SFT, které: 
 
b) jsou uzavřeny v příslušný den použitelnosti uvedený v čl. 33 
odst. 2 písm. a) nebo později. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 4 odst. 
1, třetí pododst. 

SFT uvedené v písmeni a) druhého pododstavce se oznámí do 
190 dní od příslušného dne použitelnosti uvedeného v čl. 33 odst. 
2 písm. a). 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 4 odst. 
2 

Smluvní strana, na kterou se vztahuje oznamovací povinnost, 
může oznamováním údajů o SFT pověřit jiný subjekt. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 4 odst. 
3, první 
pododst. 

Uzavírá-li SFT finanční smluvní strana s nefinanční smluvní 
stranou, která k rozvahovému dni nepřekračuje hraniční hodnoty 
alespoň u dvou ze tří kritérií stanovených v čl. 3 odst. 3 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU (23), odpovídá za 
oznámení jménem obou smluvních stran finanční smluvní strana. 
 
(23) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 
26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných 
účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem 
podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS 
(Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19). 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 4 odst. Je-li SKIPCP spravovaný správcovskou společností smluvní   Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  
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Celex: 32015R2365 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 337 2015 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Michálková, 
18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

3, druhý 
pododst. 

stranou SFT, odpovídá za oznámení jménem tohoto SKIPCP 
jeho správcovská společnost. 

Článek 4 odst. 
3, třetí pododst. 

Je-li alternativní investiční fond smluvní stranou SFT, odpovídá 
za oznámení jménem tohoto alternativního investičního fondu 
jeho správce. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 4 odst. 
4 

Smluvní strany uchovávají záznamy o každém SFT, který 
uzavřely, změnily či ukončily, po dobu alespoň pěti let od 
ukončení obchodu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 4 odst. 
5, první 
pododst. 

Pokud není k dispozici registr obchodních údajů, který by 
zaznamenal podrobné údaje o SFT, zajistí smluvní strany jejich 
oznámení Evropskému orgánu dohledu (Evropskému orgánu pro 
cenné papíry a trhy) (dále jen „ESMA“ nebo „orgán ESMA“). 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 4 odst. 
5, druhý 
pododst. 

V takových případech ESMA zajistí, aby všechny relevantní 
subjekty uvedené v čl. 12 odst. 2 měly přístup ke všem údajům o 
SFT, které potřebují k plnění svých úkolů. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro ESMA. 

NA  

Článek 4 odst. 
6 

V souvislosti s informacemi obdrženými podle tohoto článku se 
registry obchodních údajů a ESMA řídí příslušnými 
ustanoveními týkajícími se důvěrnosti, neporušenosti a ochrany 
informací a dodržují povinnosti stanovené zejména v článku 80 
nařízení (EU) č. 648/2012. Pro účely tohoto článku se odkazy v 
článku 80 nařízení (EU) č. 648/2012 na článek 9 uvedeného 
nařízení považují za odkazy na tento článek a odkazy v článku 80 
uvedeného nařízení na „derivátové smlouvy“ se považují za 
odkazy na „SFT“. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 4 odst. 
7 

Má se za to, že smluvní strana nebo subjekt oznamující údaje 
jejím jménem neporušuje tím, že oznámí registru obchodních 
údajů nebo ESMA údaje o SFT, žádné omezení ohledně 
poskytování informací uložené smlouvou nebo právními či 
správními předpisy. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 4 odst. 
8 

Sdělení těchto údajů nezakládá odpovědnost oznamující jednotky 
ani jejích ředitelů nebo zaměstnanců. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 4 odst. 
9, první 
pododst., písm. 
a) 

K zajištění jednotného uplatňování tohoto článku a k zajištění 
souladu s oznamováním podle článku 9 nařízení (EU) č. 
648/2012 a se standardy dohodnutými na mezinárodní úrovni 
ESMA v úzké spolupráci s ESCB a s přihlédnutím k jeho 
potřebám vypracuje návrhy regulačních technických norem, 
kterými stanoví náležitosti zpráv podle odstavců 1 až 5 tohoto 
článku pro jednotlivé druhy SFT, zahrnující alespoň: 
 
a) smluvní strany SFT, a pokud se liší, osoby oprávněné a 
povinné z daného obchodu; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  
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obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

Článek 4 odst. 
9, první 
pododst., písm. 
b) 

K zajištění jednotného uplatňování tohoto článku a k zajištění 
souladu s oznamováním podle článku 9 nařízení (EU) č. 
648/2012 a se standardy dohodnutými na mezinárodní úrovni 
ESMA v úzké spolupráci s ESCB a s přihlédnutím k jeho 
potřebám vypracuje návrhy regulačních technických norem, 
kterými stanoví náležitosti zpráv podle odstavců 1 až 5 tohoto 
článku pro jednotlivé druhy SFT, zahrnující alespoň: 
 
b) jistinu; měnu; aktiva použitá jako kolaterál a jejich druh, 
kvalitu a hodnotu; způsob poskytnutí kolaterálu; skutečnost, zda 
lze kolaterál opětovně použít; v případech, kdy lze kolaterál 
odlišit od jiných aktiv, skutečnost, zda byl opětovně použit; 
nahrazení kolaterálu; sazbu repo obchodu, poplatek za půjčku či 
sazbu u maržového obchodu; jakoukoli srážku; datum ocenění; 
datum splatnosti; první datum stanovené pro uplatnění výzvy k 
odkupu; a segment trhu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 4 odst. 
9, první 
pododst., písm. 
c) bod i) 

K zajištění jednotného uplatňování tohoto článku a k zajištění 
souladu s oznamováním podle článku 9 nařízení (EU) č. 
648/2012 a se standardy dohodnutými na mezinárodní úrovni 
ESMA v úzké spolupráci s ESCB a s přihlédnutím k jeho 
potřebám vypracuje návrhy regulačních technických norem, 
kterými stanoví náležitosti zpráv podle odstavců 1 až 5 tohoto 
článku pro jednotlivé druhy SFT, zahrnující alespoň: 
 
c) v závislosti na SFT rovněž podrobné údaje o: 
 
i) znovupoužití peněžních prostředků poskytnutých k zajištění 
dluhu; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 4 odst. 
9, první 
pododst., písm. 
c) bod ii) 

K zajištění jednotného uplatňování tohoto článku a k zajištění 
souladu s oznamováním podle článku 9 nařízení (EU) č. 
648/2012 a se standardy dohodnutými na mezinárodní úrovni 
ESMA v úzké spolupráci s ESCB a s přihlédnutím k jeho 
potřebám vypracuje návrhy regulačních technických norem, 
kterými stanoví náležitosti zpráv podle odstavců 1 až 5 tohoto 
článku pro jednotlivé druhy SFT, zahrnující alespoň: 
 
c) v závislosti na SFT rovněž podrobné údaje o: 
 
ii) půjčovaných či vypůjčovaných cenných papírech nebo 
komoditách. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 4 odst. Při vypracování těchto návrhů technických norem ESMA   Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o zmocnění pro NA  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBG68VATE)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                    VII.                                            

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  VII. srovnávací_tabulka_32015R2365.docx      str. 12 z 
53   

Celex: 32015R2365 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 337 2015 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Michálková, 
18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

9, druhý 
pododst. 

zohlední technickou charakteristiku souborů aktiv a, pokud je to 
vhodné, stanoví možnost oznamovat v příslušných případech v 
rámci údajů o kolaterálu úroveň pozic. 

ESMA. 

Článek 4 odst. 
9, třetí pododst. 

ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem 
Komisi do 13. ledna 2017. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro ESMA. 

NA  

Článek 4 odst. 
9, čtvrtý 
pododst. 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 
nařízení (EU) č. 1095/2010. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o zmocnění pro 
Komisi. 

NA  

Článek 4 odst. 
10, první 
pododst. 

K zajištění jednotných podmínek uplatňování odstavce 1 tohoto 
článku a v rozsahu, v jakém je to proveditelné, k zajištění 
souladu s oznamováním podle článku 9 nařízení (EU) č. 
648/2012 a harmonizace formátů mezi registry obchodních údajů 
vypracuje ESMA v úzké spolupráci s ESCB a s přihlédnutím k 
jeho potřebám návrhy prováděcích technických norem, které 
stanoví formát a četnost zpráv uvedených v odstavcích 1 a 5 
tohoto článku pro jednotlivé druhy SFT. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro ESMA. 

NA  

Článek 4 odst. 
10, druhý 
pododst., písm. 
a) 

Formát zahrnuje zejména: 
 
a) celosvětové identifikační kódy právnických osob či 
předchůdce těchto kódů, dokud nebude systém celosvětových 
identifikačních kódů právnických osob plně zaveden; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 4 odst. 
10, druhý 
pododst., písm. 
b) 

Formát zahrnuje zejména: 
 
b) mezinárodní identifikační čísla cenných papírů (ISIN); a 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 4 odst. 
10, druhý 
pododst., písm. 
c) 

Formát zahrnuje zejména: 
 
c) specifické identifikační kódy obchodu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 4 odst. 
10, třetí 
pododst. 

Při vypracovávání těchto návrhů technických norem zohlední 
ESMA mezinárodní vývoj a standardy dohodnuté na úrovni Unie 
i na globální úrovni. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro ESMA. 

NA  

Článek 4 odst. 
10, čtvrtý 
pododst. 

ESMA předloží tyto návrhy prováděcích technických norem 
Komisi do 13. ledna 2017. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro ESMA. 

NA  

Článek 4 odst. 
10, pátý 
pododst. 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 15 
nařízení (EU) č. 1095/2010. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o zmocnění pro 
Komisi. 

NA  

Článek 5 odst. 
1 

Registrace registru obchodních údajů 
 
Registr obchodních údajů se zaregistruje u ESMA pro účely 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  
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Celex: 32015R2365 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 337 2015 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Michálková, 
18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

článku 4 za splnění podmínek a dodržení postupů stanovených 
tímto článkem. 

Článek 5 odst. 
2 

Registr obchodních údajů musí být právnickou osobou usazenou 
v Unii, uplatňovat postupy k ověření úplnosti a správnosti údajů, 
které jsou mu oznámeny podle čl. 4 odst. 1, a splňovat 
požadavky stanovené v článcích 78, 79 a 80 nařízení (EU) č. 
648/2012, aby byl způsobilý k registraci podle tohoto článku. Pro 
účely tohoto článku se odkazy v článcích 78 a 80 nařízení (EU) 
č. 648/2012 na článek 9 uvedeného nařízení považují za odkazy 
na článek 4 tohoto nařízení. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 5 odst. 
3 

Registrace registru obchodních údajů je účinná pro celé území 
Unie. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 5 odst. 
4 

Registrovaný registr obchodních údajů musí trvale splňovat 
podmínky pro registraci. Registr obchodních údajů informuje bez 
zbytečného odkladu orgán ESMA o veškerých zásadních 
změnách podmínek pro registraci. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 5 odst. 
5, písm. a) 

Registr obchodních údajů předloží orgánu ESMA: 
 
a) žádost o registraci; nebo 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 5 odst. 
5, písm. b) 

Registr obchodních údajů předloží orgánu ESMA: 
 
b) žádost o rozšíření registrace pro účely článku 4 tohoto nařízení 
v případě registru obchodních údajů, který byl již registrován 
podle hlavy VI kapitoly 1 nařízení (EU) č. 648/2012. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 5 odst. 
6, první 
pododst. 

Do dvaceti pracovních dnů od obdržení žádosti ESMA posoudí, 
zda je žádost úplná. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro ESMA. 

NA  

Článek 5 odst. 
6, druhý 
pododst. 

Není-li žádost úplná, stanoví ESMA lhůtu, v níž má registr 
obchodních údajů poskytnout doplňující informace. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro ESMA. 

NA  

Článek 5 odst. 
6, třetí pododst. 

Posoudí-li ESMA žádost jako úplnou, oznámí to registru 
obchodních údajů. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro ESMA. 

NA  

Článek 5 odst. 
7, první 
pododst., písm. 
a) 

K zajištění jednotného uplatňování tohoto článku vypracuje 
ESMA návrhy regulačních technických norem, které stanoví: 
 
a) postupy uvedené v odstavci 2 tohoto článku, které mají 
registry obchodních údajů uplatňovat k ověření úplnosti a 
správnosti údajů, jež jim jsou oznámeny podle čl. 4 odst. 1; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro ESMA. 

NA  

Článek 5 odst. 
7, první 
pododst., písm. 

K zajištění jednotného uplatňování tohoto článku vypracuje 
ESMA návrhy regulačních technických norem, které stanoví: 
 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro ESMA. 

NA  
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Celex: 32015R2365 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 337 2015 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Michálková, 
18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

a) b) náležitosti žádosti o registraci uvedené v odst. 5 písm. a); 
Článek 5 odst. 
7, první 
pododst., písm. 
a) 

K zajištění jednotného uplatňování tohoto článku vypracuje 
ESMA návrhy regulačních technických norem, které stanoví: 
 
c) náležitosti zjednodušené žádosti o rozšíření registrace uvedené 
v odst. 5 písm. b), aby se předešlo zdvojování požadavků. 
 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro ESMA. 

NA  

Článek 5 odst. 
7, druhý 
pododst. 

ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem 
Komisi do 13. ledna 2017. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro ESMA. 

NA  

Článek 5 odst. 
7, třetí pododst. 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 
nařízení (EU) č. 1095/2010. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o zmocnění pro 
Komisi. 

NA  

Článek 5 odst. 
8, první 
pododst. 

K zajištění jednotných podmínek uplatňování odstavců 1 a 2 
vypracuje ESMA návrhy prováděcích technických norem, které 
stanoví formát: 
 
a) žádosti o registraci podle v odst. 5 písm. a); 
 
b) žádosti o rozšíření registrace uvedené v odst. 5 písm. b). 
 
Ve vztahu k prvnímu pododstavci písm. b) vypracuje ESMA 
zjednodušený formát, aby se předešlo zdvojování postupů. 
 
ESMA předloží tyto návrhy prováděcích technických norem 
Komisi do 13. ledna 2017. 
 
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 15 
nařízení (EU) č. 1095/2010. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro ESMA. 

NA  

Článek 5 odst. 
8, první 
pododst. 

K zajištění jednotných podmínek uplatňování odstavců 1 a 2 
vypracuje ESMA návrhy prováděcích technických norem, které 
stanoví formát: 
 
a) žádosti o registraci podle v odst. 5 písm. a); 
 
b) žádosti o rozšíření registrace uvedené v odst. 5 písm. b). 
 
Ve vztahu k prvnímu pododstavci písm. b) vypracuje ESMA 
zjednodušený formát, aby se předešlo zdvojování postupů. 
 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro ESMA. 

NA  
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Celex: 32015R2365 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 337 2015 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Michálková, 
18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

ESMA předloží tyto návrhy prováděcích technických norem 
Komisi do 13. ledna 2017. 
 
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 15 
nařízení (EU) č. 1095/2010. 

Článek 5 odst. 
8, první 
pododst., písm. 
a) 

K zajištění jednotných podmínek uplatňování odstavců 1 a 2 
vypracuje ESMA návrhy prováděcích technických norem, které 
stanoví formát: 
 
a) žádosti o registraci podle v odst. 5 písm. a); 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro ESMA. 

NA  

Článek 5 odst. 
8, první 
pododst., písm. 
b) 

K zajištění jednotných podmínek uplatňování odstavců 1 a 2 
vypracuje ESMA návrhy prováděcích technických norem, které 
stanoví formát: 
 
b) žádosti o rozšíření registrace uvedené v odst. 5 písm. b). 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro ESMA. 

NA  

Článek 5 odst. 
8, druhý 
pododst. 

Ve vztahu k prvnímu pododstavci písm. b) vypracuje ESMA 
zjednodušený formát, aby se předešlo zdvojování postupů. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro ESMA. 

NA  

Článek 5 odst. 
8, třetí pododst. 

ESMA předloží tyto návrhy prováděcích technických norem 
Komisi do 13. ledna 2017. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro ESMA. 

NA  

Článek 5 odst. 
8, čtvrtý 
pododst. 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 15 
nařízení (EU) č. 1095/2010. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o zmocnění pro 
Komisi. 

NA  

Článek 6 odst. 
1 

Informování příslušných orgánů a konzultace s nimi před 
registrací nebo rozšířením registrace 

 
Žádá-li o registraci nebo o její rozšíření jako registr obchodních 
údajů subjekt povolený nebo registrovaný příslušným orgánem v 
členském státě, v němž je usazen, informuje ESMA před 
registrací registru obchodních údajů bez zbytečného odkladu 
uvedený příslušný orgán a konzultuje s ním. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 6 odst. 
2 

ESMA si s daným příslušným orgánem vymění veškeré 
informace, které jsou nezbytné pro registraci registru obchodních 
údajů nebo pro její rozšíření i pro dohled nad tím, zda daný 
subjekt splňuje podmínky pro registraci nebo povolení v 
členském státě, v němž je usazen. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro ESMA. 

NA  

Článek 7 odst. 
1 

Posouzení žádosti 
 
Do 40 pracovních dnů od oznámení podle čl. 5 odst. 6 posoudí 
ESMA žádost o registraci nebo o její rozšíření v závislosti na 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro ESMA. 

NA  
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Celex: 32015R2365 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 337 2015 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Michálková, 
18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

tom, zda registr obchodních údajů splňuje požadavky této 
kapitoly, a přijme řádně odůvodněné rozhodnutí o registraci nebo 
o jejím rozšíření nebo rozhodnutí o zamítnutí žádosti o registraci 
nebo o její rozšíření. 

Článek 7 odst. 
2 

Rozhodnutí, které ESMA přijme podle odstavce 1, nabývá 
účinku pátým pracovním dnem od přijetí. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 8 odst. 
1, první 
pododst. 

Oznámení rozhodnutí orgánu ESMA o registraci nebo jejím 
rozšíření 

 
Přijme-li ESMA rozhodnutí uvedené v čl. 7 odst. 1, nebo zruší-li 
registraci podle čl. 10 odst. 1, oznámí jej do pěti pracovních dnů 
registru obchodních údajů a své rozhodnutí řádně odůvodní. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro ESMA. 

NA  

Článek 8 odst. 
1, druhý 
pododst. 

ESMA své rozhodnutí bez zbytečného odkladu oznámí 
příslušnému orgánu podle čl. 6 odst. 1. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 8 odst. 
2 

ESMA sdělí každé rozhodnutí přijaté podle odstavce 1 Komisi.   Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro ESMA. 

NA  

Článek 8 odst. 
3 

ESMA zveřejní na svých internetových stránkách seznam 
registrů obchodních údajů registrovaných v souladu s tímto 
nařízením. Tento seznam se aktualizuje do pěti pracovních dnů 
od přijetí rozhodnutí podle odstavce 1. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro ESMA. 

NA  

Článek 9 odst. 
1 

Pravomoci ESMA 
 
Pravomoci svěřené orgánu ESMA podle článků 61 až 68, 73 a 74 
nařízení (EU) č. 648/2012 ve spojení s přílohami I a II 
uvedeného nařízení jsou vykonávány rovněž ve vztahu k tomuto 
nařízení. Odkazy na čl. 81 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 648/2012 
v příloze I uvedeného nařízení se považují za odkazy na čl. 12 
odst. 1 a 2 tohoto nařízení. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 9 odst. 
2 

Pravomoci svěřené podle článků 61, 62 a 63 nařízení (EU) č. 
648/2012 orgánu ESMA či kterémukoli z jeho úředníků nebo 
dalším jím pověřeným osobám nesmějí být použity k tomu, aby 
se vyžadovalo zpřístupnění informací nebo dokumentů, na něž se 
vztahuje ochrana z důvodu jejich důvěrného charakteru. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 10 odst. 
1 písm. a) 

Zrušení registrace 
 
Aniž je dotčen článek 73 nařízení (EU) č. 648/2012, zruší ESMA 
registraci registru obchodních údajů, jestliže registr obchodních 
údajů: 
 
a) se registrace výslovně vzdá nebo déle než šest předchozích 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro ESMA. 

NA  
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Celex: 32015R2365 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 337 2015 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Michálková, 
18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

měsíců neposkytuje služby; 
Článek 10 odst. 
1 písm. b) 

Aniž je dotčen článek 73 nařízení (EU) č. 648/2012, zruší ESMA 
registraci registru obchodních údajů, jestliže registr obchodních 
údajů: 
 
b) získal registraci na základě nepravdivých informací nebo 
jakýmikoli jinými protiprávními prostředky; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro ESMA. 

NA  

Článek 10 odst. 
1 písm. c) 

Aniž je dotčen článek 73 nařízení (EU) č. 648/2012, zruší ESMA 
registraci registru obchodních údajů, jestliže registr obchodních 
údajů: 
 
c) již nesplňuje podmínky, za nichž byl registrován. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro ESMA. 

NA  

Článek 10 odst. 
2 

ESMA o svém rozhodnutí zrušit registraci registru obchodních 
údajů uvědomí bez zbytečného odkladu dotčený příslušný orgán 
uvedený v čl. 6 odst. 1. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro ESMA. 

NA  

Článek 10 odst. 
3 

Příslušný orgán členského státu, ve kterém registr obchodních 
údajů vykonává své služby a činnosti, jenž se domnívá, že byla 
splněna některá z podmínek uvedených v odstavci 1, může 
požádat ESMA, aby posoudil, zda jsou splněny podmínky pro 
zrušení registrace dotyčného registru obchodních údajů. Pokud 
ESMA rozhodne, že registraci dotyčného registru obchodních 
údajů nezruší, své rozhodnutí řádně odůvodní. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 10 odst. 
4 

Příslušným orgánem uvedeným v odstavci 3 tohoto článku je 
orgán určený podle čl. 16 odst. 1 písm. a) a b) tohoto nařízení. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 11 odst. 
1, první 
pododst. 

Poplatky za dohled 
 
ESMA účtuje registrům obchodních údajů poplatky v souladu s 
tímto nařízením a s akty v přenesené pravomoci přijatými podle 
odstavce 2 tohoto článku. Tyto poplatky jsou přiměřené obratu 
dotyčného registru obchodních údajů a plně pokrývají výdaje 
ESMA nezbytné pro registraci a uznání registrů obchodních 
údajů a dohled nad nimi a veškeré náklady, jež mohou 
příslušným orgánům vzniknout v důsledku jakéhokoli přenesení 
úkolů podle čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení. Pokud jde o odkaz na 
článek 74 nařízení (EU) č. 648/2012 uvedený v čl. 9 odst. 1 
tohoto nařízení považují se odkazy na čl. 72 odst. 3 uvedeného 
nařízení za odkazy na odstavec 2 tohoto článku. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro ESMA. 

NA  

Článek 11 odst. 
1, druhý 
pododst. 

Jestliže je již daný registr obchodních údajů registrován podle 
hlavy VI kapitoly 1 nařízení (EU) č. 648/2012, poplatky uvedené 
v prvním pododstavci tohoto odstavce se pouze upraví tak, aby 
zohledňovaly dodatečné výdaje a náklady nezbytné pro registraci 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  
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Celex: 32015R2365 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 337 2015 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Michálková, 
18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

a uznání registrů obchodních údajů a dohled nad nimi podle 
tohoto nařízení. 

Článek 11 odst. 
2 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 30, kterými dále stanoví typ 
poplatků, záležitosti, za něž se poplatky vybírají, výši poplatků a 
způsob jejich úhrady. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o zmocnění pro 
Komisi. 

NA  

Článek 12 odst. 
1 

Transparentnost a dostupnost údajů vedených v registrech 
obchodních údajů 

 
Registr obchodních údajů pravidelně a tak, aby byly snadno 
dostupné, zveřejní celkové pozice pro jednotlivé druhy SFT, 
které mu byly oznámeny. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 12 odst. 
2 písm. a) 

Registr obchodních údajů shromažďuje a uchovává údaje o SFT 
a zajišťuje, aby následující subjekty měly přímý a bezprostřední 
přístup k těmto údajům, a mohly tak plnit své úkoly: 
 
a) ESMA; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 12 odst. 
2 písm. b) 

Registr obchodních údajů shromažďuje a uchovává údaje o SFT 
a zajišťuje, aby následující subjekty měly přímý a bezprostřední 
přístup k těmto údajům, a mohly tak plnit své úkoly: 
 
b) Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví) 
(EBA); 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 12 odst. 
2 písm. c) 

Registr obchodních údajů shromažďuje a uchovává údaje o SFT 
a zajišťuje, aby následující subjekty měly přímý a bezprostřední 
přístup k těmto údajům, a mohly tak plnit své úkoly: 
 
c) Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění) (EIOPA); 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 12 odst. 
2 písm. d) 

Registr obchodních údajů shromažďuje a uchovává údaje o SFT 
a zajišťuje, aby následující subjekty měly přímý a bezprostřední 
přístup k těmto údajům, a mohly tak plnit své úkoly: 
 
d) ESRB; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 12 odst. 
2 písm. e) 

Registr obchodních údajů shromažďuje a uchovává údaje o SFT 
a zajišťuje, aby následující subjekty měly přímý a bezprostřední 
přístup k těmto údajům, a mohly tak plnit své úkoly: 
 
e) příslušný orgán vykonávající dohled nad obchodními systémy 
oznámených obchodů; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 12 odst. Registr obchodních údajů shromažďuje a uchovává údaje o SFT   Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  
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Celex: 32015R2365 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 337 2015 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Michálková, 
18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

2 písm. f) a zajišťuje, aby následující subjekty měly přímý a bezprostřední 
přístup k těmto údajům, a mohly tak plnit své úkoly: 
 
f) příslušní členové ESCB, včetně Evropské centrální banky 
(ECB) při plnění úkolů v rámci jednotného mechanismu dohledu 
podle nařízení (EU) č. 1024/2013; 

Článek 12 odst. 
2 písm. g) 

Registr obchodních údajů shromažďuje a uchovává údaje o SFT 
a zajišťuje, aby následující subjekty měly přímý a bezprostřední 
přístup k těmto údajům, a mohly tak plnit své úkoly: 
 
g) příslušné orgány třetí země, ve vztahu k níž byl přijat 
prováděcí akt podle čl. 19 odst. 1; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 12 odst. 
2 písm. h) 

Registr obchodních údajů shromažďuje a uchovává údaje o SFT 
a zajišťuje, aby následující subjekty měly přímý a bezprostřední 
přístup k těmto údajům, a mohly tak plnit své úkoly: 
 
h) orgány dohledu určené podle článku 4 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/25/ES (24); 
 
(24) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES ze dne 
21. dubna 2004 o nabídkách převzetí (Úř. věst. L 142, 30.4.2004, 
s. 12). 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 12 odst. 
2 písm. i) 

Registr obchodních údajů shromažďuje a uchovává údaje o SFT 
a zajišťuje, aby následující subjekty měly přímý a bezprostřední 
přístup k těmto údajům, a mohly tak plnit své úkoly: 
 
i) relevantní orgány pro cenné papíry a trhy v Unii, jejichž úkoly 
v oblasti dohledu zahrnují obchody, trhy, účastníky a aktiva, 
které spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 12 odst. 
2 písm. j) 

Registr obchodních údajů shromažďuje a uchovává údaje o SFT 
a zajišťuje, aby následující subjekty měly přímý a bezprostřední 
přístup k těmto údajům, a mohly tak plnit své úkoly: 
 
j) Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů 
zřízená nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
713/2009 (25); 
 
(25) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009, ze 
dne 13. července 2009, kterým se zřizuje Agentura pro 
spolupráci energetických regulačních orgánů (Úř. věst. L 211, 
14.8.2009, s. 1). 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  
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Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

Článek 12 odst. 
2 písm. k) 

Registr obchodních údajů shromažďuje a uchovává údaje o SFT 
a zajišťuje, aby následující subjekty měly přímý a bezprostřední 
přístup k těmto údajům, a mohly tak plnit své úkoly: 
 
k) orgány příslušné k řešení krize určené podle článku 3 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (26); 
 
(26) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 
15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a 
řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou 
se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 
2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 
2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 
190). 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 12 odst. 
2 písm. l) 

Registr obchodních údajů shromažďuje a uchovává údaje o SFT 
a zajišťuje, aby následující subjekty měly přímý a bezprostřední 
přístup k těmto údajům, a mohly tak plnit své úkoly: 
 
l) Jednotný výbor pro řešení krizí zřízený nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 (27); 
 
(27) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze 
dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a 
jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých 
investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení 
krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 
1093/2010 (Úř. věst. L 225, 30.7.2014, s. 1). 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 12 odst. 
2 písm. m) 

Registr obchodních údajů shromažďuje a uchovává údaje o SFT 
a zajišťuje, aby následující subjekty měly přímý a bezprostřední 
přístup k těmto údajům, a mohly tak plnit své úkoly: 
 
m) orgány uvedené v čl. 16 odst. 1. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 12 odst. 
3, první 
pododst., písm. 
a) 

K zajištění jednotného uplatňování tohoto článku vypracuje 
ESMA v úzké spolupráci s ESCB a s přihlédnutím k potřebám 
subjektů uvedených v odstavci 2 návrhy regulačních technických 
norem, které stanoví: 
 
a) četnost a podrobné údaje o celkových pozicích podle odstavce 
1 a údaje o SFT podle odstavce 2; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro ESMA. 

NA  
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Celex: 32015R2365 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 337 2015 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Michálková, 
18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

Článek 12 odst. 
3, první 
pododst., písm. 
b) bod i) 

K zajištění jednotného uplatňování tohoto článku vypracuje 
ESMA v úzké spolupráci s ESCB a s přihlédnutím k potřebám 
subjektů uvedených v odstavci 2 návrhy regulačních technických 
norem, které stanoví: 
 
b) požadované provozní normy, aby údaje mohly být včasným, 
strukturovaným a uceleným způsobem: 
 
i) shromažďovány registry obchodních údajů; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro ESMA. 

NA  

Článek 12 odst. 
3, první 
pododst., písm. 
b) bod ii) 

K zajištění jednotného uplatňování tohoto článku vypracuje 
ESMA v úzké spolupráci s ESCB a s přihlédnutím k potřebám 
subjektů uvedených v odstavci 2 návrhy regulačních technických 
norem, které stanoví: 
 
b) požadované provozní normy, aby údaje mohly být včasným, 
strukturovaným a uceleným způsobem: 
 
ii) seskupovány a porovnávány mezi těmito registry; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro ESMA. 

NA  

Článek 12 odst. 
3, první 
pododst., písm. 
c) 

K zajištění jednotného uplatňování tohoto článku vypracuje 
ESMA v úzké spolupráci s ESCB a s přihlédnutím k potřebám 
subjektů uvedených v odstavci 2 návrhy regulačních technických 
norem, které stanoví: 
 
c) podrobnosti o informacích, k nimž mají mít přístup subjekty 
uvedené v odstavci 2, s ohledem na jejich úkoly a specifické 
potřeby; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro ESMA. 

NA  

Článek 12 odst. 
3, první 
pododst., písm. 
a) 

K zajištění jednotného uplatňování tohoto článku vypracuje 
ESMA v úzké spolupráci s ESCB a s přihlédnutím k potřebám 
subjektů uvedených v odstavci 2 návrhy regulačních technických 
norem, které stanoví: 
 
d) podmínky, za nichž mají mít subjekty uvedené v odstavci 2 
přímý a bezprostřední přístup k údajům vedeným v registrech 
obchodních údajů. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro ESMA. 

NA  

Článek 12 odst. 
3, druhý 
pododst. 

 
Tyto návrhy regulačních technických norem zajistí, aby 
informace zveřejňované podle odstavce 1 neumožňovaly 
identifikovat některou ze stran SFT. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 12 odst. 
3, třetí pododst. 

ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem 
Komisi do 13. ledna 2017. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro ESMA. 

NA  

Článek 12 odst. Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy   Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o zmocnění pro NA  
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Celex: 32015R2365 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 337 2015 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Michálková, 
18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

3, čtvrtý 
pododst. 

uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 
nařízení (EU) č. 1095/2010. 

Komisi. 

Článek 13 odst. 
1 písm. a) 

Transparentnost subjektů kolektivního investování v 
pravidelných zprávách 

 
Správcovské společnosti SKIPCP, investiční společnosti SKIPCP 
a správci alternativních investičních fondů informují investory o 
využití SFT a swapů veškerých výnosů takto: 
 
a) správcovské společnosti SKIPCP či investiční společnosti 
SKIPCP uvádějí tyto informace ve svých pololetních a výročních 
zprávách podle článku 68 směrnice 2009/65/ES; 
 
 

9188   NT  

Článek 13 odst. 
1 písm. b) 

Správcovské společnosti SKIPCP, investiční společnosti SKIPCP 
a správci alternativních investičních fondů informují investory o 
využití SFT a swapů veškerých výnosů takto: 
 
b) správci alternativních investičních fondů uvádějí tyto 
informace ve výroční zprávě podle článku 22 směrnice 
2011/61/EU. 

9188   NT  

Článek 13 odst. 
2 

Informace týkající se SFT a swapů veškerých výnosů zahrnují 
údaje stanovené v oddíle A přílohy. 

9188   NT  

Článek 13 odst. 
3, první 
pododst. 

K zajištění jednotného poskytování údajů, ale také s ohledem na 
specifika různých druhů SFT a swapů veškerých výnosů může 
ESMA s přihlédnutím k požadavkům stanoveným ve směrnicích 
2009/65/ES a 2011/61/EU, jakož i s přihlédnutím k vývoji 
tržních postupů vypracovat návrhy regulačních technických 
norem, které dále upřesní obsah oddílu A přílohy. 

9188   NT  

Článek 13 odst. 
3, druhý 
pododst. 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 
nařízení (EU) č. 1095/2010. 

9188    NT  

Článek 14 odst. 
1 

Transparentnost subjektů kolektivního investování v 
předsmluvních dokumentech 

 
V prospektu SKIPCP podle článku 69 směrnice 2009/65/ES a při 
poskytování informací investorům ze strany správců 
alternativních investičních fondů podle čl. 23 odst. 1 a 3 
směrnice 2011/61/EU se uvádějí SFT a swapy veškerých výnosů, 
které mohou správcovské společnosti SKIPCP či investiční 
společnosti SKIPCP nebo správci alternativních investičních 

9188   NT  
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Celex: 32015R2365 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 337 2015 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Michálková, 
18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

fondů v příslušných případech využít, jakož i výslovné 
prohlášení o tom, že jsou tyto postupy a nástroje využívány. 

Článek 14 odst. 
2 

Prospekt a informace určené investorům podle odstavce 1 
obsahují údaje stanovené v oddíle B přílohy. 

9188   NT  

Článek 14 odst. 
3, první 
pododst. 

S ohledem na vývoj tržních postupů nebo k zajištění jednotného 
poskytování údajů může ESMA s přihlédnutím k požadavkům 
stanoveným ve směrnicích 2009/65/ES a 2011/61/EU vypracovat 
návrhy regulačních technických norem, které dále upřesní obsah 
oddílu B přílohy. 

9188   NT  

Článek 14 odst. 
3, druhý 
pododst. 

Při vypracovávání návrhů regulačních technických norem podle 
prvního pododstavce přihlédne ESMA k nutnosti poskytnout 
dostatečný čas, než začnou být uplatňovány. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro ESMA. 

NA  

Článek 14 odst. 
3, třetí pododst. 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 
nařízení (EU) č. 1095/2010. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o zmocnění pro 
Komisi. 

NA  

Článek 15 odst. 
1, první 
pododst., písm. 
a) bod i) 

Opětovné použití finančních nástrojů obdržených na základě 
dohody o zajištění 

 
Na jakékoli právo smluvních stran opětovně použít finanční 
nástroje, které obdržely jako zajištění, se vztahují alespoň tyto 
podmínky: 
 
a) poskytující smluvní strana byla přijímající smluvní stranou 
písemně řádně vyrozuměna o rizicích a důsledcích, jež mohou 
být spojeny s: 
 
i) udělením souhlasu s užívacím právem k zajištění 
poskytnutému na základě dohody o zajištění s poskytnutím 
jistoty v souladu s článkem 5 směrnice 2002/47/ES, nebo 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 15 odst. 
1, první 
pododst., písm. 
a) bod ii) 

Na jakékoli právo smluvních stran opětovně použít finanční 
nástroje, které obdržely jako zajištění, se vztahují alespoň tyto 
podmínky: 
 
a) poskytující smluvní strana byla přijímající smluvní stranou 
písemně řádně vyrozuměna o rizicích a důsledcích, jež mohou 
být spojeny s: 
 
ii) uzavřením dohody o zajištění s převedením vlastnického 
práva. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 15 odst. 
1, první 

Na jakékoli právo smluvních stran opětovně použít finanční 
nástroje, které obdržely jako zajištění, se vztahují alespoň tyto   Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  
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Celex: 32015R2365 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 337 2015 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Michálková, 
18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

pododst., písm. 
b) 

podmínky: 
 
b) poskytující smluvní strana udělila předem svůj výslovný 
souhlas stvrzený jejím podpisem na dohodě o zajištění s 
poskytnutím jistoty zaznamenané písemně nebo právně 
rovnocenným způsobem, přičemž podmínky této dohody stanoví 
užívací právo v souladu s článkem 5 směrnice 2002/47/ES, nebo 
výslovně souhlasila s poskytnutím zajištění prostřednictvím 
dohody o zajištění s převedením vlastnického práva. 

Článek 15 odst. 
1, druhý 
pododst. 

Pokud jde o písm. a) první pododstavec, musí být poskytující 
smluvní strana písemně vyrozuměna alespoň o rizicích a 
důsledcích, které mohou nastat v případě selhání přijímající 
smluvní strany. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 15 odst. 
2, první 
pododst., písm. 
a) 

Na jakýkoli výkon práva smluvních stran na opětovné použití se 
vztahují alespoň obě tyto podmínky: 
 
a) k opětovnému použití dochází v souladu s podmínkami 
dohody o zajištění uvedené v odst. 1 písm. b); 
 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 15 odst. 
2, první 
pododst., písm. 
b) 

Na jakýkoli výkon práva smluvních stran na opětovné použití se 
vztahují alespoň obě tyto podmínky: 
 
b) finanční nástroje obdržené na základě dohody o zajištění jsou 
převedeny z účtu poskytující smluvní strany. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 15 odst. 
2, druhý 
pododst. 

Odchylně od písm. b) prvního pododstavce, jestliže je smluvní 
strana dohody o zajištění usazena ve třetí zemi a účet smluvní 
strany poskytující kolaterál je veden ve třetí zemi a podléhá 
právu třetí země, musí být opětovné použití doloženo buď 
převodem z účtu poskytující smluvní strany nebo jinými 
vhodnými prostředky. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 15 odst. 
3 

Tímto článkem nejsou dotčena přísnější ustanovení odvětvových 
právních předpisů, zejména směrnic 2009/65/ES a 2014/65/EU, 
ani vnitrostátní právo, jehož cílem je zajistit vyšší úroveň 
ochrany poskytujících smluvních stran. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 15 odst. 
4 

Tento článek nemá vliv na vnitrostátní právo týkající se platnosti 
nebo účinku obchodu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 16 odst. 
1 písm. a) 

Určení a pravomoci příslušných orgánů 
 
Pro účely tohoto nařízení se považují za příslušné orgány: 
 
a) v případě finančních smluvních stran příslušné orgány nebo 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  
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Celex: 32015R2365 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 337 2015 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Michálková, 
18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

vnitrostátní příslušné orgány ve smyslu nařízení (EU) č. 
648/2012, (EU) 1024/2013 a (EU) 909/2014 a směrnic 
2003/41/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU a 
2014/65/EU a orgány dohledu ve smyslu směrnice 2009/138/ES; 

Článek 16 odst. 
1 písm. b) 

Pro účely tohoto nařízení se považují za příslušné orgány: 
 
b) v případě nefinančních smluvních stran příslušné orgány 
určené v souladu s čl. 10 odst. 5 nařízení (EU) č. 648/2012; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 16 odst. 
1 písm. c) 

Pro účely tohoto nařízení se považují za příslušné orgány: 
 
c) pro účely článků 13 a 14 tohoto nařízení ve vztahu k 
správcovským společnostem SKIPCP a investičním 
společnostem SKIPCP příslušné orgány určené v souladu s 
článkem 97 směrnice 2009/65/ES; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 16 odst. 
1 písm. d) 

Pro účely tohoto nařízení se považují za příslušné orgány: 
 
d) pro účely článků 13 a 14 tohoto nařízení ve vztahu k správcům 
alternativních investičních fondů příslušné orgány určené v 
souladu s článkem 44 směrnice 2011/61/EU. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 16 odst. 
2 

Příslušné orgány vykonávají pravomoci, které jim svěřují 
předpisy uvedené v odstavci 1, a dohlížejí na plnění povinností 
stanovených tímto nařízením. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 16 odst. 
3 

Příslušné orgány uvedené v odst. 1 písm. c) a d) tohoto článku 
provádějí monitorování správcovských společností SKIPCP, 
investičních společností SKIPCP a správců alternativních 
investičních fondů usazených na jejich území, aby ověřily, zda 
uvedené subjekty využívají SFT a swapy veškerých výnosů v 
souladu s články 13 a 14. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 17 odst. 
1 

Spolupráce mezi příslušnými orgány 
 
Příslušné orgány podle článku 16 a ESMA vzájemně úzce 
spolupracují a vyměňují si informace za účelem plnění svých 
povinností podle tohoto nařízení, zejména za účelem zjišťování 
případů porušení tohoto nařízení a jejich nápravy. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 17 odst. 
2, první 
pododst., písm. 
a) 

Příslušný orgán může odmítnout vyhovět žádosti o spolupráci a 
výměnu informací podle odstavce 1 pouze za těchto výjimečných 
okolností: 
 
a) pokud v souvislosti se stejnými činy a proti stejným osobám 
bylo již zahájeno soudní řízení před orgány členského státu, 
jehož příslušný orgán obdržel žádost; nebo 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  
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Celex: 32015R2365 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 337 2015 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Michálková, 
18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

Článek 17 odst. 
2, první 
pododst., písm. 
b) 

Příslušný orgán může odmítnout vyhovět žádosti o spolupráci a 
výměnu informací podle odstavce 1 pouze za těchto výjimečných 
okolností: 
 
b) pokud v členském státě, jehož příslušný orgán obdržel žádost, 
byl již vydán pravomocný rozsudek ve vztahu k těmto osobám za 
stejné činy. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 17 odst. 
2, druhý 
pododst. 

V případě takového odmítnutí o něm příslušný orgán vyrozumí 
dožadující orgán a ESMA a poskytne co nejpodrobnější 
informace. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 17 odst. 
3, první 
pododst. 

Subjekty uvedené v čl. 12 odst. 2 a příslušní členové ESCB úzce 
spolupracují za podmínek stanovených v tomto odstavci. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 17 odst. 
3, druhý 
pododst. 

Spolupráce je důvěrná a je podmíněna odůvodněnou žádostí 
relevantních příslušných orgánů, přičemž jejím účelem je pouze 
umožnit těmto orgánům plnit své povinnosti. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 17 odst. 
3, třetí pododst. 

Bez ohledu na první a druhý pododstavec mohou členové ESCB 
odmítnout poskytnout informace, pokud obchody uzavírají při 
plnění svých úkolů coby měnové orgány. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 17 odst. 
3, čtvrtý 
pododst. 

V případě odmítnutí podle třetího pododstavce vyrozumí 
příslušný člen ESCB o tomto odmítnutí dožadující orgán a uvede 
důvody odmítnutí. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 18 odst. 
1 

Služební tajemství 
 
O veškerých důvěrných informacích přijatých, vyměněných nebo 
předaných podle tohoto nařízení je třeba zachovávat služební 
tajemství podle odstavců 2 a 3. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 18 odst. 
2 

Povinnost zachovat služební tajemství se vztahuje na všechny 
osoby, které pracují nebo pracovaly pro subjekty uvedené v čl. 
12 odst. 2 a pro příslušné orgány uvedené v článku 16, pro 
orgány ESMA, EBA a EIOPA nebo pro auditory a experty 
pověřené příslušnými orgány či orgány ESMA, EBA a EIOPA. 
Tyto osoby nesmějí sdělovat žádné osobě ani žádnému orgánu 
důvěrné informace, které se dozvědí při plnění svých povinností, 
s výjimkou souhrnné či celkové formy tak, aby nebylo možno 
určit totožnost jednotlivé smluvní strany, registru obchodních 
údajů nebo jiné osoby, aniž je dotčeno vnitrostátní trestní či 
daňové právo nebo toto nařízení. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 18 odst. 
3 

Aniž je dotčeno vnitrostátní trestní nebo daňové právo, smí 
příslušné orgány, ESMA, EBA, EIOPA anebo subjekty nebo 
fyzické či právnické osoby jiné než příslušné orgány, které 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  
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Celex: 32015R2365 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 337 2015 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Michálková, 
18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

obdrží důvěrné informace podle tohoto nařízení, tyto informace 
použít, v případě příslušných orgánů pouze k plnění svých 
povinností a výkonu svých funkcí v oblasti působnosti tohoto 
nařízení nebo v případě jiných orgánů, subjektů nebo fyzických 
či právnických osob pouze k účelu, ke kterému jim byly 
poskytnuty, anebo ve správních nebo soudních řízeních, která s 
výkonem těchto funkcí konkrétně souvisejí. Pokud s tím ESMA, 
EBA, EIOPA, příslušný orgán nebo jiný orgán, subjekt nebo 
osoba sdělující informace souhlasí, může je orgán, který je 
obdržel, použít pro jiné nekomerční účely. 
 

Článek 18 odst. 
4 

Odstavce 2 a 3 nebrání orgánům ESMA, EBA, EIOPA, 
příslušným orgánům nebo příslušným centrálním bankám ve 
výměně nebo předávání důvěrných informací v souladu s tímto 
nařízením a jinými právními předpisy vztahujícími se na 
investiční podniky, úvěrové instituce, penzijní fondy, 
zprostředkovatele pojištění a zajištění, pojišťovny, regulované 
trhy nebo organizátory trhů či jiné subjekty se souhlasem 
příslušného orgánu nebo jiného orgánu, subjektu nebo fyzické či 
právnické osoby, které tyto informace poskytly. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 18 odst. 
5 

Odstavce 2 a 3 nebrání příslušným orgánům, aby si v souladu s 
vnitrostátním právem vyměňovaly nebo předávaly důvěrné 
informace, které neobdržely od příslušného orgánu jiného 
členského státu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 19 odst. 
1, první 
pododst., písm. 
a) 

Rovnocennost a uznávání registrů obchodních údajů 
 
Komise může přijmout prováděcí akty, kterými stanoví, že 
právní a dohledový rámec třetí země poskytuje záruky toho, že: 
 
a) registry obchodních údajů, které mají povolení v uvedené třetí 
zemi, splňují právně závazné požadavky, jež jsou rovnocenné 
požadavkům stanoveným v tomto nařízení; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o zmocnění pro 
Komisi. 

NA  

Článek 19 odst. 
1, první 
pododst., písm. 
b) 

Komise může přijmout prováděcí akty, kterými stanoví, že 
právní a dohledový rámec třetí země poskytuje záruky toho, že: 
 
b) registry obchodních údajů podléhají v uvedené třetí zemi 
průběžnému účinnému dohledu a jejich povinnosti byly účinně 
vynucovány; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o zmocnění pro 
Komisi. 

NA  

Článek 19 odst. 
1, první 
pododst., písm. 

Komise může přijmout prováděcí akty, kterými stanoví, že 
právní a dohledový rámec třetí země poskytuje záruky toho, že: 
 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o zmocnění pro 
Komisi. 

NA  
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Celex: 32015R2365 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 337 2015 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Michálková, 
18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

c) c) je chráněno služební tajemství, včetně obchodního tajemství, 
jež orgány sdělují třetím osobám, a tato ochrana je alespoň 
rovnocenná ochraně podle tohoto nařízení; a 
 

Článek 19 odst. 
1, první 
pododst., písm. 
d) 

Komise může přijmout prováděcí akty, kterými stanoví, že 
právní a dohledový rámec třetí země poskytuje záruky toho, že: 
 
d) uvedené registry obchodních údajů, které mají v dané třetí 
zemi povolení, mají právně závaznou a vymahatelnou povinnost 
poskytnout subjektům uvedeným v čl. 12 odst. 2 přímý a 
bezprostřední přístup k údajům. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o zmocnění pro 
Komisi. 

NA  

Článek 19 odst. 
1, druhý 
pododst. 

Prováděcí akt uvedený v prvním pododstavci rovněž stanoví 
příslušné orgány třetí země, které mají právo na přístup k údajům 
o SFT uchovávaným v registrech obchodních údajů usazených v 
Unii. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 19 odst. 
1, třetí pododst. 

Prováděcí akt uvedený v prvním pododstavci tohoto odstavce se 
přijímá přezkumným postupem podle čl. 31 odst. 2. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 19 odst. 
2 

Pokud registry obchodních údajů, které mají v třetí zemi 
povolení, nemají podle práva této třetí země právně závaznou a 
vymahatelnou povinnost poskytnout subjektům uvedeným v čl. 
12 odst. 2 přímý a bezprostřední přístup k údajům, předloží 
Komise Radě doporučení ke sjednání mezinárodních dohod s 
danou třetí zemí týkajících se vzájemného přístupu k informacím 
a výměny informací o SFT uchovávaných v registrech 
obchodních údajů, které jsou usazeny v dané třetí zemi, aby bylo 
zajištěno, že všechny subjekty uvedené v čl. 12 odst. 2 mají 
přímý a bezprostřední přístup ke všem informacím, jež potřebují 
pro plnění svých úkolů. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 19 odst. 
3 

Registr obchodních údajů usazený v třetí zemi může poskytovat 
své služby a činnosti subjektům usazeným v Unii pro účely 
článku 4 až poté, co jej ESMA uzná v souladu s požadavky podle 
odstavce 4 tohoto článku. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 19 odst. 
4 písm. a) 

Registr obchodních údajů uvedený v odstavci 3 předloží orgánu 
ESMA: 
 
a) žádost o uznání, nebo 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 19 odst. 
4 písm. b) 

Registr obchodních údajů uvedený v odstavci 3 předloží orgánu 
ESMA: 
 
b) žádost o rozšíření registrace pro účely článku 4 tohoto nařízení 
v případě registru obchodních údajů, který již byl uznán v 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  
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Celex: 32015R2365 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 337 2015 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Michálková, 
18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

souladu s nařízením (EU) č. 648/2012. 
Článek 19 odst. 
5, první 
pododst., písm. 
a) 

Žádost uvedená v odstavci 4 musí být předložena spolu s 
veškerými nezbytnými informacemi, včetně alespoň informací 
potřebných k ověření toho, že příslušný registr obchodních údajů 
má povolení a podléhá účinnému dohledu ve třetí zemi, který 
splňuje všechna tato kritéria: 
 
a) Komise prostřednictvím prováděcího aktu podle odstavce 1 
stanovila, že daná třetí země má rovnocenný a vymahatelný 
právní a dohledový rámec; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 19 odst. 
5, první 
pododst., písm. 
b) bod i) 

Žádost uvedená v odstavci 4 musí být předložena spolu s 
veškerými nezbytnými informacemi, včetně alespoň informací 
potřebných k ověření toho, že příslušný registr obchodních údajů 
má povolení a podléhá účinnému dohledu ve třetí zemi, který 
splňuje všechna tato kritéria: 
 
b) příslušné orgány dané třetí země uzavřely s ESMA dohodu o 
spolupráci, která upravuje alespoň: 
 
i) mechanismus pro výměnu informací mezi ESMA a jakýmkoli 
jiným orgánem na úrovni Unie, který vykonává povinnosti v 
důsledku přenesení úkolů podle čl. 9 odst. 1, na jedné straně a 
relevantními příslušnými orgány dotčených třetích zemí na straně 
druhé; a 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 19 odst. 
5, první 
pododst., písm. 
b) bod ii) 

Žádost uvedená v odstavci 4 musí být předložena spolu s 
veškerými nezbytnými informacemi, včetně alespoň informací 
potřebných k ověření toho, že příslušný registr obchodních údajů 
má povolení a podléhá účinnému dohledu ve třetí zemi, který 
splňuje všechna tato kritéria: 
 
b) příslušné orgány dané třetí země uzavřely s ESMA dohodu o 
spolupráci, která upravuje alespoň: 
 
ii) postupy koordinace činností dohledu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 19 odst. 
5, druhý 
pododst. 

V souvislosti s předáváním osobních údajů třetím zemím použije 
ESMA nařízení (ES) č. 45/2001. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro ESMA. 

NA  

Článek 19 odst. 
6 

Do 30 pracovních dnů od obdržení žádosti ESMA posoudí, zda 
je žádost úplná. Pokud ESMA dospěje k závěru, že žádost není 
úplná, stanoví lhůtu, v níž má žádající registr obchodních údajů 
poskytnout doplňující informace. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro ESMA. 

NA  
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Celex: 32015R2365 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 337 2015 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Michálková, 
18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

Článek 19 odst. 
7 

Do 180 pracovních dnů od podání úplné žádosti ESMA písemně 
a s řádným odůvodněním uvědomí žádající registr obchodních 
údajů o tom, zda bylo jeho žádosti o uznání vyhověno, či zda 
byla zamítnuta. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro ESMA. 

NA  

Článek 19 odst. 
8 

ESMA zveřejní na svých internetových stránkách seznam 
registrů obchodních údajů uznaných podle tohoto článku. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro ESMA. 

NA  

Článek 20 Nepřímý přístup k údajům mezi orgány 
 
ESMA může s příslušnými orgány třetích zemí, které potřebují 
plnit své příslušné úkoly, uzavřít dohody o spolupráci týkající se 
vzájemné výměny informací o SFT, které orgánu ESMA v 
souladu s čl. 12 odst. 2 poskytují registry obchodních údajů Unie, 
a údajů o SFT, které shromažďují a uchovávají orgány třetích 
zemí, pod podmínkou, že je zaručeno služební tajemství, včetně 
ochrany obchodních tajemství, jež orgány sdělují třetím osobám. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o zmocnění pro 
ESMA. 

NA  

Článek 21 odst. 
1 písm. a) 

Rovnocennost oznamování 
 
Komise může přijmout prováděcí akty, jimiž stanoví, že právní, 
dohledový a vynucovací rámec určité třetí země: 
 
a) jsou rovnocenné požadavkům stanoveným v článku 4; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o zmocnění pro 
Komisi. 

NA  

Článek 21 odst. 
1 písm. b) 

Komise může přijmout prováděcí akty, jimiž stanoví, že právní, 
dohledový a vynucovací rámec určité třetí země: 
 
b) zajišťují ochranu služebního tajemství, která je rovnocenná 
ochraně stanovené v tomto nařízení; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o zmocnění pro 
Komisi. 

NA  

Článek 21 odst. 
1 písm. c) 

Komise může přijmout prováděcí akty, jimiž stanoví, že právní, 
dohledový a vynucovací rámec určité třetí země: 
 
c) jsou účinně uplatňovány a vynucovány spravedlivým a 
nedeformujícím způsobem zajišťujícím účinný dohled a 
vynucování v uvedené třetí zemi a 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o zmocnění pro 
Komisi. 

NA  

Článek 21 odst. 
1 písm. d) 

Komise může přijmout prováděcí akty, jimiž stanoví, že právní, 
dohledový a vynucovací rámec určité třetí země: 
 
d) zajišťují, že subjekty uvedené v čl. 12 odst. 2 mají buď přímý 
přístup k podrobným údajům o SFT podle čl. 19 odst. 1, nebo 
nepřímý přístup k podrobným údajům o SFT podle článku 20. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o zmocnění pro 
Komisi. 

NA  

Článek 21 odst. 
2, první 
pododst. 

Pokud Komise přijala ve vztahu k třetí zemi prováděcí akt o 
rovnocennosti, jak je uvedeno v odstavci 1 tohoto článku, má se 
za to, že smluvní strany uzavírající obchod, na který se vztahuje 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  
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Celex: 32015R2365 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 337 2015 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Michálková, 
18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

toto nařízení, splnily požadavky stanovené v článku 4, pokud je 
alespoň jedna z nich usazena v dané třetí zemi a smluvní strany 
splnily příslušné povinnosti dané třetí země ve vztahu k 
uvedenému obchodu. 

Článek 21 odst. 
2, druhý 
pododst. 

Tento prováděcí akt se přijímá přezkumným postupem podle čl. 
31 odst. 2. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 21 odst. 
2, třetí pododst. 

Komise ve spolupráci s ESMA sleduje účinné provádění 
požadavků, jež jsou rovnocenné požadavkům stanoveným v 
článku 4, třetími zeměmi, pro které byl přijat prováděcí akt o 
rovnocennosti, a pravidelně podává zprávy Evropskému 
parlamentu a Radě. V případě, že zpráva odhalí nedostatečné 
nebo nedůsledné uplatňování rovnocenných požadavků orgány 
třetí země, zváží Komise do 30 kalendářních dnů po předložení 
zprávy, zda uznání rovnocennosti právního rámce dotyčné třetí 
země nezruší. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o zmocnění pro 
Komisi. 

NA  

Článek 22 odst. 
1, první 
pododst. 

Správní sankce a jiná správní opatření 
 
Aniž je dotčen článek 28 a právo členských států stanovit a 
ukládat trestní sankce, stanoví členské státy v souladu se svými 
vnitrostátními právními předpisy, že jsou jejich příslušné orgány 
oprávněny ukládat správní sankce a jiná správní opatření alespoň 
za porušení článků 4 a 15. 

15/1998 
ve znění 
308/2002 
57/2006 
230/2008 
160/2010 
37/2012 
148/2016 
a 
204/2017 

§ 7 Dohledu České národní banky nad kapitálovým trhem podléhá 
 
a) plnění povinností stanovených tímto zákonem fyzickým nebo 
právnickým osobám, 
 
b) plnění povinností stanovených zvláštními zákony1), 
 
c) plnění povinností a podmínek stanovených ve vykonatelných 
rozhodnutích České národní banky a 
 
d) plnění povinností stanovených přímo použitelnými předpisy 
Evropské unie. 
____________________ 
1) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním 
příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve 
znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve 
znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 

PAD  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBG68VATE)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                    VII.                                            

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  VII. srovnávací_tabulka_32015R2365.docx      str. 32 z 
53   

Celex: 32015R2365 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 337 2015 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Michálková, 
18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a fondech, 
ve znění pozdějších předpisů. 

       
Článek 22 odst. 
1, druhý 
pododst. 

Pokud se ustanovení prvního pododstavce vztahují na právnické 
osoby, stanoví členské státy, že jsou jejich příslušné orgány 
oprávněny, aby v případě porušení uplatnily za podmínek 
stanovených vnitrostátními právními předpisy sankce vůči 
členům řídícího orgánu a vůči dalším fyzickým osobám, které 
nesou odpovědnost za takové porušení podle vnitrostátních 
právních předpisů. 

262/2006 
ve znění 
205/2015 

§ 250 odst. 
1 

Zaměstnanec je povinen nahradit zaměstnavateli škodu, kterou 
mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění 
pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. 

PAD  

  418/2011  § 9 odst. 3 Trestní odpovědností právnické osoby není dotčena trestní 
odpovědnost fyzických osob uvedených v § 8 odst. 1 a trestní 
odpovědností těchto fyzických osob není dotčena trestní 
odpovědnost právnické osoby. Byl-li trestný čin spáchán 
společným jednáním více osob, z nichž alespoň jedna je osoba 
právnická, odpovídá každá z nich, jako by trestný čin spáchala 
sama. 

  

Článek 22 odst. 
2 

Správní sankce a jiná správní opatření přijaté pro účely odstavce 
1 musí být účinné, přiměřené a odrazující. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 22 odst. 
3, první 
pododst. 

Pokud se členské státy v souladu s odstavcem 1 tohoto článku 
rozhodly, že stanoví trestní sankce za porušení ustanovení, na 
něž se v uvedeném odstavci odkazuje, zajistí, aby byla k 
dispozici vhodná opatření, jejichž prostřednictvím budou mít 
příslušné orgány veškeré nezbytné pravomoci k tomu, aby 
spolupracovaly s justičními orgány, orgány pověřenými stíháním 
nebo orgány trestního soudnictví v rámci své jurisdikce a mohly 
od nich získat příslušné informace týkající se trestního 
vyšetřování či řízení, které bylo zahájeno z důvodu možného 
porušení článků 4 a 15, a tyto informace dále poskytly ostatním 
příslušným orgánům a orgánu ESMA v zájmu naplnění závazku 
vzájemné spolupráce a případně spolupráce s orgánem ESMA 
pro účely tohoto nařízení. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. 
Česká republika diskrece nevyužila ani neplánuje využít. 
 
 

NA  

Článek 22 odst. 
3, druhý 
pododst. 

Za účelem výkonu svých pravomocí ukládat sankce mohou 
příslušné orgány navázat spolupráci s příslušnými orgány jiných 
členských států a s příslušnými orgány třetích zemí. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 22 odst. 
3, třetí pododst. 

Příslušné orgány mohou rovněž spolupracovat s příslušnými 
orgány jiných členských států v zájmu snazšího vymáhání 
peněžitých sankcí. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 22 odst. 
4, první 
pododst., písm. 

Členské státy v souladu s vnitrostátními právními předpisy svěří 
příslušným orgánům pravomoc ukládat za porušení uvedená v 
odstavci 1 alespoň tyto správní sankce a jiná správní opatření: 

256/2004 
ve znění 
57/2006 

§ 136 odst. 
1 úvod 

Česká národní banka může uložit osobě podléhající dohledu, 
která porušila tento zákon, rozhodnutí vydané podle tohoto 
zákona nebo přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti 

PAD  
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Celex: 32015R2365 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 337 2015 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Michálková, 
18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

a)  
a) příkaz osobě odpovědné za porušení, aby upustila od 
závadného jednání a zdržela se jeho opakování; 

230/2008 
160/2010 
a 
37/2012 

činností na finančních trzích2), opatření k nápravě zjištěného 
nedostatku odpovídající povaze porušení a jeho závažnosti. 
____________ 
2) Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, 
kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu 
prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování 
prospektů a šíření inzerátů, ve znění nařízení Komise (ES) 
č. 1787/2006, 211/2007 a č. 1289/2008 a ve znění nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 311/2012, 486/2012, 
862/2012, 621/2013 a č. 759/2013. 
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, 
kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních 
podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání 
finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely 
zmíněné směrnice. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze 
dne 16. září 2009 o ratingových agenturách, ve znění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 a č. 462/2013 a 
ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU a 
2014/51/EU. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze 
dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech 
swapů úvěrového selhání, ve znění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze 
dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách 
a registrech obchodních údajů, ve znění směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2014/59/EU, ve znění nařízení Komise v 
přenesené pravomoci (EU) č. 1002/2013 a ve znění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze 
dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové 
instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 
648/2012. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze 
dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání 
trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 
2004/72/ES. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze 
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Celex: 32015R2365 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 337 2015 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Michálková, 
18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými 
papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů 
a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 
236/2012. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 
25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících 
financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) 
č. 648/2012. 

  9188     

Článek 22 odst. 
4, první 
pododst., písm. 
b) 

Členské státy v souladu s vnitrostátními právními předpisy svěří 
příslušným orgánům pravomoc ukládat za porušení uvedená v 
odstavci 1 alespoň tyto správní sankce a jiná správní opatření: 
 
b) veřejné oznámení provedené v souladu s článkem 26, v němž 
je uvedena odpovědná osoba a povaha daného porušení; 

256/2004 
ve znění 
148/2016 

§ 136 odst. 
1 písm. n) 

Česká národní banka může uložit osobě podléhající dohledu, 
která porušila tento zákon, rozhodnutí vydané podle tohoto 
zákona nebo přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti 
činností na finančních trzích2), opatření k nápravě zjištěného 
nedostatku odpovídající povaze porušení a jeho závažnosti. 
Česká národní banka může dále 
 
n) uveřejnit informaci o tom, jaká je povaha protiprávního 
jednání a identifikaci osoby, která takto jednala, včetně 
identifikace osoby, která jednala za právnickou osobu. 
____________ 
2) Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, 
kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu 
prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování 
prospektů a šíření inzerátů, ve znění nařízení Komise (ES) 
č. 1787/2006, 211/2007 a č. 1289/2008 a ve znění nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 311/2012, 486/2012, 
862/2012, 621/2013 a č. 759/2013. 
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, 
kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních 
podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání 
finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely 
zmíněné směrnice. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze 
dne 16. září 2009 o ratingových agenturách, ve znění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 a č. 462/2013 a 
ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU a 
2014/51/EU. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze 

PAD  
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Celex: 32015R2365 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 337 2015 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Michálková, 
18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech 
swapů úvěrového selhání, ve znění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze 
dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách 
a registrech obchodních údajů, ve znění směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2014/59/EU, ve znění nařízení Komise v 
přenesené pravomoci (EU) č. 1002/2013 a ve znění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze 
dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové 
instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 
648/2012. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze 
dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání 
trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 
2004/72/ES. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze 
dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými 
papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů 
a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 
236/2012. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 
25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících 
financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) 
č. 648/2012. 

  9188     

Článek 22 odst. 
4, první 
pododst., písm. 
c) 

Členské státy v souladu s vnitrostátními právními předpisy svěří 
příslušným orgánům pravomoc ukládat za porušení uvedená v 
odstavci 1 alespoň tyto správní sankce a jiná správní opatření: 
 
c) odnětí povolení nebo pozastavení jeho platnosti; 

256/2004 
ve znění 
57/2006 
230/2008  
160/2010 
a 
37/2012 

§ 136 odst. 
1 písm. c) a 
h) 

Česká národní banka může uložit osobě podléhající dohledu, 
která porušila tento zákon, rozhodnutí vydané podle tohoto 
zákona nebo přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti 
činností na finančních trzích2), opatření k nápravě zjištěného 
nedostatku odpovídající povaze porušení a jeho závažnosti. 
Česká národní banka může dále 
 
c) pozastavit nejdéle na dobu 5 let některou činnost podléhající 
dohledu, 
 
h) odejmout povolení nebo souhlas, zrušit registraci nebo provést 
výmaz vázaných zástupců ze seznamu podle § 145, 
____________ 

PAD  
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Celex: 32015R2365 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 337 2015 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Michálková, 
18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

2) Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, 
kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu 
prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování 
prospektů a šíření inzerátů, ve znění nařízení Komise (ES) 
č. 1787/2006, 211/2007 a č. 1289/2008 a ve znění nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 311/2012, 486/2012, 
862/2012, 621/2013 a č. 759/2013. 
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, 
kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních 
podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání 
finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely 
zmíněné směrnice. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze 
dne 16. září 2009 o ratingových agenturách, ve znění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 a č. 462/2013 a 
ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU a 
2014/51/EU. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze 
dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech 
swapů úvěrového selhání, ve znění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze 
dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách 
a registrech obchodních údajů, ve znění směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2014/59/EU, ve znění nařízení Komise v 
přenesené pravomoci (EU) č. 1002/2013 a ve znění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze 
dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové 
instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 
648/2012. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze 
dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání 
trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 
2004/72/ES. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze 
dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými 
papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů 
a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 
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Celex: 32015R2365 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 337 2015 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Michálková, 
18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

236/2012. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 
25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících 
financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) 
č. 648/2012. 

  9188     

Článek 22 odst. 
4, první 
pododst., písm. 
d) 

Členské státy v souladu s vnitrostátními právními předpisy svěří 
příslušným orgánům pravomoc ukládat za porušení uvedená v 
odstavci 1 alespoň tyto správní sankce a jiná správní opatření: 
 
d) dočasný zákaz výkonu jakýchkoli vedoucích funkcí vůči 
osobě ve vedoucí funkci či fyzické osobě, která za takové 
porušení nese odpovědnost; 

256/2004 
ve znění 
230/2008 
160/2010 
a 
37/2012 

§ 136 odst. 
1 písm. k) 

Česká národní banka může uložit osobě podléhající dohledu, 
která porušila tento zákon, rozhodnutí vydané podle tohoto 
zákona nebo přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti 
činností na finančních trzích2), opatření k nápravě zjištěného 
nedostatku odpovídající povaze porušení a jeho závažnosti. 
Česká národní banka může dále 
 
k) nařídit výměnu vedoucí osoby osob podléhajících dohledu 
podle § 135 odst. 1 písm. y), 
____________ 
2) Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, 
kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu 
prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování 
prospektů a šíření inzerátů, ve znění nařízení Komise (ES) 
č. 1787/2006, 211/2007 a č. 1289/2008 a ve znění nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 311/2012, 486/2012, 
862/2012, 621/2013 a č. 759/2013. 
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, 
kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních 
podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání 
finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely 
zmíněné směrnice. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze 
dne 16. září 2009 o ratingových agenturách, ve znění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 a č. 462/2013 a 
ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU a 
2014/51/EU. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze 
dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech 
swapů úvěrového selhání, ve znění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze 
dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách 
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Celex: 32015R2365 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 337 2015 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Michálková, 
18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

a registrech obchodních údajů, ve znění směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2014/59/EU, ve znění nařízení Komise v 
přenesené pravomoci (EU) č. 1002/2013 a ve znění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze 
dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové 
instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 
648/2012. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze 
dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání 
trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 
2004/72/ES. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze 
dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými 
papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů 
a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 
236/2012. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 
25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících 
financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) 
č. 648/2012. 

  9188     

Článek 22 odst. 
4, první 
pododst., písm. 
e) 

Členské státy v souladu s vnitrostátními právními předpisy svěří 
příslušným orgánům pravomoc ukládat za porušení uvedená v 
odstavci 1 alespoň tyto správní sankce a jiná správní opatření: 
 
e) správní peněžité sankce, jejichž maximální výše činí alespoň 
trojnásobek zisku, kterého bylo v důsledku porušení pravidel 
dosaženo, nebo ztráty, které bylo v důsledku porušení pravidel 
zabráněno, jestliže je může příslušný orgán určit, a to i pokud 
jsou tyto sankce vyšší než částky uvedené v písmenech f) a g); 

256/2004 
ve znění 
204/2017 

§ 165b 
odst. 2 
písm. c)  

Za správní delikt právnické osoby podle odstavce 1 písm. a) se 
uloží pokuta do 

 
c) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného 
spácháním tohoto správního deliktu, je-li možné výši 
neoprávněného prospěchu zjistit. 
 
 

PAD  

  256/2004 
ve znění 
204/2017 

§ 165b 
odst. 3 
písm. c)  

Za správní delikt právnické osoby podle odstavce 1 písm. b) se 
uloží pokuta do 
 
c) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného 
spácháním tohoto správního deliktu, je-li možné výši 
neoprávněného prospěchu zjistit. 
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Celex: 32015R2365 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 337 2015 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Michálková, 
18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

  256/2004 
ve znění 
204/2017 

§ 165b 
odst. 4 
písm. b)  

Za správní delikt podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 
písm. a) nebo b) se uloží pokuta do 
 
b) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného 
spácháním tohoto správního deliktu, je-li možné výši 
neoprávněného prospěchu zjistit. 

  

Článek 22 odst. 
4, první 
pododst., písm. 
f) 

Členské státy v souladu s vnitrostátními právními předpisy svěří 
příslušným orgánům pravomoc ukládat za porušení uvedená v 
odstavci 1 alespoň tyto správní sankce a jiná správní opatření: 
 
f) pokud jde o fyzické osoby, správní peněžité sankce, jejichž 
maximální výše činí alespoň 5 000 000 EUR, nebo odpovídající 
částku v měně členského státu, jehož měnou není ke dni 12. 
ledna 2016 euro; 

256/2004 
ve znění 
204/2017 

§ 165b 
odst. 4 
písm. a)  

Za správní delikt podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 
písm. a) nebo b) se uloží pokuta do 
 
a) 135 100 000 Kč, nebo 
 

PAD  

Článek 22 odst. 
4, první 
pododst., písm. 
g) bod i) 

Členské státy v souladu s vnitrostátními právními předpisy svěří 
příslušným orgánům pravomoc ukládat za porušení uvedená v 
odstavci 1 alespoň tyto správní sankce a jiná správní opatření: 
 
g) pokud jde o právnické osoby, správní peněžité sankce, jejichž 
maximální výše činí alespoň: 
 
i) 5 000 000 EUR, nebo odpovídající částku v měně členského 
státu, jehož měnou není ke dni 12. ledna 2016 euro, nebo až 10 
% celkového ročního obratu právnické osoby podle poslední 
dostupné účetní závěrky schválené řídícím orgánem v případě 
porušení článku 4; 

256/2004 
ve znění 
204/2017 

§ 165b 
odst. 2 
písm. a) a 
b) 

Za správní delikt právnické osoby podle odstavce 1 písm. a) se 
uloží pokuta do 

 
a) 135 100 000 Kč, 
 
b) výše 10 % celkového ročního obratu této právnické osoby 
podle její poslední účetní závěrky nebo konsolidované účetní 
závěrky, nebo 
 

PAD  

Článek 22 odst. 
4, první 
pododst., písm. 
g) bod ii) 

Členské státy v souladu s vnitrostátními právními předpisy svěří 
příslušným orgánům pravomoc ukládat za porušení uvedená v 
odstavci 1 alespoň tyto správní sankce a jiná správní opatření: 
 
g) pokud jde o právnické osoby, správní peněžité sankce, jejichž 
maximální výše činí alespoň: 
 
ii) 15 000 000 EUR, nebo odpovídající částku v měně členského 
státu, jehož měnou není ke dni 12. ledna 2016 euro, nebo až 10 
% celkového ročního obratu právnické osoby podle poslední 
dostupné účetní závěrky schválené řídícím orgánem v případě 
porušení článku 15. 

256/2004 
ve znění 
204/2017 

§ 165b 
odst. 3 
písm. a) a 
b) 

Za správní delikt právnické osoby podle odstavce 1 písm. b) se 
uloží pokuta do 
 
a) 405 300 000 Kč, 
 
b) výše 10 % celkového ročního obratu této právnické osoby 
podle její poslední účetní závěrky nebo konsolidované účetní 
závěrky, nebo 
 

PAD  

Článek 22 odst. 
4, druhý 
pododst. 

Pro účely písm. g) bodů i) a ii) prvního pododstavce platí, že je-li 
právnická osoba mateřským podnikem nebo dceřiným podnikem 
mateřského podniku, který je povinen sestavovat konsolidovanou 

256/2004 
ve znění 
204/2017 

§ 165b 
odst. 2 
písm. b) 

Za správní delikt právnické osoby podle odstavce 1 písm. a) se 
uloží pokuta do 
 

PAD  
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Celex: 32015R2365 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 337 2015 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Michálková, 
18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

účetní závěrku podle směrnice 2013/34/EU, je příslušným 
celkovým ročním obratem celkový roční obrat nebo odpovídající 
druh příjmů v souladu s příslušným účetním režimem podle 
nejnovější dostupné konsolidované účetní závěrky schválené 
řídícím orgánem vrcholného mateřského podniku. 

b) výše 10 % celkového ročního obratu této právnické osoby 
podle její poslední účetní závěrky nebo konsolidované účetní 
závěrky, nebo 
 

  256/2004
ve znění 
204/2017 

§ 165b 
odst. 3 
písm. b) 

Za správní delikt právnické osoby podle odstavce 1 písm. b) se 
uloží pokuta do 
 
b) výše 10 % celkového ročního obratu této právnické osoby 
podle její poslední účetní závěrky nebo konsolidované účetní 
závěrky, nebo 

  

Článek 22 odst. 
4, třetí pododst. 

Členské státy mohou stanovit příslušným orgánům širší 
pravomoci, než jak jsou vymezeny v tomto odstavci. Členské 
státy mohou rovněž stanovit širší rozsah a vyšší sazby sankcí, 
než jak jsou stanoveny v tomto odstavci. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 22 odst. 
5 

Porušení článku 4 nemá dopad na platnost podmínek SFT ani na 
možnost stran prosazovat podmínky SFT. Porušení článku 4 
nezakládá nárok kterékoli strany SFT na náhradu škody. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 22 odst. 
6 

Do 13. ledna 2018 mohou členské státy rozhodnout, že nestanoví 
správní sankce a jiná správní opatření podle odstavce 1, pokud se 
na porušení v něm uvedená již vztahují trestní sankce podle 
jejich vnitrostátního práva. Pokud se členské státy rozhodnou, že 
nestanoví správní sankce a jiná správní opatření, sdělí Komisi a 
orgánu ESMA příslušná ustanovení vnitrostátního trestního 
práva. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. 
Česká republika diskrece nevyužila, ani neplánuje využít. 
 

NA  

Článek 22 odst. 
7 

Do 13. července 2017 oznámí členské státy Komisi a orgánu 
ESMA pravidla týkající se odstavců 1, 3 a 4. Neprodleně jim 
oznámí jakoukoli jejich následnou změnu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 23, 
první pododst., 
písm. a) 

Ukládání správních sankcí a jiných správních opatření 
 
Členské státy zajistí, aby při stanovování druhu a výše správních 
sankcí a jiných opatření příslušné orgány vzaly v úvahu veškeré 
důležité okolnosti, zejména: 
 
a) závažnost a dobu trvání porušení; 

250/2016 § 37 písm. 
a) 

Při určení druhu správního trestu a jeho výměry se přihlédne 
zejména 
 
a) k povaze a závažnosti přestupku,  
 

PAD  

Článek 23, 
první pododst., 
písm. b) 

Členské státy zajistí, aby při stanovování druhu a výše správních 
sankcí a jiných opatření příslušné orgány vzaly v úvahu veškeré 
důležité okolnosti, zejména: 
 
b) míru odpovědnosti osoby odpovědné za porušení; 

250/2016 § 37 písm. 
c) a e) 

Při určení druhu správního trestu a jeho výměry se přihlédne 
zejména 
 
c) k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem,  
 
e) u spolupachatelů k tomu, jakou měrou jednání každého z nich 

PAD  
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Celex: 32015R2365 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 337 2015 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Michálková, 
18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

přispělo ke spáchání přestupku,  
 

  250/2016 § 38 písm. 
e) 

Povaha a závažnost přestupku je dána zejména 
 
e) u fyzické osoby též druhem a mírou jejího zavinění, popřípadě 
pohnutkou, je-li tato znakem skutkové podstaty přestupku,  

  

  9680     
Článek 23, 
první pododst., 
písm. c) 

Členské státy zajistí, aby při stanovování druhu a výše správních 
sankcí a jiných opatření příslušné orgány vzaly v úvahu veškeré 
důležité okolnosti, zejména: 
 
c) finanční sílu osoby odpovědné za porušení při zohlednění 
takových faktorů, jako je celkový obrat v případě právnické 
osoby nebo roční příjem v případě fyzické osoby; 

250/2016 § 37 písm. 
f) a g) 

Při určení druhu správního trestu a jeho výměry se přihlédne 
zejména 
 
f) u fyzické osoby k jejím osobním poměrům a k tomu, zda a 
jakým způsobem byla pro totéž protiprávní jednání potrestána v 
jiném řízení před správním orgánem než v řízení o přestupku,  
 
g) u právnické nebo podnikající fyzické osoby k povaze její 
činnosti,  

PAD  

Článek 23, 
první pododst., 
písm. d) 

Členské státy zajistí, aby při stanovování druhu a výše správních 
sankcí a jiných opatření příslušné orgány vzaly v úvahu veškeré 
důležité okolnosti, zejména: 
 
d) výši zisku, kterého osoba odpovědná za porušení dosáhla, 
nebo ztráty, které zabránila, jestliže je lze určit; 

250/2016 § 37 písm. 
c) 

Při určení druhu správního trestu a jeho výměry se přihlédne 
zejména 
 
c) k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem,  
  

PAD  

  250/2016 § 38 písm. 
b) 

Povaha a závažnost přestupku je dána zejména 
 
b) významem a rozsahem následku přestupku,  

  

Článek 23, 
první pododst., 
písm. e) 

Členské státy zajistí, aby při stanovování druhu a výše správních 
sankcí a jiných opatření příslušné orgány vzaly v úvahu veškeré 
důležité okolnosti, zejména: 
 
e) míru spolupráce osoby odpovědné za porušení s příslušným 
orgánem, aniž je dotčena potřeba zajistit vydání zisku, kterého 
uvedená osoba dosáhla, nebo ztráty, které zabránila; 

250/2016 § 37 písm. 
c) 

Při určení druhu správního trestu a jeho výměry se přihlédne 
zejména 
 
c) k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem,  
  

PAD  

  250/2016 § 39 písm. 
c) a d) 

Jako k polehčující okolnosti se přihlédne zejména k tomu, že 
pachatel 
 
c) napomáhal k odstranění škodlivého následku přestupku nebo 
dobrovolně nahradil způsobenou škodu,  
 
d) oznámil přestupek správnímu orgánu a při jeho objasňování 
účinně napomáhal, nebo  
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Celex: 32015R2365 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 337 2015 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Michálková, 
18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

Článek 23, 
první pododst., 
písm. f) 

Členské státy zajistí, aby při stanovování druhu a výše správních 
sankcí a jiných opatření příslušné orgány vzaly v úvahu veškeré 
důležité okolnosti, zejména: 
 
f) předchozí porušení ze strany osoby odpovědné za porušení. 

250/2016 § 37 písm. 
c) 

Při určení druhu správního trestu a jeho výměry se přihlédne 
zejména 
 
c) k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem,  

PAD  

  250/2016 § 40 písm. 
b) a c) 

Jako k přitěžující okolnosti se přihlédne zejména k tomu, že 
pachatel 
 
b) spáchal více přestupků,  
 
c) spáchal přestupek opakovaně,  

  

Článek 23, 
druhý pododst. 

Příslušné orgány mohou při stanovování druhu a výše správních 
sankcí a jiných správních opatření vzít v úvahu kromě faktorů 
uvedených v prvním pododstavci i další faktory. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 24 odst. 
1 

Oznamování porušení 
 
Příslušné orgány zavedou účinné mechanismy, které umožní 
oznamovat skutečná nebo potenciální porušení povinností 
stanovených v článcích 4 a 15 dalším příslušným orgánům. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 24 odst. 
2 písm. a) 

Mechanismy uvedené v odstavci 1 zahrnují alespoň: 
 
a) zvláštní postupy pro přijímání oznámení o porušení povinností 
stanovených v článku 4 nebo 15 a jejich následném vyřízení, 
včetně zavedení bezpečných komunikačních kanálů pro taková 
oznámení; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 24 odst. 
2 písm. b) 

Mechanismy uvedené v odstavci 1 zahrnují alespoň: 
 
b) přiměřenou ochranu pro osoby pracující na základě pracovní 
smlouvy, které oznámí porušení povinností stanovených v článku 
4 nebo 15 nebo které jsou obviněny z porušení povinností 
stanovených v těchto článcích, a to před odplatou, diskriminací a 
dalšími druhy nespravedlivého zacházení; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 24 odst. 
2 písm. c) 

Mechanismy uvedené v odstavci 1 zahrnují alespoň: 
 
c) ochranu osobních údajů osoby, která porušení povinností 
stanovených v článku 4 nebo 15 oznámí, i fyzické osoby, která se 
porušení údajně dopustila, včetně ochrany související se 
zachováním důvěrnosti jejich totožnosti, a to ve všech fázích 
řízení, aniž je dotčeno poskytování informací podle 
vnitrostátních právních předpisů v souvislosti s vyšetřováním či 
navazujícím soudním řízením. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  
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Celex: 32015R2365 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 337 2015 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Michálková, 
18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

Článek 24 odst. 
3 

Smluvní strany musí mít zavedeny vhodné interní postupy 
umožňující jejich zaměstnancům oznamovat porušení povinností 
stanovených v článcích 4 a 15. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 25 odst. 
1 

Výměna informací s orgánem ESMA 
 
Příslušné orgány poskytnou orgánu ESMA každoročně souhrnné 
a podrobné informace o všech správních sankcích a jiných 
správních opatřeních, které uložily podle článku 22. ESMA 
souhrnné informace zveřejní ve výroční zprávě. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 25 odst. 
2 

Pokud se členské státy rozhodly stanovit za porušení ustanovení 
uvedených v článku 22 trestní sankce, poskytnou jejich příslušné 
orgány orgánu ESMA každoročně anonymní souhrnné údaje 
týkající se všech provedených trestních vyšetřování a uložených 
trestních sankcí. ESMA zveřejní údaje o uložených trestních 
sankcích ve výroční zprávě. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. 
Česká republika diskrece nevyužila, ani neplánuje využít. 
 

NA  

Článek 25 odst. 
3 

Pokud příslušný orgán zveřejnil správní sankci nebo jiné správní 
opatření, oznámí tuto skutečnost zároveň orgánu ESMA. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 25 odst. 
4, první 
pododst. 

ESMA vypracuje návrhy prováděcích technických norem, které 
stanoví postupy a formuláře pro výměnu informací uvedenou v 
odstavcích 1 a 2. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se uložení povinnosti 
ESMA. 

NA  

Článek 25 odst. 
4, druhý 
pododst. 

ESMA předloží tyto návrhy prováděcích technických norem 
Komisi do 13. ledna 2017. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se uložení povinnosti 
ESMA. 

NA  

Článek 25 odst. 
4, třetí pododst. 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 15 
nařízení (EU) č. 1095/2010. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o zmocnění pro 
Komisi. 

NA  

Článek 26 odst. 
1 

Zveřejňování rozhodnutí 
 
S výhradou odstavce 4 tohoto článku zajistí členské státy, aby 
příslušné orgány zveřejnily na svých internetových stránkách 
každé rozhodnutí o uložení správní sankce nebo jiného správního 
opatření za porušení povinností stanovených v článcích 4 nebo 
15, a to bezprostředně poté, co byla o příslušném rozhodnutí 
vyrozuměna osoba, jíž se dané rozhodnutí týká.  

15/1998 
ve znění 
148/2016 

§ 14 odst. 1 Česká národní banka uveřejňuje na svých internetových 
stránkách pravomocná nebo vykonatelná rozhodnutí, která 
vydala podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů v 
oblasti kapitálového trhu1), a to vždy s anonymizovanými údaji 
třetích osob a tak, aby nebyly zpřístupněny informace, na které se 
vztahuje zákon upravující ochranu utajovaných informací. 
__________ 
1) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním 
příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve 
znění pozdějších předpisů. 

PAD  
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Celex: 32015R2365 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 337 2015 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Michálková, 
18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve 
znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 
Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a fondech, 
ve znění pozdějších předpisů. 

Článek 26 odst. 
2 

Informace zveřejňované podle odstavce 1 uvádějí alespoň druh a 
povahu porušení a totožnost osoby, které se rozhodnutí týká. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 26 odst. 
3, první 
pododst. 

Odstavce 1 a 2 se nevztahují na rozhodnutí ukládající opatření 
vyšetřovací povahy. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 26 odst. 
3, druhý 
pododst., písm. 
a) 

Má-li příslušný orgán na základě individuálního posouzení 
případu za to, že zveřejnění totožnosti právnické osoby, které se 
rozhodnutí týká, nebo osobních údajů fyzické osoby by bylo 
nepřiměřené, nebo pokud by takové zveřejnění ohrozilo 
probíhající vyšetřování nebo stabilitu finančních trhů, učiní jeden 
z těchto kroků: 
 
a) zveřejnění rozhodnutí odloží, dokud důvody pro toto odložení 
nepominou; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 26 odst. 
3, druhý 
pododst., písm. 
b) 

Má-li příslušný orgán na základě individuálního posouzení 
případu za to, že zveřejnění totožnosti právnické osoby, které se 
rozhodnutí týká, nebo osobních údajů fyzické osoby by bylo 
nepřiměřené, nebo pokud by takové zveřejnění ohrozilo 
probíhající vyšetřování nebo stabilitu finančních trhů, učiní jeden 
z těchto kroků: 
 
b) rozhodnutí zveřejní anonymně v souladu s vnitrostátním 
právem, pokud takové zveřejnění zajistí účinnou ochranu 
dotyčných osobních údajů, a je-li to vhodné, odloží zveřejnění 
příslušných údajů po přiměřenou dobu, pokud lze předpokládat, 
že důvody pro anonymní zveřejnění během této doby pominou; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 26 odst. 
3, druhý 
pododst., písm. 
c) bod i) 

Má-li příslušný orgán na základě individuálního posouzení 
případu za to, že zveřejnění totožnosti právnické osoby, které se 
rozhodnutí týká, nebo osobních údajů fyzické osoby by bylo 
nepřiměřené, nebo pokud by takové zveřejnění ohrozilo 
probíhající vyšetřování nebo stabilitu finančních trhů, učiní jeden 
z těchto kroků: 
 
c) rozhodnutí nezveřejní, pokud je příslušný orgán toho názoru, 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  
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Celex: 32015R2365 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 337 2015 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Michálková, 
18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

že zveřejnění podle písmen a) nebo b) nebude dostatečné, aby 
zajistilo: 
 
i) že nebude ohrožena stabilita finančních trhů; nebo 

Článek 26 odst. 
3, druhý 
pododst., písm. 
c) bod ii) 

Má-li příslušný orgán na základě individuálního posouzení 
případu za to, že zveřejnění totožnosti právnické osoby, které se 
rozhodnutí týká, nebo osobních údajů fyzické osoby by bylo 
nepřiměřené, nebo pokud by takové zveřejnění ohrozilo 
probíhající vyšetřování nebo stabilitu finančních trhů, učiní jeden 
z těchto kroků: 
 
c) rozhodnutí nezveřejní, pokud je příslušný orgán toho názoru, 
že zveřejnění podle písmen a) nebo b) nebude dostatečné, aby 
zajistilo: 
 
ii) přiměřenost zveřejnění takových rozhodnutí s ohledem na 
opatření považovaná za méně významná. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 26 odst. 
4 

Je-li proti rozhodnutí podán opravný prostředek k vnitrostátnímu 
soudnímu, správnímu či jinému orgánu, příslušné orgány rovněž 
tuto informaci okamžitě zveřejní na svých internetových 
stránkách, stejně jako veškeré následné informace týkající se 
výsledku řízení o tomto opravném prostředku. Rovněž se 
zveřejní jakékoli rozhodnutí, kterým se napadené rozhodnutí 
ruší.  

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 26 odst. 
5 

Příslušné orgány informují orgán ESMA o všech uložených 
správních sankcích a jiných správních opatřeních, které nebyly 
zveřejněny podle odst. 3 písm. c), i o jakémkoli případném 
opravném prostředku, který proti nim byl podán, a o výsledku 
řízení o něm. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány obdržely 
informace a pravomocné rozhodnutí o uložení každé trestní 
sankce a předaly je orgánu ESMA. ESMA spravuje centrální 
databázi správních sankcí, jiných správních opatření a trestních 
sankcí, které mu byly oznámeny, výhradně pro účely výměny 
informací mezi příslušnými orgány. Tato databáze je přístupná 
pouze příslušným orgánům a aktualizuje se na základě informací 
poskytnutých příslušnými orgány. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 26 odst. 
6 

Příslušné orgány zajistí, aby jakékoli rozhodnutí zveřejněné v 
souladu s tímto článkem zůstalo dostupné na jejich internetových 
stránkách po dobu alespoň pěti let ode dne zveřejnění. Osobní 
údaje obsažené v těchto rozhodnutích se na internetových 
stránkách příslušného orgánu ponechají pouze po dobu, která je 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  
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Celex: 32015R2365 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 337 2015 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Michálková, 
18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

nezbytně nutná podle příslušných pravidel pro ochranu údajů. 
Článek 27 Právo na přezkum 

Členské státy zajistí, aby rozhodnutí a opatření přijatá podle 
tohoto nařízení byla řádně odůvodněna a aby podléhala 
soudnímu přezkumu. Právo na soudní přezkum se uplatní též v 
případě, že rozhodnutí nebylo vydáno do šesti měsíců ode dne 
podání žádosti o povolení, která obsahuje veškeré požadované 
údaje. 

150/2002 
ve znění 
22/2004 
127/2005 
a 
118/2010 

§ 4 (1) Soudy ve správním soudnictví rozhodují o 
 
a) žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy 
orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného 
celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným 
orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a 
povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné 
správy, (dále jen "správní orgán"), 
 
b) ochraně proti nečinnosti správního orgánu, 
 
c) ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu, 
 
d) kompetenčních žalobách. 
 
(2) Ve správním soudnictví dále soudy rozhodují 
a) ve věcech volebních a ve věcech místního a krajského 
referenda, 
 
b) ve věcech politických stran a politických hnutí, 
 
c) o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí pro rozpor se 
zákonem. 

PAD  

Článek 28 Sankce a jiná opatření pro účely článků 13 a 14 
 
V případě porušení článků 13 a 14 tohoto nařízení se použijí 
sankce a jiná opatření stanovené podle směrnic 2009/65/ES a 
2011/61/EU. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 29 odst. 
1, první 
pododst. 

Zprávy a přezkum 
 
Do 36 měsíců ode dne, kdy vstoupí v platnost akty v přenesené 
pravomoci přijaté Komisí podle čl. 4 odst. 9, předloží Komise po 
konzultaci s orgánem ESMA Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o účinnosti, efektivnosti a přiměřenosti povinností 
stanovených tímto nařízením společně s případnými vhodnými 
návrhy. Součástí této zprávy musí být zejména přehled 
obdobných oznamovacích povinností stanovených ve třetích 
zemích s přihlédnutím k činnosti na mezinárodní úrovni. Zpráva 
se rovněž zaměří na oznamování všech důležitých obchodů, které 
nespadají do oblasti působnosti tohoto nařízení s přihlédnutím k 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro Komisi. 

NA  
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Celex: 32015R2365 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 337 2015 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Michálková, 
18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

jakémukoli významnému vývoji tržních postupů a dále na možný 
dopad na míru transparentnosti operací zajišťujících financování. 

Článek 29 odst. 
1, druhý 
pododst. 

Pro účely zprávy uvedené v prvním pododstavci předloží ESMA 
do 24 měsíců ode dne, kdy vstoupí v platnost akty v přenesené 
pravomoci přijaté Komisí podle čl. 4 odst. 9, a poté každé tři 
roky nebo častěji, bude-li to zapotřebí s ohledem na významný 
vývoj tržních postupů, Evropskému parlamentu, Radě a Komisi 
zprávu o efektivnosti oznamování s přihlédnutím k vhodnosti 
oznamování pouze jednou stranou, zejména z hlediska pokrytí a 
kvality oznamování, jakož i omezení oznamování na registry 
obchodních údajů, a dále o významném vývoji tržních postupů se 
zaměřením na obchody, které mají stejný cíl nebo účinek jako 
SFT. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro ESMA. 

NA  

Článek 29 odst. 
2 

Po dokončení prací na mezinárodní úrovni a s přihlédnutím k 
nim musí být ve zprávách uvedených v odstavci 1 rovněž určena 
významná rizika související s používáním SFT úvěrovými 
institucemi a společnostmi kotovanými na burze a obsažena 
analýza toho, zda je vhodné stanovit, aby tyto subjekty ve svých 
pravidelných zprávách uváděly další informace. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 29 odst. 
3, první 
pododst. 

Do 13. října 2017 předloží Komise Evropskému parlamentu a 
Radě zprávu o pokroku v úsilí vyvíjeném na mezinárodní úrovni 
zmírnit rizika spojená se SFT, včetně doporučení Rady pro 
finanční stabilitu ohledně srážek u SFT bez centrálního 
clearingu, a o vhodnosti těchto doporučení pro trhy v Unii. 
Komise tuto zprávu předloží společně s případnými vhodnými 
návrhy. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro Komisi. 

NA  

Článek 29 odst. 
3, druhý 
pododst., písm. 
a) 

Za tímto účelem ESMA do 13. října 2016 ve spolupráci s 
orgánem EBA a ESRB a s náležitým zohledněním 
mezinárodního úsilí předloží Komisi, Evropskému parlamentu a 
Radě zprávu, v níž posoudí: 
 
a) zda používání SFT vede k vytváření významné páky, která 
není ve stávajícím nařízení řešena; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro ESMA. 

NA  

Článek 29 odst. 
3, druhý 
pododst., písm. 
b) 

Za tímto účelem ESMA do 13. října 2016 ve spolupráci s 
orgánem EBA a ESRB a s náležitým zohledněním 
mezinárodního úsilí předloží Komisi, Evropskému parlamentu a 
Radě zprávu, v níž posoudí: 
 
b) tam, kde je to vhodné, dostupné možnosti, jak se vypořádat s 
vytvářením páky; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro ESMA. 

NA  

Článek 29 odst. Za tímto účelem ESMA do 13. října 2016 ve spolupráci s   Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení NA  
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Celex: 32015R2365 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 337 2015 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Michálková, 
18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

3, druhý 
pododst., písm. 
c) 

orgánem EBA a ESRB a s náležitým zohledněním 
mezinárodního úsilí předloží Komisi, Evropskému parlamentu a 
Radě zprávu, v níž posoudí: 
 
c) zda je zapotřebí přijmout další opatření ke snížení 
procyklického působení této páky. 

povinnosti pro ESMA. 

Článek 29 odst. 
3, třetí pododst. 

Tato zpráva orgánu ESMA rovněž posoudí kvantitativní dopad 
doporučení Rady pro finanční stabilitu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 29 odst. 
4, první 
pododst. 

Do 39 měsíců ode dne, kdy vstoupí v platnost akty v přenesené 
pravomoci přijaté Komisí podle čl. 4 odst. 9, a do šesti měsíců 
ode dne, kdy ESMA předloží aktualizované zprávy podle 
druhého pododstavce tohoto odstavce, předloží Komise po 
konzultaci s orgánem ESMA Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o uplatňování článku 11, zejména o tom, zda jsou 
poplatky účtované registrům obchodních údajů přiměřené obratu 
dotčeného registru obchodních údajů a omezují se na plné 
pokrytí nezbytných výdajů orgánu ESMA souvisejících s 
registrací a uznáváním registrů obchodních údajů a s dohledem 
nad nimi, a veškerých nákladů, jež mohou příslušným orgánům 
vzniknout při plnění úkolů na základě tohoto nařízení, zejména v 
důsledku přenesení úkolů podle čl. 9 odst. 1. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro Komisi. 

NA  

Článek 29 odst. 
4, druhý 
pododst. 

Pro účely zprávy Komise uvedené v prvním pododstavci předloží 
ESMA do 33 měsíců ode dne, kdy vstoupí v platnost akty v 
přenesené pravomoci přijaté Komisí podle čl. 4 odst. 9, a poté 
každé tři roky, nebo častěji, dojde-li k podstatným změnám 
poplatků Komisi zprávu o poplatcích účtovaných registrům 
obchodních údajů podle tohoto nařízení. V těchto zprávách 
budou podrobně uvedeny alespoň nezbytné výdaje orgánu 
ESMA související s registrací a uznáváním registrů obchodních 
údajů a s dohledem nad nimi, náklady, které příslušným orgánům 
vznikly při plnění úkolů na základě tohoto nařízení, zejména v 
důsledku přenesení úkolů, jakož i poplatky účtované registrům 
obchodních údajů a jejich přiměřenost ve vztahu k obratu 
registrů obchodních údajů. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro ESMA. 

NA  

Článek 29 odst. 
5 

ESMA po konzultaci s ESRB zveřejní výroční zprávu o 
souhrnných objemech SFT podle typu smluvní strany a druhu 
obchodu na základě údajů oznámených podle článku 4. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro ESMA. 

NA  

Článek 30 odst. 
1 

Výkon přenesené pravomoci 
 
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je Komisi 
svěřena za podmínek stanovených v tomto článku. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o zmocnění pro 
Komisi. 

NA  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBG68VATE)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                    VII.                                            

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  VII. srovnávací_tabulka_32015R2365.docx      str. 49 z 
53   
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18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

Článek 30 odst. 
2 

Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 2 
odst. 4 a čl. 11 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou 
počínaje dnem 12. lednem 2016. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o zmocnění pro 
Komisi. 

NA  

Článek 30 odst. 
3 

Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci 
uvedené v čl. 2 odst. 4 a čl. 11 odst. 2 kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm 
blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po 
zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných 
aktů v přenesené pravomoci. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 30 odst. 
4 

Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí 
současně Evropskému parlamentu a Radě. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Jedná se o stanovení 
povinnosti pro Komisi. 

NA  

Článek 30 odst. 
5 

Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 2 odst. 4 a čl. 11 
odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitku ve lhůtě dvou měsíců 
ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o 
tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu 
nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 31 odst. 
1 

Postup projednávání ve výboru 
 
Komisi je nápomocen Evropský výbor pro cenné papíry zřízený 
rozhodnutím Komise 2001/528/ES (28). Tento výbor je výborem 
ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2011 (29). 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 31 odst. 
2 

Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení 
(EU) č. 182/2011.  

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 32 bod 
1) 

Změny nařízení (EU) č. 648/2012 
 
Nařízení (EU) č. 648/2012 se mění takto: 
 
1) V článku 2 se bod 7 nahrazuje tímto: 
 
„7) ‚OTC derivátem‘ nebo ‚OTC derivátovou smlouvou‘ 
derivátová smlouva, k jejíž realizaci nedochází na regulovaném 
trhu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 14 směrnice 2004/39/ES ani na 
trhu třetí země, který je považován za rovnocenný regulovanému 
trhu v souladu s článkem 2a tohoto nařízení;“. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 32 bod 
2) 

Nařízení (EU) č. 648/2012 se mění takto: 
 
2) Vkládá se nový článek, který zní: 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  
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Celex: 32015R2365 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 337 2015 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Michálková, 
18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

 
„Článek 2a 

 
Rozhodnutí o rovnocennosti pro účely definice OTC derivátů 
 
1. Pro účely čl. 2 bodu 7 tohoto nařízení je trh třetí země 
považován za rovnocenný regulovanému trhu ve smyslu čl. 4 
odst. 1 bodu 14 směrnice 2004/39/ES, pokud splňuje právně 
závazné požadavky, jež jsou rovnocenné požadavkům 
stanoveným v hlavě III uvedené směrnice, a podléhá v uvedené 
třetí zemi soustavnému účinnému dohledu a vynucování, jak 
stanovila postupem podle odstavce 2 tohoto článku Komise. 
 
2. Pro účely odstavce 1 může Komise přijmout prováděcí akty, 
kterými stanoví, že trh třetí země splňuje právně závazné 
požadavky, jež jsou rovnocenné požadavkům stanoveným v 
hlavě III směrnice 2004/39/ES, a podléhá v uvedené třetí zemi 
soustavnému účinnému dohledu a vynucování. 
 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 
86 odst. 2 tohoto nařízení. 
 
3. Komise a ESMA zveřejní na svých internetových stránkách 
seznam trhů, které jsou v souladu s prováděcím aktem uvedeným 
v odstavci 2 považovány za rovnocenné. Tento seznam se 
pravidelně aktualizuje.“ 

Článek 32 bod 
3) 

Nařízení (EU) č. 648/2012 se mění takto: 
 
V článku 81 se odstavec 3 nahrazuje tímto: 
 
„3. Registr obchodních údajů poskytuje potřebné informace 
těmto subjektům, aby jim umožnil plnit jejich povinnosti a 
mandáty: 
 
a)  SMA; 
 
b) EBA; 
 
c) EIOPA; 
 
d) ESRB; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  
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Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

 
e) příslušnému orgánu, který dohlíží na ústřední protistrany, jež 
mají přístup do registrů obchodních údajů; 
 
f) příslušnému orgánu vykonávajícímu dohled nad obchodními 
systémy oznámených smluv; 
 
g) příslušným členům ESCB, včetně ECB při plnění úkolů v 
rámci jednotného mechanismu dohledu podle nařízení Rady 
(EU) č. 1024/2013 (30); 
 
h) relevantním orgánům třetí země, která s Unií uzavřela 
mezinárodní dohodu podle článku 75; 
 
i) orgánům dohledu určeným podle článku 4 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES (31); 
 
j) relevantním orgánům pro cenné papíry a trhy v Unii, jejichž 
příslušné povinnosti a mandáty v oblasti dohledu zahrnují 
smlouvy, trhy, účastníky a podkladové nástroje, které spadají do 
oblasti působnosti tohoto nařízení; 
 
k) relevantním orgánům třetí země, které s orgánem ESMA 
uzavřely ujednání o spolupráci podle článku 76; 
 
l) Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů, 
zřízené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
713/2009 (32); 
 
m) orgánům příslušným k řešení krize určeným podle článku 3 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (33); 
 
n) Jednotnému výboru pro řešení krizí zřízenému nařízením (EU) 
č. 806/2014; 
 
o) příslušným orgánům nebo vnitrostátním příslušným orgánům 
ve smyslu nařízení (EU) č. 1024/2013 a (EU) 909/2014 a 
směrnic 2003/41/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU a 
2014/65/EU a orgánům dohledu ve smyslu směrnice 
2009/138/ES; 
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Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

p) příslušným orgánům určeným v souladu s čl. 10 odst. 5 tohoto 
nařízení. 
 
(30) Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, 
kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly 
týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu 
nad úvěrovými institucemi (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63). 
 
(31) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES ze dne 
21. dubna 2004 o nabídkách převzetí (Úř. věst. L 142, 30.4.2004, 
s. 12). 
 
(32) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009, ze 
dne 13. července 2009, kterým se zřizuje Agentura pro 
spolupráci energetických regulačních orgánů (Úř. věst. L 211, 
14.8.2009, s. 1). 
 
(33) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 
15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a 
řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou 
se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 
2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 
2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 
190).“ 

Článek 33 odst. 
1 

Vstup v platnost a použitelnost 
 
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v 
Úředním věstníku Evropské unie. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 33 odst. 
2 písm. a) bod 
i) 

Toto nařízení se použije ode dne 12. ledna 2016 s výjimkou: 
 
a) čl. 4 odst. 1, který se použije: 
 
i) u finančních smluvních stran uvedených v čl. 3 bodu 3 písm. a) 
a b) a u subjektů ze třetích zemí uvedených v čl. 3 bodu 3 písm. 
i), které by v případě, že by byly usazeny v Unii, musely získat 
povolení nebo být registrovány v souladu s právními předpisy 
uvedenými v čl. 3 bodu 3 písm. a) a b), 12 měsíců ode dne 
vstupu aktu v přenesené pravomoci přijatého Komisí podle čl. 4 
odst. 9 v platnost; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBG68VATE)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                    VII.                                            

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  VII. srovnávací_tabulka_32015R2365.docx      str. 53 z 
54   

Celex: 32015R2365 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 337 2015 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Michálková, 
18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

Článek 33 odst. 
2 písm. a) bod 
ii) 

Toto nařízení se použije ode dne 12. ledna 2016 s výjimkou: 
 
a) čl. 4 odst. 1, který se použije: 
 
ii) u finančních smluvních stran uvedených v čl. 3 bodu 3 písm. 
g) a h) a u subjektů ze třetích zemí uvedených v čl. 3 bodu 3 
písm. i), které by v případě, že by byly usazeny v Unii, musely 
získat povolení nebo být registrovány v souladu s právními 
předpisy uvedenými v čl. 3 bodu 3 písm. g) a h), 15 měsíců ode 
dne vstupu aktu v přenesené pravomoci přijatého Komisí podle 
čl. 4 odst. 9 v platnost; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 33 odst. 
2 písm. a) bod 
iii) 

Toto nařízení se použije ode dne 12. ledna 2016 s výjimkou: 
 
a) čl. 4 odst. 1, který se použije: 
 
iii) u finančních smluvních stran vymezených v čl. 3 bodu 3 
písm. c) až f) a u subjektů ze třetích zemí uvedených v čl. 3 bodu 
3 písm. i), které by v případě, že by byly usazeny v Unii, musely 
získat povolení nebo být registrovány v souladu s právními 
předpisy uvedenými v čl. 3 bodu 3 písm. c) až f), 18 měsíců ode 
dne vstupu aktu v přenesené pravomoci přijatého Komisí podle 
čl. 4 odst. 9 v platnost; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 33 odst. 
2 písm. a) bod 
iv) 

Toto nařízení se použije ode dne 12. ledna 2016 s výjimkou: 
 
a) čl. 4 odst. 1, který se použije: 
 
iv) u nefinančních smluvních stran 21 měsíců ode dne vstupu 
aktu v přenesené pravomoci přijatého Komisí podle čl. 4 odst. 9 
v platnost; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 33 odst. 
2 písm. b) 

Toto nařízení se použije ode dne 12. ledna 2016 s výjimkou: 
 
b) článku 13, který se použije ode dne 13. ledna 2017; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 33 odst. 
2 písm. c) 

Toto nařízení se použije ode dne 12. ledna 2016 s výjimkou: 
 
c) článku 14, který se v případě subjektů kolektivního 
investování, na něž se vztahuje směrnice 2009/65/ES nebo 
směrnice 2011/61/EU a které vznikly přede dnem 12. ledna 
2016, použije ode dne 13. července 2017; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  

Článek 33 odst. 
2 písm. d) 

Toto nařízení se použije ode dne 12. ledna 2016 s výjimkou: 
 
d) článku 15, který se použije ode dne 13. července 2016, a to i 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. Nařízení je přímo účinné. NA  
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Celex: 32015R2365 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 337 2015 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Michálková, 
18.4.2019 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Iveta Svobodová, 
18.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznámka 
 

na dohody o zajištění existující k uvedenému dni. 
 
 

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 
 
 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. č Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 

1.  15/1998 Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu 1. 4. 1998 
2.  150/2002 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní 1. 1. 2003 
3.  308/2002 Zákon č. 308/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další 

zákony 
12. 7. 2002 

4.  22/2004 Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů 1. 2. 2004 
5.  256/2004 Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 1. 5. 2004 
6.  127/2005 Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 1. 5. 2005 
7.  57/2006 Zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem 1. 4. 2006 
8.  262/2006 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 1. 1. 2007 
9.  230/2008 Zákon č. 230/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. 7. 2008 
10.  118/2010 Zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů 1. 1. 2011 
11.  160/2010 Zákon č. 160/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách 7. 6. 2010 
12.  418/2011 Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 1. 1. 2012 
13.  37/2012 Zákon č.37/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii 31. 1. 2012 
14.  205/2015 Zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a 

zrušují nebo mění některé další zákony 
1. 10. 2015 

15.  148/2016 Zákon č.148/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 20. 4. 2016 
16.  250/2016 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 1. 7. 2017 
17.  204/2017 Zákon č. 204/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 13. 8. 2017 

 
 

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 
přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 
datum předložení 

vládě  

Předpokládané 
datum nabytí 

účinnosti 

1.  9188 MF Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu leden 2018/po 
MPŘ 

říjen 2018 říjen 2019 

2.  9680 MV Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony 

duben 2019 září 2019 první den třetího 
kalendářního 
měsíce 
následujícího po 
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dni jeho 
vyhlášení 

3.        
4.        
5.        

 
3. Poznámky  

Poř.č. Text poznámky 
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Celex: 32016L0097 Lhůta pro implementaci 1.10.2018 Úřední věstník                     L 026 2016 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Tereza Kubíčková, 31. 7. 2018 
Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění 

(přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Článek 1 odst. 1 a 
2 

1. Tato směrnice stanoví pravidla týkající se přístupu k distribuci 
pojištění a zajištění v Unii a jejího výkonu. 
 
2. Tato směrnice se vztahuje na každou fyzickou nebo právnickou 
osobu, která je usazena v členském státě nebo si přeje se tam usadit za 
účelem přístupu k distribuci pojistných a zajistných produktů a jejího 
výkonu. 
 

170/2018 § 1 
 

§ 1 Předmět úpravy 
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje 
a) činnost osob oprávněných zprostředkovávat pojištění nebo zajištění, 
včetně činnosti těchto osob v zahraničí, 
b) práva a povinnosti při distribuci pojištění nebo zajištění a 
c) působnost správních orgánů v oblasti distribuce pojištění nebo 
zajištění. 

PT 1 
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Celex: 32016L0097 Lhůta pro implementaci 1.10.2018 Úřední věstník                     L 026 2016 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Tereza Kubíčková, 31. 7. 2018 
Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění 

(přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Článek 1 odst. 3 a 
4 

3. Tato směrnice se nevztahuje na zprostředkovatele doplňkového 
pojištění vykonávající distribuci pojištění, jsou-li splněny všechny tyto 
podmínky: 
  
a) pojištění je doplňkem ke zboží dodanému nebo službě poskytnuté 
poskytovatelem a kryje 
 

i) riziko poruchy, ztráty nebo poškození zboží dodaného či 
nevyužití služby poskytnuté tímto poskytovatelem nebo 
  
ii) poškození nebo ztrátu zavazadla a jiná rizika spojená s 
cestováním objednaným u tohoto poskytovatele; 

 
b) výše pojistného zaplaceného za pojistný produkt nepřekračuje částku 
600 EUR ročně, vypočítanou na poměrném ročním základě; 
 
c) odchylně od písmene b), pokud je pojištění doplňkem ke službě 
uvedené v písmeni a) a doba trvání této služby nepřekročí tři měsíce, 
výše zaplaceného pojistného na osobu nepřekračuje částku 200 EUR. 
 
4. Členské státy zajistí, aby při výkonu distribuce prostřednictvím 
zprostředkovatele doplňkového pojištění, který je osvobozen od 
uplatňování této směrnice podle odstavce 3, pojišťovna nebo 
zprostředkovatel pojištění zajistili, aby: 
  
a) byly zákazníkovi před uzavřením smlouvy poskytnuty informace o 
jeho totožnosti a adrese a o postupech uvedených v článku 14, jež 
umožní zákazníkům a dalším zúčastněným stranám podávat stížnosti; 
  
b) existovala vhodná a přiměřená opatření k dosažení souladu s články 
17 a 24 a k posouzení požadavků a potřeb zákazníka před navržením 
smlouvy; 
 
c) byl zákazníkovi před uzavřením smlouvy poskytnut informační 
dokument o pojistném produktu uvedený v čl. 20 odst. 5. 
 

170/2018 § 3 odst. 2 (2) Na zprostředkování pojištění osobou, která zprostředkovává pouze 
pojištění, které je doplňkovou službou k jí dodávanému zboží nebo 
poskytované službě, a to pouze jako svoji doplňkovou činnost, a není 
zároveň bankou, zahraniční bankou, spořitelním a úvěrním družstvem, 
obchodníkem s cennými papíry nebo zahraniční osobou oprávněnou 
poskytovat investiční služby, se použijí pouze § 1, 2, 31, 52, § 55 odst. 
2, § 71 až 75, § 77, § 83 písm. a) až c), § 84 písm. a) až e), § 87, 90, 91 a 
§ 92 odst. 1, jestliže 
a) se pojištění týká 
1. vady, poškození nebo ztráty zboží dodávaného touto osobou, 
2. nevyužití nebo vady služby poskytované touto osobou, 
3. poškození nebo ztráty zavazadla, nebo 
4. jiné pojistné události spojené s cestováním a 
b) výše pojistného pro jedno pojištění nepřesahuje 
1. na poměrném ročním základě částku odpovídající hodnotě 600 EUR, 
nebo 
2. částku odpovídající hodnotě 200 EUR, jestliže trvání takového 
pojištění, včetně jeho prodloužení, nepřesahuje dobu 3 měsíců. 
 

PT  

       
Článek 1 odst. 5 5. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány sledovaly trh, včetně trhu s 

produkty doplňkového pojištění, které jsou uváděny na trh, 
distribuovány nebo prodávány v jejich členském státě nebo z jejich 
členského státu. EIOPA může toto sledování usnadnit a koordinovat. 
 

6/1993  
ve znění  
57/2006 
285/2009 
156/2010 
41/2011 

§ 44 (1) Česká národní banka vykonává dohled nad  
 a) bankami, pobočkami zahraničních bank, spořitelními a úvěrními 
družstvy, institucemi elektronických peněz, zahraničními institucemi 
elektronických peněz, které vykonávají činnost na území České 
republiky prostřednictvím své pobočky, vydavateli elektronických peněz 
malého rozsahu, platebními institucemi, zahraničními platebními 

PT  
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Celex: 32016L0097 Lhůta pro implementaci 1.10.2018 Úřední věstník                     L 026 2016 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Tereza Kubíčková, 31. 7. 2018 
Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění 

(přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

136/2011 
428/2011 
227/2013 
375/2015 
377/2015 
258/2016 
183/2017 

institucemi, které vykonávají činnost na území České republiky 
prostřednictvím své pobočky, poskytovateli platebních služeb malého 
rozsahu, provozovateli platebních systémů s neodvolatelností zúčtování 
a nad bezpečným fungováním bankovního systému,  
 b) obchodníky s cennými papíry, emitenty cenných papírů, centrálním 
depozitářem, jinými osobami vedoucími evidenci investičních nástrojů, 
investičními společnostmi, investičními fondy, provozovateli 
vypořádacích systémů s neodvolatelností vypořádání, organizátory trhů s 
investičními nástroji a dalšími osobami, o nichž tak stanoví jiné právní 
předpisy upravující oblast podnikání na kapitálovém trhu,  
 c) pojišťovnami, zajišťovnami, penzijními fondy, penzijními 
společnostmi a dalšími osobami působícími v oblasti pojišťovnictví, 
doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění podle zákonů 
upravujících pojišťovnictví, činnost pojišťovacích zprostředkovatelů, 
penzijní připojištění9c), doplňkové penzijní spoření,  
 d) zpracovateli tuzemských bankovek a tuzemských mincí podle zákona 
upravujícího oběh bankovek a mincí,  
 e) nebankovními poskytovateli spotřebitelského úvěru, samostatnými 
zprostředkovateli, zprostředkovateli vázaného spotřebitelského úvěru, 
vázanými zástupci a zahraničními zprostředkovateli podle zákona 
upravujícího spotřebitelský úvěr, a  
 f) činností dalších osob, u kterých tak stanoví jiný právní předpis.  
 (2) Dohled zahrnuje, nejde-li o řešení krize podle zákona upravujícího 
ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu,  
 a) rozhodování o žádostech o udělení licencí, povolení, registrací a 
souhlasů podle jiných právních předpisů,  
 b) kontrolu dodržování podmínek stanovených udělenými licencemi a 
povoleními,  
 c) kontrolu dodržování zákonů a přímo použitelných předpisů Evropské 
unie, jestliže je k této kontrole Česká národní banka tímto zákonem nebo 
jinými právními předpisy zmocněna, a kontrolu dodržování vyhlášek 
vydaných Českou národní bankou,  
 d) získávání informací potřebných pro výkon dohledu podle jiných 
právních předpisů a jejich vymáhání, ověřování jejich pravdivosti, 
úplnosti a aktuálnosti,  
 e) ukládání opatření k nápravě a sankcí podle tohoto zákona nebo jiných 
právních předpisů,  
 f) řízení o správních deliktech a přestupcích.  
 (3) Česká národní banka vykonává nad osobami uvedenými v odstavci 
1 též dohled na konsolidovaném základě nebo ve skupině a doplňkový 
dohled nad těmito osobami ve finančních konglomerátech v rozsahu 
stanoveném zákony upravujícími finanční konglomeráty, činnost bank a 
činnost v pojišťovnictví. 
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Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění 

(přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

 
Článek 1 odst. 6 6. Tato směrnice se nevztahuje na distribuci pojištění a zajištění 

vykonávanou v souvislosti s riziky umístěnými a závazky uzavřenými 
mimo Unii.  
 
Touto směrnicí nejsou dotčeny právní předpisy členského státu 
upravující distribuci pojištění a zajištění vykonávanou pojišťovnami a 
zajišťovnami nebo zprostředkovateli pojištění a zajištění usazenými ve 
třetí zemi a působícími na jeho území na základě zásady volného 
pohybu služeb, je-li zaručeno stejné zacházení pro všechny osoby, které 
vykonávají nebo mají povoleno vykonávat distribuci pojištění a zajištění 
na tomto trhu. 
 
Tato směrnice neupravuje distribuci pojištění nebo zajištění 
vykonávanou ve třetích zemích. 
 
Členské státy informují Komisi o všech obecných obtížích, se kterými se 
jejich distributoři pojištění nebo zajištění setkávají při usazování nebo 
výkonu distribuce pojištění nebo zajištění v jakékoli třetí zemi.  
 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 2 odst. 1 
bod 1) a 2)  

1. Pro účely této směrnice se rozumí: 
1) „distribucí pojištění“ poskytování poradenství o pojistných 
smlouvách, předkládání návrhů těchto smluv nebo provádění jiných 
přípravných prací pro jejich uzavírání, uzavírání pojistných smluv nebo 
pomoc při jejich správě a plnění, zejména v případě vyřizování nároků z 
pojistné události, včetně poskytování informací o jedné nebo více 
pojistných smlouvách na základě kritérií, která si zákazníci zvolili 
prostřednictvím internetové stránky nebo jiného média, a sestavování 
seznamů pojistných produktů seřazených podle výhodnosti, včetně 
srovnání cen a produktů nebo slev na pojistném, pokud je na konci 
tohoto procesu zákazník schopen prostřednictvím internetové stránky či 
jiného média přímo nebo nepřímo uzavřít pojistnou smlouvu; 
 
2) „distribucí zajištění“ poskytování poradenství o zajistných 
smlouvách, předkládání návrhů těchto smluv nebo provádění jiných 
přípravných prací pro jejich uzavírání, uzavírání zajistných smluv nebo 
pomoc při jejich správě a plnění, zejména v případě vyřizování nároků z 
pojistné události, včetně případů, kdy jsou tyto činnosti vykonávány 
zajišťovnou bez zásahu zprostředkovatele zajištění; 
 

170/2018 § 2 písm. a) 
až f) 

Pro účely tohoto zákona se rozumí  
a) distribucí pojištění poskytování nebo zprostředkování pojištění,  
b) distribucí zajištění poskytování nebo zprostředkování zajištění,  
c) poskytováním pojištění jednání pojistitele vlastním jménem, které 
spočívá v  
1. nabízení možnosti sjednat, změnit nebo ukončit pojištění, včetně 
srovnávání pojištění,  
2. předkládání návrhů na sjednání, změnu nebo ukončení pojištění,  
3. provádění dalších přípravných prací směřujících ke sjednání, změně 
nebo ukončení pojištění, včetně poskytování doporučení vedoucího ke 
sjednání, změně nebo ukončení pojištění, nebo  
4. sjednání nebo změně pojištění,  
d) poskytováním zajištění jednání zajistitele vlastním jménem, které 
spočívá v  
1. nabízení možnosti sjednat, změnit nebo ukončit zajištění, včetně 
srovnávání zajištění,  
2. předkládání návrhů na sjednání, změnu nebo ukončení zajištění,  
3. provádění dalších přípravných prací směřujících ke sjednání, změně 
nebo ukončení zajištění, včetně poskytování doporučení vedoucího ke 
sjednání, změně nebo ukončení zajištění, nebo  
4. sjednání nebo změně zajištění,  
e) zprostředkováním pojištění jednání jménem pojistitele nebo 
zákazníka odlišné od poskytování pojištění, které spočívá v  

PT  
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Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění 

(přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

1. nabízení možnosti sjednat, změnit nebo ukončit pojištění, včetně 
srovnávání pojištění,  
2. předkládání návrhů na sjednání, změnu nebo ukončení pojištění,  
3. provádění dalších přípravných prací směřujících ke sjednání, změně 
nebo ukončení pojištění, včetně poskytování doporučení vedoucího ke 
sjednání, změně nebo ukončení pojištění,  
4. sjednání nebo změně pojištění, nebo  
5. pomoci při správě pojištění a při uplatňování práv z pojištění,  
f) zprostředkováním zajištění jednání jménem zajistitele nebo zákazníka 
odlišné od poskytování zajištění, které spočívá v  
1. nabízení možnosti sjednat, změnit nebo ukončit zajištění, včetně 
srovnávání zajištění,  
2. předkládání návrhů na sjednání, změnu nebo ukončení zajištění,  
3. provádění dalších přípravných prací směřujících ke sjednání, změně 
nebo ukončení zajištění, včetně poskytování doporučení vedoucího ke 
sjednání, změně nebo ukončení zajištění,  
4. sjednání nebo změně zajištění, nebo  
5. pomoci při správě zajištění a při uplatňování práv ze zajištění, 
 

Článek 2 odst. 1 
bod 3) 

3) „zprostředkovatelem pojištění“ každá fyzická nebo právnická osoba, 
jež není pojišťovnou ani zajišťovnou ani jejím zaměstnancem ani není 
zprostředkovatelem doplňkového pojištění a která za odměnu zahajuje 
nebo vykonává distribuci pojištění; 
 

170/2018 § 2 písm. i) Pro účely tohoto zákona se rozumí  
i) pojišťovacím zprostředkovatelem ten, kdo jako podnikatel 
zprostředkovává pojištění nebo zajištění, 
 

PT  

  170/2018 § 5 odst. 2 (2) Zprostředkovávat pojištění jako podnikatel může také pojišťovna; 
zprostředkovávat zajištění jako podnikatel může také zajišťovna. Při 
zprostředkování pojištění nebo zajištění se na pojišťovnu nebo 
zajišťovnu použijí obdobně ustanovení tohoto zákona týkající se 
samostatného zprostředkovatele s výjimkou § 6 až 11, § 13, § 36 až 46, 
§ 96 až 103, § 105, § 109 odst. 1 písm. a) až c) a § 120 odst. 4 až 6. 
 

  

Článek 2 odst. 1 
bod 4) 

4) „zprostředkovatelem doplňkového pojištění“ každá fyzická nebo 
právnická osoba, která není úvěrovou institucí ani investičním podnikem 
podle čl. 4 odst. 1 bodů 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 575/2013 (1) a která za odměnu zahajuje nebo vykonává 
distribuci pojištění jako doplňkovou činnost, jsou-li splněny všechny 
tyto podmínky:  
a) hlavní profesní činnost dotyčné fyzické nebo právnické osoby je jiná 
než distribuce pojištění; 
b) fyzická nebo právnická osoba pouze distribuuje určité pojistné 
produkty, které jsou doplňkem ke zboží nebo službě; 
c) dotčené pojistné produkty nepokrývají životní pojištění ani 
mimosmluvní odpovědnost za škodu, ledaže je toto krytí doplňkovou 

170/2018 
 

§ 24 odst. 2 
 

(2) Doplňkový pojišťovací zprostředkovatel může zprostředkovávat 
pouze pojištění, které je doplňkovou službou k dodávanému zboží nebo 
poskytované službě, a to pouze jako svoji doplňkovou činnost. 
 

PT  
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Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění 

(přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

službou ke zboží či službě nabízeným zprostředkovatelem pojištění v 
rámci jeho hlavní profesní činnosti; 
 

   
 
 

170/2018 
 

§ 25 odst. 1 
 

(2) Česká národní banka zapíše doplňkového pojišťovacího 
zprostředkovatele pro daného zastoupeného do registru neprodleně, 
nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy jí oznámení došlo. 

  

Článek 2 odst. 1 
bod 5) 

5) „zprostředkovatelem zajištění“ každá fyzická nebo právnická osoba, 
která není zajišťovnou ani jejím zaměstnancem a která za odměnu 
zahajuje nebo vykonává distribuci zajištění; 
 

170/2018 
 

§ 2 písm. i) 
 

Pro účely tohoto zákona se rozumí  
i) pojišťovacím zprostředkovatelem ten, kdo jako podnikatel 
zprostředkovává pojištění nebo zajištění, 
 

PT  

  170/2018 
 

§ 5 odst. 2 (2) Zprostředkovávat pojištění jako podnikatel může také pojišťovna; 
zprostředkovávat zajištění jako podnikatel může také zajišťovna. Při 
zprostředkování pojištění nebo zajištění se na pojišťovnu nebo 
zajišťovnu použijí obdobně ustanovení tohoto zákona týkající se 
samostatného zprostředkovatele s výjimkou § 6 až 11, § 13, § 36 až 46, 
§ 96 až 103, § 105, § 109 odst. 1 písm. a) až c) a § 120 odst. 4 až 6. 
 

  

Článek 2 odst. 1 
bod 6) a 7)  

6) „pojišťovnou“ pojišťovna ve smyslu čl. 13 bodu 1 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES;  
 
7) „zajišťovnou“ zajišťovna ve smyslu čl. 13 bodu 4 směrnice 
2009/138/ES; 
 

277/2009 
ve znění 
304/2016 

§ 3 odst. 1 
písmena a) a 

g) 
 

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí  
 a) pojišťovnou tuzemská pojišťovna, pojišťovna z jiného členského 
státu nebo pojišťovna z třetího státu, s výjimkou pojišťovny, která je 
vyjmuta z působnosti směrnice Evropské unie upravující přístup k 
pojišťovací a zajišťovací činnosti a její výkon, 
g) zajišťovnou tuzemská zajišťovna, zajišťovna z jiného členského státu 
nebo zajišťovna z třetího státu, s výjimkou zajišťovny, která je vyjmuta 
z působnosti směrnice Evropské unie upravující přístup k pojišťovací a 
zajišťovací činnosti a její výkon, 
 

PT  

Článek 2 odst. 1 
bod 8) 

8)„distributorem pojištění“ každý zprostředkovatel pojištění, 
zprostředkovatel doplňkového pojištění nebo pojišťovna; 
 

170/2018 
 

§ 2 písmena 
a) a i) 

a) distribucí pojištění poskytování nebo zprostředkování 
pojištění, 
i) pojišťovacím zprostředkovatelem ten, kdo jako podnikatel 
zprostředkovává pojištění nebo zajištění, 
 

PT  

Článek 2 odst. 1 
bod 9) 

9) „odměnou“ jakákoliv provize, poplatek nebo jiná platba, včetně všech 
hospodářských výhod nebo jakákoliv výhoda finanční či nefinanční 
povahy nebo pobídka nabízená nebo poskytnutá ve vztahu k distribuci 
pojištění; 

170/2018 
 

§ 2 písm. s) Pro účely tohoto zákona se rozumí  
s) odměnou provize, úhrada, jiná platba, včetně finanční nebo nefinanční 
výhody, nebo jiná pobídka, které jsou nabízeny nebo poskytovány ve 
vztahu k distribuovanému pojištění, a to za celou dobu trvání pojištění. 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

 
Článek 2 odst. 1 
bod 10) 

10) „domovským členským státem“: 
 
a) je-li zprostředkovatel fyzickou osobou, členský stát, v němž má 
bydliště; 
 
b) je-li zprostředkovatel právnickou osobou, členský stát, v němž má 
sídlo, nebo jestliže podle vnitrostátního práva svého státu nemá žádné 
sídlo, členský stát, v němž má ústředí; 
 

170/2018 
 

§ 2 písm. p) Pro účely tohoto zákona se rozumí  
p) domovským členským státem členský stát, ve kterém má pojišťovací 
zprostředkovatel své sídlo nebo bydliště a ve kterém získal oprávnění k 
činnosti, 

PT  

Článek 2 odst. 1 
bod 11) 

11) „hostitelským členským státem“ členský stát, v němž má 
zprostředkovatel pojištění nebo zajištění stálou přítomnost nebo v němž 
je usazen nebo poskytuje služby a který není jeho domovským členským 
státem; 
 

170/2018 
 

§ 2 písm. q) Pro účely tohoto zákona se rozumí  
q) hostitelským členským státem členský stát odlišný od domovského 
členského státu, ve kterém má pojišťovací zprostředkovatel pobočku, 
nebo ve kterém zprostředkovává pojištění nebo zajištění na základě 
svobody dočasně poskytovat služby, 
 

PT  

Článek 2 odst. 1 
bod 12) 

12) „pobočkou“ zastoupení nebo pobočka zprostředkovatele, která se 
nachází na území jiného členského státu, než je domovský členský stát; 
 

170/2018 
 

§ 33 Pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než 
je Česká republika, může v České republice zprostředkovávat pojištění 
nebo zajištění v rozsahu, v jakém je tuto činnost oprávněn provozovat v 
domovském členském státě, a to 
a) na základě svobody usazování, nebo 
b) na základě svobody dočasně poskytovat služby. 
 

PT  

Článek 2 odst. 1 
bod 13) 

13) „úzkým propojením“ úzké propojení ve smyslu čl. 13 bodu 17 
směrnice 2009/138/ES; 
 

170/2018 
 

 

§ 2 písm. r) 
 

Pro účely tohoto zákona se rozumí  
r) úzkým propojením úzké propojení podle zákona o 
pojišťovnictví, 

PT  

  277/2009 
ve znění 
303/2013 
 304/2016 

§ 3 odst. 6 
písm. j) 

j) úzkým propojením vztah, kdy jsou 2 nebo více osob propojeny 
takovým způsobem, že 
1. jedna z osob je přidruženou osobou jiné osoby, a to přímo nebo 
prostřednictvím jiné osoby nebo osob, 
2. 2 osoby jsou ovládanými osobami téže ovládající osoby, a to přímo 
nebo prostřednictvím jiné osoby nebo osob, nebo 
3. většinu členů statutárních nebo kontrolních orgánů jedné osoby tvoří 
po většinu účetního období osoby, které jsou ve statutárních nebo 
kontrolních orgánech jiné osoby nebo osob, které jsou s jinou osobou v 
úzkém propojení podle bodů 1 až 3, ledaže jde o osoby, které vykonávají 
takovou funkci v rámci svého podnikání na profesionálním základě a 
není-li účelem výkonu jejich funkce vzájemné propojení aktivit osob, v 
nichž je funkce člena statutárního, řídícího nebo dozorčího orgánu 
vykonávána, 
 

  

Článek 2 odst. 1 14) „hlavním místem podnikání“ místo, odkud je řízeno hlavní 89/2012 § 429 (1) Sídlo podnikatele se určí adresou zapsanou ve veřejném rejstříku. PT  
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Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění 

(přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

bod 14) podnikání; 
 

Nezapisuje-li se fyzická osoba jako podnikatel do veřejného rejstříku, je 
jeho sídlem místo, kde má hlavní obchodní závod, popřípadě kde má 
bydliště. 
(2) Uvádí-li podnikatel jako své sídlo jiné místo než své sídlo skutečné, 
může se každý dovolat i jeho skutečného sídla. Proti tomu, kdo se 
dovolá sídla podnikatele zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže 
podnikatel namítat, že má skutečné sídlo v jiném místě. 
 

Článek 2 odst. 1 
bod 15) 

15) „poradenstvím“ poskytování osobních doporučení zákazníkovi na 
jeho žádost nebo z podnětu distributora pojištění k jedné nebo více 
pojistným smlouvám; 
 

170/2018 
 

§ 77 odst. 1 
a 2 

 
 
 
 

(1) Před sjednáním nebo podstatnou změnou pojištění získá pojišťovna 
nebo pojišťovací zprostředkovatel od zákazníka informace týkající se 
jeho požadavků, cílů a potřeb. 
(2) Na základě získaných informací poskytne pojišťovna nebo 
pojišťovací zprostředkovatel zákazníkovi doporučení, aby se mohl 
zákazník rozhodnout, zda sjedná nebo podstatně změní pojištění. 

PT  

  170/2018 
 

§ 78 
 

(1) Před sjednáním nebo podstatnou změnou rezervotvorného pojištění 
poskytne pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel zákazníkovi radu 
týkající se vhodnosti těchto právních jednání pro zákazníka. 
(2) Rada se poskytuje na základě 
a) analýzy 
1. požadavků, cílů a potřeb získaných od zákazníka, 
2. rizik, kterým může být zákazník vystaven po dobu trvání pojištění, 
3. finanční situace zákazníka, 
4. znalostí a zkušeností zákazníka v oblasti investic, 
5. rizikové tolerance zákazníka a jeho schopnosti nést ztráty, 
6. právních vztahů zákazníka týkajících se dalších produktů finančního 
trhu a 
b) výběru z dostatečného počtu vhodných pojistných produktů, které 
může pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel distribuovat. 
(3) Informuje-li pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel před 
sjednáním nebo podstatnou změnou jiného než rezervotvorného 
pojištění zákazníka o tom, že poskytuje radu týkající se vhodnosti těchto 
právních jednání pro zákazníka, odstavec 2 se použije obdobně. 
(4) Požadavky na informace, které jsou předmětem analýzy podle 
odstavce 2 písm. a) bodu 4, stanoví přímo použitelný předpis Evropské 
unie vydaný podle čl. 30 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/97. 
 

  

Článek 2 odst. 1 
bod 16) 

16) „velkými riziky“ velká rizika ve smyslu čl. 13 bodu 27 směrnice 
2009/138/ES; 
 

277/2009 
ve znění 
304/2016 

§ 131 
 

(1) Velkými pojistnými riziky se rozumí  
 a) pojistná rizika spadající do pojistných odvětví neživotních pojištění 
uvedených v části B bodech 4 až 7, 11 a 12 přílohy č. 1 k tomuto 
zákonu,  
 b) pojistná rizika spadající do pojistných odvětví uvedených v části B 

PT  
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Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění 

(přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

bodech 14 a 15 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, jestliže se tato pojistná 
rizika týkají profesionální činnosti pojistníka v oblasti průmyslové nebo 
obchodní činnosti nebo svobodného povolání,  
 c) pojistná rizika spadající do pojistných odvětví uvedených v části B 
bodech 3, 8, 9, 10, 13 a 16 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, pokud 
pojištěný překročí nejméně 2 z následujících limitů:  
1. úhrn rozvahy 6 200 000 EUR,  
2. čistý obrat 12 800 000 EUR,  
3. průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců za zdaňovací období 
250.  
 (2) Jestliže pojištěný patří ke konsolidačnímu celku, pak se překročení 
limitů podle odstavce 1 písm. c) posuzuje na základě konsolidovaných 
účetních závěrek.  
 

Článek 2 odst. 1 
bod 17) 

17) „pojistným produktem s investiční složkou“ pojistný produkt, který 
nabízí určitou hodnotu odkupného nebo hodnotu v době splatnosti, jež je 
zcela nebo zčásti vystavena, přímo či nepřímo, tržním výkyvům, a který 
nezahrnuje: 
 
a) produkty neživotního pojištění uvedené v příloze I směrnice 
2009/138/ES (Odvětví neživotního pojištění); 
 
b) smlouvy o životním pojištění, u nichž se pojistné plnění vyplácí podle 
smlouvy pouze v případě smrti nebo ve vztahu k pracovní neschopnosti 
způsobené úrazem, nemocí nebo postižením; 
 
c) penzijní produkty, jejichž primárním účelem je podle vnitrostátního 
práva poskytovat investorům příjem v důchodu a jež investora opravňují 
k získání určitých výhod; 
 
d) úředně uznané zaměstnanecké penzijní systémy spadající do oblasti 
působnosti směrnice 2003/41/ES nebo směrnice 2009/138/ES; 
 
e) individuální penzijní produkty, na něž podle vnitrostátního práva 
povinně finančně přispívá zaměstnavatel a zaměstnavatel ani 
zaměstnanec si nemohou zvolit penzijní produkt ani poskytovatele.  
 

170/2018 
 

§ 2 písm. n) Pro účely tohoto zákona se rozumí  
n) rezervotvorným pojištěním životní pojištění, které umožňuje vytvářet 
z předepsaného pojistného kapitálovou rezervu, která může být zcela 
nebo zčásti vyplacena oprávněné osobě, 

PT  

Článek 2 odst. 1 
bod 18) 

18) „trvalým nosičem“ jakýkoli nástroj, který: 
  
a) umožňuje zákazníkům uchovávat informace určené jim osobně tak, že 
jsou dohledatelné a přístupné po dobu odpovídající účelům daných 
informací, a 
 

170/2018 
 

§ 90 odst. 2 (2) Informace uvedené v odstavci 1 se místo v listinné podobě 
poskytnou na jakémkoli jiném nástroji, který umožňuje spotřebiteli 
uchování informací určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány 
po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje 
reprodukci těchto informací v nezměněné podobě (dále jen „trvalý nosič 
dat“), nebo prostřednictvím internetové stránky, 

PT  
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Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

b) umožňuje nepozměněnou reprodukci uchovávaných informací. 
 

a) dostal-li zákazník na výběr mezi listinnou podobou a jiným trvalým 
nosičem dat nebo internetovou stránkou a zvolil-li si jiný trvalý nosič 
dat nebo internetovou stránku, 
b) je-li zákazníkem zvolený způsob poskytnutí informací vhodný s 
ohledem na sjednávané pojištění a 
c) zvolil-li si zákazník internetovou stránku, internetová stránka splňuje 
znaky trvalého nosiče dat a zákazníkovi byla sdělena její adresa včetně 
místa na této stránce, kde jsou informace umístěny, 
 

Článek 2 odst. 2  2. Pro účely odst. 1 bodů 1 a 2 se za distribuci pojištění nebo zajištění 
nepovažuje: 
  
a) příležitostné poskytování informací zákazníkovi v souvislosti s jinou 
profesní činností, pokud 
  

i) poskytovatel nečiní žádné další kroky, aby pomohl s 
uzavřením nebo plněním pojistné smlouvy, 

 
  

ii) účelem této činnosti není pomáhat zákazníkům s uzavřením 
nebo plněním zajistné smlouvy;  

 
b) profesionální správa pojistných událostí pro pojišťovnu a likvidace 
škod a odborné posuzování pojistných událostí; 
 
c) pouhé poskytnutí údajů a informací o možných pojistnících 
zprostředkovatelům pojištění či zajištění, pojišťovnám či zajišťovnám, 
pokud poskytovatel nečiní žádné další kroky, aby pomohl s uzavřením 
pojistné nebo zajistné smlouvy; 
 
d) pouhé poskytnutí informací o pojistných nebo zajistných produktech, 
zprostředkovateli pojištění či zajištění, pojišťovně či zajišťovně možným 
pojistníkům, pokud poskytovatel nečiní žádné další kroky, aby pomohl s 
uzavřením pojistné nebo zajistné smlouvy. 
 

170/2018 
 

§ 3 odst. 1 
 

(1) Tento zákon se nepoužije na 
a) pouhé poskytování obecných informací o pojištění nebo zajištění, 
nebo obdobných informací o pojišťovnách, zajišťovnách nebo 
pojišťovacích zprostředkovatelích za předpokladu, že účelem takové 
činnosti není napomáhat sjednání nebo změně pojištění nebo zajištění 
nebo plnění z nich, 
b) na distribuci pojištění, je-li pojistitelem osoba, která svou činnost 
nevykonává jako podnikatel, nebo osoba, jejíž činnost je vyloučena z 
působnosti zákona o pojišťovnictví, 
c) srovnávání pojištění, neumožňuje-li sjednání nebo změnu pojištění, 
d) poskytování informací a doporučení v rámci činnosti osoby 
oprávněné k výkonu advokacie podle zákona upravujícího výkon 
advokacie nebo notáře podle zákona upravujícího činnosti notářů a 
e) likvidaci pojistných událostí. 

PT  

Článek 3 odst. 1  Registrace 
 
1. Zprostředkovatelé pojištění, zajištění a doplňkového pojištění se 
registrují u příslušného orgánu ve svém domovském členském státě. 
 
Pojišťovny a zajišťovny a jejich zaměstnanci nejsou povinni se 
registrovat podle této směrnice. 
 

170/2018 
 

§ 41 
 
 
 
 
 
 
 

Česká národní banka za podmínek stanovených tímto zákonem zapisuje 
osobu do registru jako 
a) samostatného zprostředkovatele, 
b) vázaného zástupce, 
c) doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele, 
d) pojišťovacího zprostředkovatele s domovským členským státem 
jiným, než je Česká republika, nebo 
e) akreditovanou osobu. 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Aniž je dotčen první pododstavec, mohou členské státy stanovit, že při 
registraci zprostředkovatelů pojištění a zajištění a doplňkového pojištění 
a při uplatňování požadavků stanovených v článku 10 mohou s 
příslušnými orgány spolupracovat pojišťovny a zajišťovny a 
zprostředkovatelé nebo jiné subjekty. 
 
Registraci zprostředkovatelů pojištění, zajištění a doplňkového pojištění 
může pod dohledem příslušného orgánu zejména provádět pojišťovna či 
zajišťovna, zprostředkovatel pojištění nebo zajištění nebo sdružení 
pojišťoven, zajišťoven nebo zprostředkovatelů pojištění či zajištění.  
 
Zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění může 
jednat na odpovědnost pojišťovny nebo zajišťovny nebo jiného 
zprostředkovatele. V takovém případě mohou členské státy stanovit, že 
tato pojišťovna, zajišťovna nebo jiný zprostředkovatel odpovídá za 
zajištění toho, že zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo doplňkového 
pojištění splňuje podmínky pro registraci, včetně podmínek stanovených 
v odst. 6 prvním pododstavci písm. c). 
 
Členské státy si rovněž mohou vyhradit, že pojišťovna nebo zajišťovna 
či jiný zprostředkovatel, který za zprostředkovatele pojištění, zajištění 
nebo doplňkového pojištění přebírá odpovědnost, musí tohoto 
zprostředkovatele zaregistrovat. 
 
Členské státy nemusí uplatňovat požadavek uvedený v prvním 
pododstavci tohoto odstavce na všechny fyzické osoby, které pracují pro 
zprostředkovatele pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění a které 
vykonávají distribuci pojištění nebo zajištění. 
 
Členské státy zajistí, aby byla v rejstřících uvedena jména fyzických 
osob ve vedení distributora pojištění či zajištění, které odpovídají za 
distribuci pojištění či zajištění.  
 
V rejstříku se dále uvádějí členské státy, v nichž zprostředkovatel 
vykonává činnost v rámci pravidel týkajících se svobody usazování nebo 
volného pohybu služeb.  
 

  

   
 

170/2018 
 

§ 16 odst. 1 
návětí 

 

(1) Česká národní banka na základě oznámení podle § 17 podaného 
zastoupeným zapíše do registru vázaného zástupce, pokud 
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170/2018 
 

§ 25 odst. 1 
návětí 

 

(1) Česká národní banka na základě oznámení podle § 26 podaného 
zastoupeným zapíše do registru doplňkového pojišťovacího 
zprostředkovatele pro daného zastoupeného, pokud  
 

  

  170/2018 
 

§ 42 odst. 1 
písmena a),  
c) a j) bod 1. 

 

(1) Do registru se u samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce 
a doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele zapisují tyto údaje 
včetně jejich změn: 
a) údaje o osobě, 
c) osoba oprávněná distribuovat pojištění nebo zajištění, pro 
kterou je samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce nebo doplňkový 
pojišťovací zprostředkovatel oprávněn zprostředkovávat pojištění nebo 
zajištění. 
j) je-li jeho činnost provozována v hostitelském členském státě 
1. název hostitelského členského státu, 
 

  

Článek 3 odst. 2 a 
3 

2. Členské státy mohou pro zprostředkovatele pojištění, zajištění a 
doplňkového pojištění zřídit více než jeden rejstřík za podmínky, že 
stanoví kritéria, podle nichž mají být zprostředkovatelé registrováni. 
 
Členské státy zřídí registrační systém on-line. Přístup k tomuto systému 
musí být snadný s možností vyplnit registrační formulář přímo on-line.  
 
3. Je-li v daném členském státě více než jeden rejstřík, zřídí tento 
členský stát jediné informační místo umožňující snadný a rychlý přístup 
k informacím v těchto rejstřících, které se sestavují elektronicky a 
aktualizují. Toto informační místo rovněž poskytuje identifikační údaje 
příslušných orgánů domovského členského státu.  
 

170/2018 
 

§ 40 odst. 1 
 

(1) Registr je veden v elektronické podobě. 
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Článek 3 odst. 4  4. EIOPA zřídí jednotný elektronický rejstřík obsahující záznamy o 
zprostředkovatelích pojištění, zajištění a doplňkového pojištění, kteří 
vyjádřili úmysl vykonávat přeshraniční činnost v souladu s kapitolou III, 
zpřístupní tento rejstřík na svých internetových stránkách a průběžně jej 
aktualizuje. Členské státy k tomuto účelu neprodleně poskytnou orgánu 
EIOPA příslušné informace. Rejstřík obsahuje odkazy na internetové 
stránky každého příslušného orgánu v jednotlivých členských státech a 
je rovněž z těchto internetových stránek přístupný. 
 
EIOPA má právo na přístup k údajům uloženým v rejstříku uvedeném v 
prvním pododstavci. EIOPA a jiné příslušné orgány mají právo tyto 
údaje upravovat. Subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou ukládány v 
tomto rejstříku a vyměňovány, mají právo na přístup k těmto uloženým 
údajům a na to, aby byly náležitě informovány. 
 
EIOPA zřídí internetovou stránku s hypertextovými odkazy na každé 
jediné informační místo nebo případně rejstřík zřízené členskými státy v 
souladu s odstavcem 3.  
 
Domovské členské státy zajistí, aby byla registrace zprostředkovatelů 
pojištění, zajištění a doplňkového pojištění podmíněna dodržením 
příslušných požadavků stanovených v článku 10. 
 
Platnost registrace příslušný orgán pravidelně přezkoumává. 
 
Domovské členské státy zajistí, aby zprostředkovatelé pojištění, zajištění 
a doplňkového pojištění, kteří přestanou plnit požadavky stanovené v 
článku 10, byli z rejstříku vymazáni. Kde je to relevantní, informuje 
domovský členský stát o výmazu z rejstříku hostitelský členský stát.  
 

170/2018 
 

§ 37 odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (3) Česká národní banka do 1 měsíce ode dne, kdy obdržela oznámení 
podle odstavce 1, sdělí tuto informaci příslušnému orgánu dohledu 
jiného členského státu a Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění včetně údajů o samostatném 
zprostředkovateli, vázaném zástupci nebo doplňkovém pojišťovacím 
zprostředkovateli uvedených v § 42 odst. 1 písm. a), b) a j) v případě 
zprostředkování pojištění nebo zajištění na základě svobody usazování, 
nebo v § 42 odst. 1 písm. a), b) a písm. j) bodech 1 a 2 v případě 
zprostředkování pojištění nebo zajištění na základě svobody dočasně 
poskytovat služby. Součástí sdělení je v případě vázaného zástupce nebo 
doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele též údaj o osobě 
zastoupeného a údaj o tom, že zastoupený nese odpovědnost za činnost 
svého vázaného zástupce nebo doplňkového pojišťovacího 
zprostředkovatele. 
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  170/2018 
 

§ 105 odst. 1 
 

(1) Česká národní banka může odejmout oprávnění k činnosti 
samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce nebo doplňkového 
pojišťovacího zprostředkovatele, nebo může odejmout akreditaci 
akreditované osobě, jestliže  
a) samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce nebo doplňkový 
pojišťovací zprostředkovatel nesplňuje podmínky pro udělení oprávnění 
k činnosti, nebo akreditovaná osoba nesplňuje podmínky pro udělení 
akreditace,  
b) uložené opatření k nápravě nevedlo k nápravě,  
c) samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce, doplňkový pojišťovací 
zprostředkovatel nebo akreditovaná osoba opakovaně nebo závažně 
poruší povinnost stanovenou tímto zákonem, jinými právními předpisy v 
rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo 
použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, při 
zprostředkování pojištění nebo zajištění nebo při pořádání odborných 
zkoušek nebo programů následného vzdělávání, 
d) samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce, doplňkový pojišťovací 
zprostředkovatel, nebo akreditovaná osoba poruší podmínku nebo 
povinnost stanovenou ve vykonatelném rozhodnutí vydaném podle 
tohoto zákona, 
e) oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele, vázaného 
zástupce nebo doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele pro daného 
zastoupeného bylo uděleno nebo akreditace byla akreditované osobě 
udělena na základě nepravdivých nebo zavádějících údajů, nebo 
f) samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce nebo doplňkový 
pojišťovací zprostředkovatel nevykonává významnou část své činnosti 
podle tohoto zákona na území České republiky. 
 

  

Článek 3 odst. 5 5. Členské státy zajistí, aby žádosti zprostředkovatelů o zápis do 
rejstříku byly vyřízeny do tří měsíců od podání úplné žádosti a aby byl 
žadatel o přijatém rozhodnutí neprodleně vyrozuměn.  
 

500/2004 
ve znění 
183/2017 

§ 71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1) Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu.  
 (2) Vydáním rozhodnutí se rozumí  
 a) předání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení 
podle § 19, popřípadě jiný úkon k jeho doručení, provádí-li je správní 
orgán sám; na písemnosti nebo poštovní zásilce se tato skutečnost 
vyznačí slovy: "Vypraveno dne:",  
 b) ústní vyhlášení, pokud má účinky oznámení (§ 72 odst. 1),  
 c) vyvěšení veřejné vyhlášky, je-li doručováno podle § 25,  
 d) poznamenání usnesení do spisu v případě, že se pouze poznamenává 
do spisu, nebo  
 e) odeslání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí do datové 
schránky kontaktního místa veřejné správy k postupu podle § 19 odst. 3; 
na písemnosti se tato skutečnost vyznačí slovy: "Vypraveno dne:".  
 (3) Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán 
povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k 

PT  
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nimž se připočítává doba  
 a) až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní 
šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo 
doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří 
doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ,  
 b) nutná k provedení dožádání podle § 13 odst. 3, ke zpracování 
znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.  
 (4) Po dobu nezbytnou k opatření údajů podle § 6 odst. 2 lhůty pro 
vydání rozhodnutí neběží.  
 (5) Nedodržení lhůt se nemůže dovolávat ten účastník, který je 
způsobil. 
 
 

  500/2004 § 72 (1) Rozhodnutí se účastníkům oznamuje doručením stejnopisu 
písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo ústním vyhlášením. 
Nestanoví-li zákon jinak, má ústní vyhlášení účinky oznámení pouze v 
případě, že se účastník současně vzdá nároku na doručení písemného 
vyhotovení rozhodnutí. Tato skutečnost se poznamená do spisu.  
(2) Pokud se všichni účastníci vzdají nároku na doručení písemného 
vyhotovení rozhodnutí, učiní se místo písemného vyhotovení rozhodnutí 
pouze záznam do spisu podle § 67 odst. 2 věty druhé.  
(3) Účastník se může vzdát práva na oznamování všech rozhodnutí 
vydaných v řízení, s výjimkou rozhodnutí, jímž se řízení končí, a 
rozhodnutí, jímž se mu v průběhu řízení ukládá povinnost, a práva na 
vyrozumívání o usneseních poznamenaných do spisu. Pokud se všichni 
účastníci vzdali práva na oznamování všech usnesení v řízení, usnesení 
se pouze poznamená do spisu. 
 

  

Článek 3 odst. 6 a 
7  

6. Členské státy zajistí, aby jako podmínka pro registraci 
zprostředkovatelů pojištění, zajištění a doplňkového pojištění byly 
požadovány všechny tyto informace: 
a) totožnost akcionářů, podílníků nebo členů, ať se jedná o fyzické či 
právnické osoby, kteří mají na zprostředkovateli podíl větší než 10 %, a 
velikost těchto podílů; 
b) totožnost osob, které jsou se zprostředkovatelem pojištění či zajištění 
úzce propojeny; 
c) informace, že uvedené podíly nebo úzké propojení nebrání příslušným 
orgánům v účinném výkonu dohledu. 
Členské státy zajistí, aby zprostředkovatelé bez zbytečného prodlení 
informovali příslušné orgány o každé změně informací poskytnutých 
podle tohoto odstavce. 
7. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány zamítly registraci, pokud 

170/2018 
 

§ 7 písm. g) 
 
 

 

(1) Česká národní banka udělí oprávnění k činnosti samostatného 
zprostředkovatele žadateli, jestliže 
g) úzké propojení žadatele s jinou osobou nebo přímý nebo nepřímý 
podíl jiné osoby převyšující 10 % na hlasovacích právech nebo 
základním kapitálu žadatele, nebrání ani nebude bránit účinnému 
výkonu dohledu nad samostatným zprostředkovatelem; při úzkém 
propojení s osobou, která má sídlo nebo skutečné sídlo ve státě, který 
není členským státem, nebo přímém nebo nepřímém podílu takové 
osoby převyšujícím 10 % na hlasovacích právech nebo základním 
kapitálu žadatele, nesmějí právní řád takového státu a způsob jeho 
uplatňování včetně vymahatelnosti práva bránit účinnému výkonu 
dohledu nad samostatným zprostředkovatelem. 
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jim právní a správní předpisy třetí země, kterými se řídí jedna nebo více 
fyzických či právnických osob, se kterými je zprostředkovatel úzce 
propojen, nebo obtíže spojené s vymáháním těchto předpisů brání v 
účinném výkonu dohledu. 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

170/2018 
 

§ 8 odst. 1 
 

(1) Žádost o udělení oprávnění k činnosti samostatného 
zprostředkovatele lze podat pouze elektronicky. Žádost obsahuje, vedle 
náležitostí stanovených správním řádem, též údaje o splnění podmínek 
provozování činnosti samostatného zprostředkovatele stanovených tímto 
zákonem a sdělení, které osoby jsou úzce propojeny s žadatelem, nebo 
mají přímý nebo nepřímý podíl převyšující 10 % na hlasovacích právech 
nebo základním kapitálu žadatele a výši takového podílu. K žádosti se 
připojí doklady osvědčující splnění těchto podmínek. 
 

  

  
 
 
 
 
 

170/2018 
 

§ 10 odst. 1 
 

(1) Samostatný zprostředkovatel oznámí bez zbytečného odkladu České 
národní bance, že došlo ke změně ve skutečnostech, které jsou podle § 7 
podmínkou pro udělení oprávnění k činnosti samostatného 
zprostředkovatele. 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

170/2018 
 

§ 17 odst. 1 
písm. b) 

 

(1) Zastoupený může oznámit pouze takového vázaného zástupce, 
b) jehož úzké propojení s jinou osobou nebo přímý nebo nepřímý podíl 
jiné osoby převyšující 10 % na hlasovacích právech nebo základním 
kapitálu vázaného zástupce nebrání ani nebude bránit účinnému výkonu 
dohledu nad vázaným zástupcem; při úzkém propojení s osobou, která 
má sídlo nebo skutečné sídlo ve státě, který není členským státem, nebo 
přímém nebo nepřímém podílu takové osoby převyšujícím 10 % na 
hlasovacích právech nebo základním kapitálu vázaného zástupce 
nesmějí právní řád takového státu a způsob jeho uplatňování včetně 
vymahatelnosti práva bránit účinnému výkonu dohledu nad vázaným 
zástupcem, a 
 

  

  
 
 
 
 
 

170/2018 
 

§ 17 odst. 3 
písm. d) 

 

(3) Oznámení obsahuje, vedle náležitostí podání stanovených správním 
řádem, též 
d) sdělení, které osoby jsou úzce propojeny s vázaným zástupcem, nebo 
mají přímý nebo nepřímý podíl převyšující 10 % na hlasovacích právech 
nebo základním kapitálu vázaného zástupce a výši takového podílu. 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

  
 

170/2018 
 

§ 26 odst. 1 
písm. b) 

 

(1) Zastoupený může oznámit pouze doplňkového pojišťovacího 
zprostředkovatele, 
b) jehož úzké propojení s jinou osobou nebo přímý nebo nepřímý podíl 
jiné osoby převyšující 10 % na hlasovacích právech nebo základním 
kapitálu doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele nebrání ani 
nebude bránit účinnému výkonu dohledu nad doplňkovým pojišťovacím 
zprostředkovatelem; při úzkém propojení s osobou, která má sídlo nebo 
skutečné sídlo ve státě, který není členským státem, nebo přímém nebo 
nepřímém podílu takové osoby převyšujícím 10 % na hlasovacích 
právech nebo základním kapitálu doplňkového pojišťovacího 
zprostředkovatele, nesmějí právní řád takového státu a způsob jeho 
uplatňování včetně vymahatelnosti práva bránit účinnému výkonu 
dohledu nad doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem, a 
 

  

  170/2018 
 

§ 26 odst. 3 
písm. d) 

(3) Oznámení obsahuje, vedle náležitostí podání stanovených správním 
řádem, též 
d) sdělení, které osoby jsou úzce propojeny s doplňkovým pojišťovacím 
zprostředkovatelem, nebo mají přímý nebo nepřímý podíl převyšující 10 
% na hlasovacích právech nebo základním kapitálu doplňkového 
pojišťovacího zprostředkovatele a výši takového podílu. 
 

  

Článek 4 odst. 1 Využívání volného pohybu služeb 
 

1. Každý zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo doplňkového 
pojištění, který má v úmyslu poprvé vykonávat činnost na území jiného 
členského státu v rámci volného pohybu služeb, sdělí příslušnému 
orgánu svého domovského členského státu následující informace: 
a) své jméno, adresu a případné registrační číslo;  
b) členský stát nebo členské státy, v nichž hodlá působit; 
c) svou kategorii a případně název pojišťovny nebo zajišťovny, kterou 
zastupuje; 
d) odpovídající třídy pojištění, je-li to relevantní. 
 

170/2018 
 

§ 37 odst. 1 
 
 
 

(1) Samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce a doplňkový 
pojišťovací zprostředkovatel oznámí záměr zahájit svoji činnost v jiném 
členském státě České národní bance; vázaný zástupce a doplňkový 
pojišťovací zprostředkovatel podávají oznámení prostřednictvím 
zastoupeného. Oznámení obsahuje, vedle náležitostí podání stanovených 
správním řádem, též údaje uvedené v § 42 odst. 1 písm. j). 
 

 

PT  

  
 

170/2018 
 

§ 42 odst. 1 
písm. a), b) 
a j). 

(1) Do registru se u samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce 
a doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele zapisují tyto údaje 
včetně jejich změn: 
a) údaje o osobě, 
b) předmět činnosti v členění podle jednotlivých skupin odbornosti, 
j) je-li jeho činnost provozována v hostitelském členském státě 
1. název hostitelského členského státu, 
2. údaj o tom, zda je jeho činnost provozována na základě svobody 
usazování nebo na základě svobody dočasně poskytovat služby a 
3. adresa pobočky a jméno osoby odpovědné za řízení pobočky. 
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Poznámka 
 

 

Článek 4 odst. 2 2. Příslušný orgán domovského členského státu sdělí informace uvedené 
v odstavci 1 do jednoho měsíce od jejich obdržení příslušnému orgánu 
hostitelského členského státu, který jejich přijetí neprodleně potvrdí. 
Příslušný orgán domovského členského státu zprostředkovateli pojištění, 
zajištění nebo doplňkového pojištění písemně sdělí, že příslušný orgán 
hostitelského členského státu informace obdržel a že zprostředkovatel 
může zahájit v hostitelském členském státě svou činnost. Je-li to 
relevantní, sdělí příslušný orgán domovského členského státu zároveň 
zprostředkovateli, že informace o právních předpisech uvedených v čl. 
11 odst. 1 platných v hostitelském členském státě jsou k dispozici 
způsoby uvedenými v čl. 11 odst. 3 a 4 a že zprostředkovatel musí 
uvedené předpisy dodržovat, aby mohl zahájit činnost v hostitelském 
členském státě. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

170/2018 
 

§ 37 odst. 3 
až 6 

(3) Česká národní banka do 1 měsíce ode dne, kdy obdržela oznámení 
podle odstavce 1, sdělí tuto informaci příslušnému orgánu dohledu 
jiného členského státu a Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění včetně údajů o samostatném 
zprostředkovateli, vázaném zástupci nebo doplňkovém pojišťovacím 
zprostředkovateli uvedených v § 42 odst. 1 písm. a), b) a j) v případě 
zprostředkování pojištění nebo zajištění na základě svobody usazování, 
nebo v § 42 odst. 1 písm. a), b) a písm. j) bodech 1 a 2 v případě 
zprostředkování pojištění nebo zajištění na základě svobody dočasně 
poskytovat služby. Součástí sdělení je v případě vázaného zástupce nebo 
doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele též údaj o osobě 
zastoupeného a údaj o tom, že zastoupený nese odpovědnost za činnost 
svého vázaného zástupce nebo doplňkového pojišťovacího 
zprostředkovatele. 
(4) Česká národní banka informuje samostatného zprostředkovatele, 
vázaného zástupce nebo doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele, 
že příslušný orgán dohledu jiného členského státu sdělení podle 
odstavce 3 přijal; v případě vázaného zástupce nebo doplňkového 
pojišťovacího zprostředkovatele tak činí prostřednictvím zastoupeného. 
Zastoupený předá tuto informaci bez zbytečného odkladu svému 
vázanému zástupci nebo doplňkovému pojišťovacímu zprostředkovateli. 
(5) Česká národní banka sdělí samostatnému zprostředkovateli, 
vázanému zástupci nebo doplňkovému pojišťovacímu zprostředkovateli 
informace o pravidlech zprostředkování pojištění nebo zajištění v jiném 
členském státě bez zbytečného odkladu poté, co tyto informace od 
příslušného orgánu dohledu jiného členského státu obdrží; v případě 
vázaného zástupce nebo doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele 
tak činí prostřednictvím zastoupeného. Zastoupený předá tyto informace 
bez zbytečného odkladu svému vázanému zástupci nebo doplňkovému 
pojišťovacímu zprostředkovateli. 
(6) Samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce a doplňkový 
pojišťovací zprostředkovatel jsou oprávněni zahájit svoji činnost na 
území jiného členského státu poté, co obdrží informace podle odstavce 
5. Jestliže samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce nebo 
doplňkový pojišťovací zprostředkovatel tyto informace neobdrží, může 
zahájit svou činnost po uplynutí 2 měsíců ode dne oznámení záměru 

PT  
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Poznámka 
 

podle odstavce 1 České národní bance. 

  170/2018 
 

§ 35 
 

(1) Česká národní banka bez zbytečného odkladu potvrdí příslušnému 
orgánu dohledu jiného členského státu přijetí informace o záměru 
pojišťovacího zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, 
než je Česká republika, provozovat činnost zprostředkování pojištění 
nebo zajištění v České republice na základě svobody dočasně poskytovat 
služby a zapíše tohoto zprostředkovatele do registru. 
(2) Pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, 
než je Česká republika, který hodlá provozovat činnost zprostředkování 
pojištění nebo zajištění v České republice na základě svobody dočasně 
poskytovat služby, je oprávněn zahájit svoji činnost v České republice 
poté, kdy byl informován příslušným orgánem dohledu svého 
domovského členského státu o splnění informační povinnosti vůči České 
národní bance. 
 

  

Článek 4 odst. 3 3. Každou změnu údajů sdělených v souladu s odstavcem 1 oznámí 
zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění 
příslušnému orgánu domovského členského státu nejméně jeden měsíc 
před jejím provedením. Tento orgán též uvědomí o této změně příslušný 
orgán hostitelského členského státu, jakmile je to proveditelné, avšak 
nejpozději jeden měsíc ode dne, kdy oznámení změny obdržel. 
 

170/2018 
 

§ 39 
 
 
 

Česká národní banka v případě samostatného zprostředkovatele, 
vázaného zástupce nebo doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele, 
jehož územní rozsah činnosti přesahuje hranice České republiky, 
informuje příslušný orgán dohledu jiného členského státu o změnách 
údajů uvedených v § 37 odst. 3 bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do 1 měsíce po dni obdržení oznámení podle § 46. 
 

PT  
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  170/2018 
 

§ 46 odst. 1 
 

(1) Samostatný zprostředkovatel, zastoupený ohledně údajů týkajících se 
jeho vázaného zástupce nebo doplňkového pojišťovacího 
zprostředkovatele a akreditovaná osoba oznámí bez zbytečného odkladu 
České národní bance změnu údajů, které jsou o nich zapsány v registru. 
 

  

Článek 5 Porušení povinností při výkonu volného pohybu služeb 
 

1. Pokud má příslušný orgán hostitelského členského státu důvod se 
domnívat, že zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo doplňkového 
pojištění, který vykonává činnost na jeho území v rámci volného pohybu 
služeb, porušuje některou z povinností stanovených v této směrnici, 
sdělí tuto domněnku příslušnému orgánu domovského členského státu. 
 
Po posouzení informací obdržených podle prvního pododstavce 
příslušný orgán domovského členského státu v případě potřeby při 
nejbližší příležitosti přijme vhodná opatření k nápravě situace. O 
jakýchkoli takových přijatých opatřeních uvědomí příslušný orgán 
hostitelského členského státu. 
 
Pokud přes opatření přijatá domovským členským státem nebo proto, že 
se ukáže, že uvedená opatření nejsou dostatečná nebo nebyla přijata, 
zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění i nadále 
jedná tak, že zjevně a ve velkém rozsahu poškozuje zájmy spotřebitelů v 
hostitelském členském státě nebo řádné fungování pojistných a 
zajistných trhů, může příslušný orgán hostitelského členského státu po 
informování příslušného orgánu domovského členského státu přijmout 
vhodná opatření k zabránění dalšímu protiprávnímu jednání, včetně, v 
nezbytně nutném rozsahu, zabránění tomu, aby zprostředkovatel 
pokračoval ve výkonu nové činnosti na území hostitelského členského 
státu. 
 
Vedle toho může příslušný orgán domovského nebo hostitelského 
členského státu postoupit záležitost orgánu EIOPA a požádat jej o 
pomoc v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 1094/2010. V tom 
případě může EIOPA jednat v souladu s pravomocemi, jež mu svěřuje 
daný článek. 
 
2. Odstavcem 1 není dotčena pravomoc hostitelského členského státu 

170/2018 
 

§ 96 
 

(1) Dohled nad dodržováním povinností podle § 48 odst. 1 písm. b) a c), 
§ 49 až 53, § 71 až 92 pojišťovacím zprostředkovatelem s domovským 
členským státem jiným, než je Česká republika, který zprostředkovává 
pojištění nebo zajištění v České republice na základě svobody 
usazování, vykonává Česká národní banka.  
(2) Jestliže Česká národní banka zjistí, že pojišťovací zprostředkovatel s 
domovským členským státem jiným, než je Česká republika, který 
zprostředkovává pojištění nebo zajištění v České republice na základě 
svobody usazování, porušil jinou povinnost podle tohoto zákona než 
povinnost stanovenou podle odstavce 1, nebo jestliže Česká národní 
banka zjistí jakékoli porušení povinnosti pojišťovacím 
zprostředkovatelem s domovským členským státem jiným, než je Česká 
republika, který zprostředkovává pojištění nebo zajištění v České 
republice na základě svobody dočasně poskytovat služby, oznámí tuto 
skutečnost příslušnému orgánu dohledu domovského členského státu.  
(3) Jestliže příslušný orgán domovského členského státu pojišťovacího 
zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je Česká 
republika, nepřijme do 1 měsíce od obdržení oznámení podle odstavce 2 
žádná nebo dostatečná opatření, nebo v případě, že pojišťovací 
zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká 
republika, přes opatření přijatá příslušným orgánem domovského 
členského státu nadále poškozuje nebo ohrožuje svým jednáním zájmy 
zákazníků v České republice, může Česká národní banka uložit 
takovému pojišťovacímu zprostředkovateli s domovským členským 
státem jiným, než je Česká republika, opatření k nápravě, správní trest 
anebo mu zakázat nebo omezit provozování činnosti.  
(4) Odstavce 2 a 3 se nepoužijí, jestliže Česká národní banka zjistí, že je 
třeba v zájmu ochrany zákazníka protiprávnímu jednání pojišťovacího 
zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je Česká 
republika, předejít nebo ho okamžitě zastavit. V takovém případě může 
Česká národní banka uložit pojišťovacímu zprostředkovateli s 
domovským členským státem jiným, než je Česká republika, opatření k 
nápravě, správní trest anebo mu zakázat nebo omezit provozování 
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Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

přijímat vhodná opatření k předcházení protiprávnímu jednání nebo jeho 
postihu, pokud k němu dochází na jeho území, v situacích, kdy je nutné 
okamžitě zasáhnout v zájmu ochrany práv spotřebitelů. Tato pravomoc 
zahrnuje možnost členského státu zabránit zprostředkovatelům pojištění, 
zajištění nebo doplňkového pojištění ve výkonu nové činnosti na jeho 
území. 
 
3. Příslušné orgány hostitelského členského státu vyrozumí o každém 
opatření, které přijmou na základě tohoto článku, dotčeného 
zprostředkovatele pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění v řádně 
odůvodněném dokumentu a bez zbytečného prodlení je oznámí 
příslušnému orgánu domovského členského státu, orgánu EIOPA a 
Komisi. 
 

činnosti.  
(5) Česká národní banka bez zbytečného odkladu informuje o uložených 
opatřeních nebo správních trestech podle odstavce 3 a 4 příslušný 
orgánu dohledu domovského členského státu, Evropskou komisi a 
Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění. 
Součástí této informace je i sdělení o důvodech uložených opatření nebo 
správních trestů. 

Článek 6 odst. 1 Výkon svobody usazování 
 
1. Členské státy zajistí, aby zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo 
doplňkového pojištění, který hodlá vykonávat svobodu usazování 
založením pobočky nebo trvalé přítomnosti na území jiného členského 
státu, sdělil příslušnému orgánu svého domovského členského státu 
tento úmysl a poskytl mu tyto informace: 
a) své jméno, adresu a případné registrační číslo; 
 
b) členský stát, na jehož území hodlá zřídit pobočku nebo trvalou 
přítomnost; 
 
c) svou kategorii a případně název pojišťovny nebo zajišťovny, kterou 
zastupuje; 
 
d) odpovídající třídy pojištění, je-li to relevantní; 
 
e) adresu v hostitelském členském státě, na které lze obdržet dokumenty; 
 
f) jméno osoby odpovědné za řízení pobočky nebo trvalé přítomnosti. 
 
Každá trvalá přítomnost zprostředkovatele na území jiného členského 
státu, která odpovídá pobočce, se pokládá za pobočku, ledaže 
zprostředkovatel v souladu s právními předpisy zřídí tuto trvalou 
přítomnost v jiné právní formě. 
 

170/2018 
 

§ 37 odst. 1 
 

(1) Samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce a doplňkový 
pojišťovací zprostředkovatel oznámí záměr zahájit svoji činnost v jiném 
členském státě České národní bance; vázaný zástupce a doplňkový 
pojišťovací zprostředkovatel podávají oznámení prostřednictvím 
zastoupeného. Oznámení obsahuje, vedle náležitostí podání stanovených 
správním řádem, též údaje uvedené v § 42 odst. 1 písm. j). 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

  170/2018 
 

§ 42 odst. 1 
písm. j) 

(1) Do registru se u samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce 
a doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele zapisují tyto údaje 
včetně jejich změn: 
j) je-li jeho činnost provozována v hostitelském členském státě 
1. název hostitelského členského státu, 
2. údaj o tom, zda je jeho činnost provozována na základě svobody 
usazování nebo na základě svobody dočasně poskytovat služby a 
3. adresa pobočky a jméno osoby odpovědné za řízení pobočky. 
 

  

Článek 6 odst. 2 2. Nemá-li příslušný orgán domovského členského státu důvod 
zpochybnit přiměřenost organizační struktury nebo finanční situace 
zprostředkovatele pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění 
vzhledem k plánovaným distribučním činnostem, sdělí informace 
uvedené v odstavci 1 do jednoho měsíce od jejich obdržení příslušnému 
orgánu hostitelského členského státu a ten jejich obdržení neprodleně 
potvrdí.  
 
Příslušný orgán domovského členského státu zprostředkovateli pojištění, 
zajištění nebo doplňkového pojištění písemně sdělí, že příslušný orgán 
hostitelského členského státu informace obdržel. 
 
Do jednoho měsíce po obdržení informací uvedených v prvním 
pododstavci tohoto odstavce příslušný orgán hostitelského členského 
státu prostředky uvedenými v čl. 11 odst. 3 a 4 sdělí příslušnému orgánu 
domovského členského státu právní předpisy uvedené v čl. 11 odst. 1 
platné na jeho území. Příslušný orgán domovského členského státu sdělí 
tyto informace zprostředkovateli a informuje ho, že může začít 
vykonávat činnost v hostitelském členském státě za předpokladu, že tyto 
předpisy dodržuje. 
 
Není-li obdrženo žádné sdělení ve lhůtě stanovené ve druhém 
pododstavci, může zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo 
doplňkového pojištění založit pobočku a zahájit výkon své činnosti. 
 

170/2018 
 

§ 34 odst. 2 
 

(2) Pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, 
než je Česká republika, který hodlá provozovat činnost zprostředkování 
pojištění nebo zajištění v České republice na základě svobody 
usazování, je oprávněn zahájit svoji činnost v České republice poté, co 
Česká národní banka sdělí příslušnému orgánu dohledu jiného členského 
státu podmínky provozování činnosti tohoto zprostředkovatele v České 
republice. Jestliže tak Česká národní banka neučiní ve lhůtě uvedené v 
odstavci 1, může pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským 
státem jiným, než je Česká republika, zahájit svou činnost po uplynutí 
této lhůty. 
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Poznámka 
 

   170/2018 
 

§ 37 odst. 3 
až 6 

(3) Česká národní banka do 1 měsíce ode dne, kdy obdržela oznámení 
podle odstavce 1, sdělí tuto informaci příslušnému orgánu dohledu 
jiného členského státu a Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění včetně údajů o samostatném 
zprostředkovateli, vázaném zástupci nebo doplňkovém pojišťovacím 
zprostředkovateli uvedených v § 42 odst. 1 písm. a), b) a j) v případě 
zprostředkování pojištění nebo zajištění na základě svobody usazování, 
nebo v § 42 odst. 1 písm. a), b) a písm. j) bodech 1 a 2 v případě 
zprostředkování pojištění nebo zajištění na základě svobody dočasně 
poskytovat služby. Součástí sdělení je v případě vázaného zástupce nebo 
doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele též údaj o osobě 
zastoupeného a údaj o tom, že zastoupený nese odpovědnost za činnost 
svého vázaného zástupce nebo doplňkového pojišťovacího 
zprostředkovatele. 
(4) Česká národní banka informuje samostatného zprostředkovatele, 
vázaného zástupce nebo doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele, 
že příslušný orgán dohledu jiného členského státu sdělení podle 
odstavce 3 přijal; v případě vázaného zástupce nebo doplňkového 
pojišťovacího zprostředkovatele tak činí prostřednictvím zastoupeného. 
Zastoupený předá tuto informaci bez zbytečného odkladu svému 
vázanému zástupci nebo doplňkovému pojišťovacímu zprostředkovateli.  
(5) Česká národní banka sdělí samostatnému zprostředkovateli, 
vázanému zástupci nebo doplňkovému pojišťovacímu zprostředkovateli 
informace o pravidlech zprostředkování pojištění nebo zajištění v jiném 
členském státě bez zbytečného odkladu poté, co tyto informace od 
příslušného orgánu dohledu jiného členského státu obdrží; v případě 
vázaného zástupce nebo doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele 
tak činí prostřednictvím zastoupeného. Zastoupený předá tyto informace 
bez zbytečného odkladu svému vázanému zástupci nebo doplňkovému 
pojišťovacímu zprostředkovateli.  
(6) Samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce a doplňkový 
pojišťovací zprostředkovatel jsou oprávněni zahájit svoji činnost na 
území jiného členského státu poté, co obdrží informace podle odstavce 
5. Jestliže samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce nebo 
doplňkový pojišťovací zprostředkovatel tyto informace neobdrží, může 
zahájit svou činnost po uplynutí 2 měsíců ode dne oznámení záměru 
podle odstavce 1 České národní bance. 
 

  

Článek 6 odst. 3 3. Jestliže příslušný orgán domovského členského státu odmítne sdělit 
informace uvedené v odstavci 1 příslušnému orgánu hostitelského 
členského státu, sdělí důvody tohoto odmítnutí zprostředkovateli 
pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění do jednoho měsíce od 
obdržení všech informací uvedených v odstavci 1. 

170/2018 
 

§ 38 
  

Jestliže má Česká národní banka vzhledem k plánované činnosti 
samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce nebo doplňkového 
pojišťovacího zprostředkovatele na základě svobody usazování v jiném 
členském státě pochybnost o přiměřenosti organizační struktury nebo 
finanční situaci samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

 
Odmítnutí uvedené v prvním pododstavci nebo jakékoli nesplnění 
povinnosti sdělit informace uvedené v odstavci 1 příslušným orgánem 
domovského členského státu lze napadnout u soudu domovského 
členského státu.  
 

nebo doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele, informaci podle § 
37 odst. 3 nesdělí a vydá o tom rozhodnutí, v němž samostatnému 
zprostředkovateli, vázanému zástupci nebo doplňkovému pojišťovacímu 
zprostředkovateli výkon činnosti na území jiného členského státu 
zakáže; v případě vázaného zástupce nebo doplňkového pojišťovacího 
zprostředkovatele rozhodnutí doručí zastoupenému. Zastoupený předá 
toto rozhodnutí bez zbytečného odkladu svému vázanému zástupci nebo 
doplňkovému pojišťovacímu zprostředkovateli. 
 

Článek 6 odst. 4 4. Každou změnu údajů sdělených v souladu s odstavcem 1 oznámí 
zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění 
příslušnému orgánu domovského členského státu nejméně jeden měsíc 
před jejím provedením. Tento orgán též uvědomí o této změně příslušný 
orgán hostitelského členského státu, jakmile je to proveditelné, avšak 
nejpozději jeden měsíc ode dne, kdy oznámení o změně obdržel.  
 

170/2018 
 

§ 39 
 

Česká národní banka v případě samostatného zprostředkovatele, 
vázaného zástupce nebo doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele, 
jehož územní rozsah činnosti přesahuje hranice České republiky, 
informuje příslušný orgán dohledu jiného členského státu o změnách 
údajů uvedených v § 37 odst. 3 bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do 1 měsíce po dni obdržení oznámení podle § 46. 
 

PT  

Článek 7 odst. 1 
 

Rozdělení pravomocí mezi domovským a hostitelským členským 
státem 

 
1. Pokud se hlavní místo podnikání zprostředkovatele pojištění, zajištění 
nebo doplňkového pojištění nachází v jiném členském státě než v 
domovském členském státě, může se příslušný orgán tohoto jiného 
členského státu dohodnout s příslušným orgánem domovského 
členského státu, že bude s ohledem na povinnosti uvedené v kapitolách 
IV, V, VI a VII L jednat, jako by byl příslušným orgánem domovského 
členského státu. O takové případné dohodě příslušný orgán domovského 
členského státu neprodleně informuje dotčeného zprostředkovatele 
pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění a EIOPA. 
 

170/2018 
 

§ 103 
 

(1) Pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, 
než je Česká republika, musí dodržovat povinnosti podle § 13, § 48 odst. 
1 písm. c), § 54 a § 56 až 70, jestliže se hlavní místo podnikání tohoto 
pojišťovacího zprostředkovatele nachází v České republice a Česká 
národní banka se s příslušným orgánem dohledu jiného členského státu 
na převzetí dohledu dohodne. 
(2) Samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce nebo doplňkový 
pojišťovací zprostředkovatel nemusí dodržovat povinnosti podle § 13, § 
48 odst. 1 písm. c), § 54 a § 56 až 70, jestliže se hlavní místo podnikání 
tohoto pojišťovacího zprostředkovatele nachází v jiném členském státě a 
Česká národní banka se s příslušným orgánem dohledu jiného členského 
státu na převzetí dohledu dohodne. V takovém případě Česká národní 
banka tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí Evropskému 
orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a 
samostatnému zprostředkovateli nebo zastoupenému. 
 

PT  

Článek 7 odst. 2 
 

2. Příslušný orgán hostitelského členského státu odpovídá za zajištění 
toho, aby služby poskytované provozovnou na jeho území byly v 
souladu s povinnostmi stanovenými v kapitolách V a VI a s opatřeními 
přijatými na jejich základě.  
Příslušný orgán hostitelského členského státu má právo přezkoumat 
uspořádání provozovny a požadovat změny, jež jsou nutné k tomu, aby 
mohl vymáhat plnění povinností stanovených v kapitolách V a VI a 
opatření přijatých na jejich základě s ohledem na služby poskytované 
nebo činnosti prováděné provozovnou na jeho území.  

 

170/2018 
 

§ 96 odst. 1 
 

(1) Dohled nad dodržováním povinností podle § 48 odst. 1 písm. b) a c), 
§ 49 až 53, § 71 až 92 pojišťovacím zprostředkovatelem s domovským 
členským státem jiným, než je Česká republika, který zprostředkovává 
pojištění nebo zajištění v České republice na základě svobody 
usazování, vykonává Česká národní banka. 

PT  

Článek 8 odst. 1 Porušení povinností při výkonu svobody usazování 170/2018 § 96 odst. 1 (1) Dohled nad dodržováním povinností podle § 48 odst. 1 písm. b) a c), PT  
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Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

  
1. Pokud příslušný orgán hostitelského členského státu zjistí, že 
zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění 
porušuje právní nebo správní předpisy přijaté v uvedeném členském 
státě na základě kapitol V a VI, může přijmout vhodná opatření.  
 

  § 49 až 53, § 71 až 92 pojišťovacím zprostředkovatelem s domovským 
členským státem jiným, než je Česká republika, který zprostředkovává 
pojištění nebo zajištění v České republice na základě svobody 
usazování, vykonává Česká národní banka. 

Článek 8 odst. 2 2. Pokud má příslušný orgán hostitelského členského státu důvod se 
domnívat, že zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo doplňkového 
pojištění, který vykonává činnost na jeho území prostřednictvím své 
provozovny, porušuje některou z povinností stanovených v této 
směrnici, a pokud tento příslušný orgán nemá podle této směrnice 
pravomoci v souladu s čl. 7 odst. 2, předá tato zjištění příslušnému 
orgánu domovského členského státu. Ten po posouzení obdržených 
informací přijme v případě potřeby při nejbližší příležitosti vhodná 
opatření k nápravě situace. O jakýchkoli takových přijatých opatřeních 
uvědomí příslušný orgán hostitelského členského státu.  

 

170/2018 
 

§ 96 odst. 2 (2) Jestliže Česká národní banka zjistí, že pojišťovací zprostředkovatel s 
domovským členským státem jiným, než je Česká republika, který 
zprostředkovává pojištění nebo zajištění v České republice na základě 
svobody usazování, porušil jinou povinnost podle tohoto zákona než 
povinnost stanovenou podle odstavce 1, nebo jestliže Česká národní 
banka zjistí jakékoli porušení povinnosti pojišťovacím 
zprostředkovatelem s domovským členským státem jiným, než je Česká 
republika, který zprostředkovává pojištění nebo zajištění v České 
republice na základě svobody dočasně poskytovat služby, oznámí tuto 
skutečnost příslušnému orgánu dohledu domovského členského státu. 

PT  

Článek 8 odst. 3 
 

3. Pokud přes opatření přijatá domovským členským státem nebo proto, 
že se ukáže, že uvedená opatření nejsou dostatečná nebo nebyla přijata, 
zprostředkovatel pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění i nadále 
jedná tak, že zjevně a ve velkém rozsahu poškozuje zájmy spotřebitelů v 
hostitelském členském státě nebo řádné fungování pojistných a 
zajistných trhů, může příslušný orgán hostitelského členského státu po 
informování příslušného orgánu domovského členského státu přijmout 
vhodná opatření k zabránění dalšímu protiprávnímu jednání, včetně, v 
nezbytně nutném rozsahu, zabránění tomu, aby zprostředkovatel 
pokračoval ve výkonu nové činnosti na území hostitelského členského 
státu.  
 
Vedle toho může příslušný orgán domovského nebo hostitelského 
členského státu postoupit záležitost orgánu EIOPA a požádat jej o 
pomoc v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 1094/2010. V tom 
případě může EIOPA jednat v souladu s pravomocemi, jež mu svěřuje 
daný článek.  

 

170/2018 
 

§ 96 odst. 3 (3) Jestliže příslušný orgán domovského členského státu pojišťovacího 
zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je Česká 
republika, nepřijme do 1 měsíce od obdržení oznámení podle odstavce 2 
žádná nebo dostatečná opatření, nebo v případě, že pojišťovací 
zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká 
republika, přes opatření přijatá příslušným orgánem domovského 
členského státu nadále poškozuje nebo ohrožuje svým jednáním zájmy 
zákazníků v České republice, může Česká národní banka uložit 
takovému pojišťovacímu zprostředkovateli s domovským členským 
státem jiným, než je Česká republika, opatření k nápravě, správní trest 
anebo mu zakázat nebo omezit provozování činnosti. 

PT  

Článek 8 odst. 4 4. Odstavci 2 a 3 není dotčena pravomoc hostitelského členského státu 
přijímat vhodná a nediskriminační opatření k předcházení protiprávnímu 
jednání nebo jeho postihu, pokud k němu dochází na jeho území, v 
situacích, kdy je nutné okamžitě zasáhnout v zájmu ochrany práv 
spotřebitelů v hostitelském členském státě a kdy jsou obdobná opatření v 
domovském členském státě nepřiměřená či nedostatečná. V takových 
situacích může hostitelský členský stát zabránit dotčenému 
zprostředkovateli pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění ve 

170/2018 
 

§ 96 odst. 4 (4) Odstavce 2 a 3 se nepoužijí, jestliže Česká národní banka zjistí, že je 
třeba v zájmu ochrany zákazníka protiprávnímu jednání pojišťovacího 
zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je Česká 
republika, předejít nebo ho okamžitě zastavit. V takovém případě může 
Česká národní banka uložit pojišťovacímu zprostředkovateli s 
domovským členským státem jiným, než je Česká republika, opatření k 
nápravě, správní trest anebo mu zakázat nebo omezit provozování 
činnosti. 

PT  
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

výkonu nové činnosti na svém území.  
 

Článek 8 odst. 5 5. Příslušné orgány hostitelského členského státu vyrozumí o každém 
opatření, které přijmou na základě tohoto článku, dotčeného 
zprostředkovatele pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění v řádně 
odůvodněném dokumentu a bez zbytečného prodlení je oznámí 
příslušnému orgánu domovského členského státu, orgánu EIOPA a 
Komisi.  

 

170/2018 
 

§ 96 odst. 5 (5) Česká národní banka bez zbytečného odkladu informuje o uložených 
opatřeních nebo správních trestech podle odstavce 3 a 4 příslušný 
orgánu dohledu domovského členského státu, Evropskou komisi a 
Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění. 
Součástí této informace je i sdělení o důvodech uložených opatření nebo 
správních trestů. 

PT  

Článek 9 odst. 1 
 

Pravomoci týkající se vnitrostátních předpisů přijatých v obecném 
zájmu 

 
1. Touto směrnicí není dotčena pravomoc hostitelských členských států 
přijímat vhodná a nediskriminační opatření k postihu protiprávního 
jednání, k němuž došlo na jejich území a které je v rozporu s jejich 
právními předpisy uvedenými v čl. 11 odst. 1, je-li to nezbytně nutné. V 
takových situacích může hostitelský členský stát zabránit dotčenému 
zprostředkovateli pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění ve 
výkonu nové činnosti na svém území.  
 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 9 odst. 2 2. Touto směrnicí není dotčena ani pravomoc příslušného orgánu 
hostitelského členského státu přijímat vhodná opatření k zabránění 
tomu, aby distributor pojištění usazený v jiném členském státě 
vykonával činnost na jeho území na základě volného pohybu služeb 
nebo případně svobody usazování, pokud je příslušná činnost zcela nebo 
v zásadě zaměřená na území hostitelského členského státu výlučně s 
cílem vyhnout se právním předpisům, které by se uplatnily v případě, že 
by měl distributor pojištění bydliště nebo sídlo v daném hostitelském 
členském státě, a pokud navíc jeho činnost vážně ohrožuje řádné 
fungování pojistných a zajistných trhů v hostitelském členském státě z 
hlediska ochrany spotřebitelů. V tom případě může příslušný orgán 
hostitelského členského státu po informování příslušného orgánu 
domovského členského státu přijmout vůči danému distributoru pojištění 
veškerá vhodná opatření, která jsou nezbytná k ochraně práv spotřebitelů 
v hostitelském členském státě. Zúčastněné příslušné orgány mohou 
postoupit záležitost orgánu EIOPA a požádat jej o pomoc v souladu s 
článkem 19 nařízení (EU) č. 1094/2010 a v tom případě může EIOPA 
jednat v souladu s pravomocemi, jež mu svěřuje daný článek, pokud 
dojde ke sporu mezi příslušnými orgány domovského a hostitelského 
členského státu. 
 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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Poznámka 
 

Článek 10 odst. 1 
a 2 

Požadavky na profesní a organizační způsobilost 
 
1. Domovské členské státy zajistí, aby distributoři pojištění a zajištění a 
zaměstnanci pojišťoven a zajišťoven vykonávající distribuci pojištění 
nebo zajištění měli přiměřené znalosti a schopnosti k tomu, aby řádně 
plnili své úkoly a povinnosti. 
 
2. Domovské členské státy zajistí, aby zprostředkovatelé pojištění či 
zajištění a zaměstnanci pojišťoven a zajišťoven a zaměstnanci 
zprostředkovatelů pojištění a zajištění splňovali požadavky týkající se 
profesní přípravy a rozvoje, aby si udrželi odpovídající úroveň 
výkonnosti přiměřenou funkci, již vykonávají na příslušném trhu.  
 
Domovské členské státy za tímto účelem zavedou a zveřejní 
mechanismy, které umožní účinně ověřovat a hodnotit znalosti a 
odbornou způsobilost zprostředkovatelů pojištění a zajištění a 
zaměstnanců pojišťoven, zajišťoven a zprostředkovatelů pojištění a 
zajištění, které budou obnášet odbornou přípravu či rozvoj v trvání 
alespoň 15 hodin ročně, přičemž se zohlední povaha prodávaných 
produktů, typ distributora, úloha, kterou tyto osoby vykonávají, a 
činnost prováděná v rámci distributora pojištění nebo zajištění.  
 
Domovské členské státy mohou vyžadovat, aby bylo úspěšné splnění 
požadavků týkajících se odborné přípravy a rozvoje doloženo získáním 
osvědčení.  
 
Členské státy uzpůsobí požadované podmínky co do znalostí a 
schopností konkrétní činnosti distributorů pojištění nebo zajištění a 
distribuovaným produktům, zejména v případě zprostředkovatelů 
doplňkového pojištění. Členské státy mohou vyžadovat, aby v případech 
uvedených v čl. 3 odst. 1 třetím pododstavci a v případech zaměstnanců 
pojišťoven nebo zajišťoven, kteří se zabývají distribucí pojištění nebo 
zajištění, pojišťovny nebo zajišťovny nebo zprostředkovatelé ověřovali, 
zda jsou znalosti a schopnosti zprostředkovatelů v souladu s 
povinnostmi stanovenými v odstavci 1, a v případě potřeby jim poskytly 
školení nebo prostředky odborného rozvoje, které odpovídají 
požadavkům na produkty prodávané těmito zprostředkovateli. 
 
Členské státy nemusí uplatňovat požadavky uvedené v odstavci 1 a v 
prvním pododstavci tohoto odstavce na všechny fyzické osoby, které 
pracují pro pojišťovnu nebo zajišťovnu anebo zprostředkovatele 
pojištění či zajištění a které vykonávají distribuci pojištění nebo 
zajištění, ale zajistí, aby příslušné osoby ve vedení takových podniků, 

170/2018 
 

§ 55 
 
 
 

(1) Pojišťovna, zajišťovna a samostatný zprostředkovatel jsou povinni 
distribuovat pojištění nebo zajištění pouze tak, že jejich pracovník, jejich 
vázaný zástupce a jeho pracovník a doplňkový pojišťovací 
zprostředkovatel a jeho pracovník, trvale splňují podmínky odborné 
způsobilosti podle § 56. 
(2) Pojišťovna zajistí, aby osoba podle § 3 odst. 2 a její pracovník a 
pojistník podle § 4 a jeho pracovník měli odborné znalosti a dovednosti, 
které jsou přiměřené obsahu činnosti, kterou skutečně vykonávají. 
(3) Samostatný zprostředkovatel, je-li fyzickou osobou, je povinen 
zprostředkovávat pojištění nebo zajištění pouze tak, že trvale splňuje 
podmínky odborné způsobilosti podle § 56. 
 

PT  

 170/2018 
 

§ 56 
 

(1) Odbornou způsobilostí se pro účely tohoto zákona rozumí získání 
všeobecných znalostí a získání a prohlubování odborných znalostí a 
dovedností nezbytných pro distribuci pojištění nebo zajištění. 
(2) Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce 
nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání.  
(3) Získání odborných znalostí a dovedností pro distribuci pojištění se 
prokazuje osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle 
tohoto zákona.  
(4) Získání odborných znalostí a dovedností pro distribuci zajištění se 
prokazuje osvědčením o absolvování vhodného vzdělávání nebo vhodné 
praxe.  
(5) Prohlubování odborné způsobilosti se prokazuje osvědčením o 
absolvování následného vzdělávání vydaným osobou, která toto 
vzdělávání uspořádala.  
(6) Pracovníci, vázaní zástupci a doplňkoví pojišťovací 
zprostředkovatelé pojišťovny, zajišťovny a samostatného 
zprostředkovatele a samostatný zprostředkovatel, je-li fyzickou osobou, 
jsou povinni získat všeobecné znalosti potvrzené odpovídajícím 
dokladem podle odstavce 2 nejpozději do 42 měsíců ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona.  
(7) Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky odborné znalosti 
a dovednosti pro distribuci pojištění ve smyslu odstavce 3 neprokazuje, 
pokud osoba, která takové osvědčení získala, v následujícím období 3 
roky nepřetržitě nedistribuovala pojištění ani se přímo nepodílela na 
distribuci pojištění ani nebyla za distribuci pojištění odpovědná. 
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(přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

které odpovídají za distribuci pojistných a zajistných produktů, a 
všechny ostatní osoby přímo zapojené do distribuce pojištění nebo 
zajištění prokázaly znalosti a schopnosti nezbytné k výkonu svých 
úkolů. 
 
Zprostředkovatelé pojištění a zajištění musí prokázat, že splňují 
příslušné požadavky týkající se odborných znalostí a způsobilosti, které 
jsou stanoveny v příloze I. 
 
 

  170/2018 
 

§ 59 odst. 1 
 

(1) Rozsah následného vzdělávání činí alespoň 15 hodin v každém 
kalendářním roce. Následné vzdělávání je zaměřeno na prohlubování 
odborných znalostí a dovedností podle skupiny odbornosti osoby 
uvedené v § 55. 
 

  

Článek 10 odst. 3 3. Fyzické osoby, které pracují pro pojišťovnu nebo zajišťovnu anebo 
pro zprostředkovatele pojištění či zajištění a které vykonávají distribuci 
pojištění nebo zajištění, musí mít dobrou pověst. Přinejmenším nesmějí 
mít záznam v trestním rejstříku nebo jiném vnitrostátním ekvivalentu, 
pokud jde o závažné trestné činy proti majetku nebo související s 
finančními činnostmi, a nedostaly se v minulosti do úpadku, ledaže byly 
rehabilitovány v souladu s vnitrostátním právem. 
 
Členské státy mohou v souladu s čl. 3 odst. 1 třetím pododstavcem 
umožnit distributorům pojištění nebo zajištění ověřovat dobrou pověst 
svých zaměstnanců a případně i svých zprostředkovatelů pojištění nebo 
zajištění. 
 
Členské státy nemusí uplatňovat požadavek uvedený v prvním 
pododstavci tohoto odstavce na všechny fyzické osoby, které pracují pro 
pojišťovnu nebo zajišťovnu nebo zprostředkovatele pojištění či zajištění, 

170/2018 
 
 

§ 70 
 
 

(1) Pojišťovna, zajišťovna a samostatný zprostředkovatel jsou povinni 
distribuovat pojištění nebo zajištění pouze tak, že jejich pracovník, jejich 
vázaný zástupce a jeho pracovník a doplňkový pojišťovací 
zprostředkovatel a jeho pracovník trvale splňují podmínky 
důvěryhodnosti. 
(2) Samostatný zprostředkovatel je povinen zprostředkovávat pojištění 
nebo zajištění pouze tak, že trvale splňuje podmínky důvěryhodnosti. 
(3) Pro účely tohoto zákona se za důvěryhodnou považuje fyzická 
osoba, která je plně svéprávná a dává předpoklad řádného provozování 
činnosti podle tohoto zákona. 
(4) Pro účely tohoto zákona se za důvěryhodnou považuje právnická 
osoba, jejíž dosavadní činnost dává předpoklad řádného provozování 
činnosti podle tohoto zákona. 
 
 

PT  
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Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

pokud tyto fyzické osoby přímo nevykonávají distribuci pojištění nebo 
zajištění.  
 
Členské státy zajistí, aby tento požadavek splňovaly osoby ve vedoucí 
struktuře, které odpovídají za distribuci pojištění nebo zajištění, a 
personál přímo zapojený do distribuce pojištění nebo zajištění. 
 
Členské státy v případě zprostředkovatelů doplňkového pojištění zajistí, 
aby osoby, které odpovídají za distribuci doplňkového pojištění, 
splňovaly požadavek uvedený v prvním pododstavci tohoto odstavce 
 

   170/2018 
 

§ 2 písm. k) 
 

k) pracovníkem osoba, která je s pojišťovnou, zajišťovnou nebo 
pojišťovacím zprostředkovatelem v pracovněprávním vztahu, anebo člen 
statutárního orgánu pojišťovny, zajišťovny nebo pojišťovacího 
zprostředkovatele, nebo jiná osoba s obdobnou působností nebo 
prokurista, pokud se přímo podílejí na distribuci pojištění nebo zajištění, 
nebo jsou za distribuci pojištění nebo zajištění odpovědni, 
 

  

Článek 10 odst. 4 
a 5 

4. Zprostředkovatelé pojištění a zajištění si musí udržovat pojištění 
odpovědnosti za škody při výkonu povolání, které pokrývá celé území 
Unie, nebo jinou podobnou záruku proti odpovědnosti z porušení 
povinné péče při výkonu povolání v hodnotě nejméně 1 250 000 EUR na 
jednu pojistnou událost a 1 850 000 EUR na všechny pojistné události 
dohromady za jeden rok, pokud jim takové pojištění nebo srovnatelnou 
záruku již neposkytuje pojišťovna, zajišťovna nebo jiný podnik, na jejíž 
účet zprostředkovatelé pojištění nebo zajištění působí nebo za niž jsou 
zprostředkovatelé pojištění nebo zajištění oprávněni jednat, nebo pokud 
tento podnik nepřebírá neomezenou odpovědnost za jednání 
zprostředkovatele. 
 
5. Členské státy vyžadují, aby zprostředkovatelé doplňkového pojištění 
měli pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání nebo 
srovnatelné záruky na úrovni stanovené členským státem, přičemž se 
zohlední povaha prodávaných produktů a vykonávané činnosti.  
 

170/2018 
 

§ 13 
 

(1) Samostatný zprostředkovatel musí být pojištěn pro případ povinnosti 
nahradit zákazníkovi škodu způsobenou porušením některé z povinností 
samostatného zprostředkovatele stanovených tímto zákonem, jinými 
právními předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění 
nebo zajištění, a přímo použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti 
distribuce pojištění nebo zajištění, s limitem pojistného plnění nejméně 
ve výši odpovídající hodnotě 1 250 000 EUR na jednu pojistnou událost 
a nejméně ve výši odpovídající hodnotě 1 850 000 EUR pro případ 
souběhu více pojistných událostí v jednom roce, nestanoví-li přímo 
použitelný předpis Evropské unie jinak. 
(2) Pojištění podle odstavce 1 musí být sjednáno u pojišťovny se sídlem 
v členském státě nebo u pojišťovny se sídlem v jiném než členském 
státě, která podléhá dohledu srovnatelnému s dohledem České národní 
banky, a musí být sjednáno tak, aby spoluúčast, byla-li sjednána, 
nepřekročila vyšší z limitů 5 000 Kč nebo 1 % z výše pojistného plnění. 

PT  

Článek 10 odst. 6  6. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření k ochraně zákazníků 
před neschopností zprostředkovatele pojištění, 
zajištění nebo doplňkového pojištění převést pojistné na pojišťovnu 
nebo převést částku pojistného plnění nebo vráceného pojistného 
pojištěnému. 

170/2018 
 

§ 54 odst. 2 
až 6 

(2) Pojistné zaplacené zákazníkem pojišťovacímu zprostředkovateli se 
považuje za pojistné zaplacené pojišťovně. To neplatí, jestliže 
pojišťovací zprostředkovatel zprostředkovává pojištění jako pojišťovací 
makléř a není pojišťovnou zmocněn přijímat pojistné; v takovém 
případě předá pojišťovací zprostředkovatel pojistné pojišťovně do 30 

PT  
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(přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

 
Tato opatření mají jednu nebo více těchto forem: 
a) zákonná nebo smluvní ustanovení, podle nichž se na peníze zaplacené 
zákazníkem zprostředkovateli hledí tak, jako kdyby byly zaplaceny 
podniku, zatímco na peníze zaplacené podnikem zprostředkovateli se 
hledí tak, jako kdyby byly zaplaceny zákazníkovi až tehdy, když je 
zákazník skutečně obdrží; 
 
b) požadavek na zprostředkovatele, aby trvale disponoval finančními 
prostředky ve výši 4 % úhrnu přijatého ročního pojistného, nejméně 
však 18 750 EUR; 
 
c) požadavek, aby se peníze zákazníků převáděly prostřednictvím přísně 
oddělených zákaznických účtů a aby se tyto účty nepoužívaly k vracení 
peněz jiným věřitelům v případě úpadku; 
 
d) požadavek, aby byl vytvořen záruční fond.  
 

dnů, nedohodne-li se se zákazníkem jinak. Pojistné plnění nebo jiné 
plnění z pojištění zaplacené pojišťovnou zákazníkovi nebo jiné 
oprávněné osobě prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele se 
považuje za zaplacené zákazníkovi nebo jiné oprávněné osobě, jakmile 
je zákazník nebo jiná oprávněná osoba skutečně obdrží. To neplatí, 
jestliže pojišťovací zprostředkovatel zprostředkovává pojištění jako 
pojišťovací makléř a je zákazníkem nebo jinou oprávněnou osobou 
zmocněn přijímat plnění z pojištění; v takovém případě předá 
pojišťovací zprostředkovatel plnění z pojištění zákazníkovi nebo jiné 
oprávněné osobě do 30 dnů, nedohodne-li se se zákazníkem nebo s jinou 
oprávněnou osobou jinak.  
(3) Je-li samostatný zprostředkovatel nebo pojišťovací zprostředkovatel 
s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, na 
základě smlouvy s pojišťovnou oprávněn od zákazníka přijímat pojistné 
nebo zprostředkovávat výplatu pojistného plnění, je povinen  
a) udržovat trvale likvidní finanční jistotu ve výši 4 % z přijatého 
ročního pojistného, nejméně však ve výši odpovídající hodnotě 18 750 
EUR, nebo  
b) používat pro převody pojistného a pojistného plnění výhradně účet 
pojišťovny nebo zvlášť k tomu zřízený a od vlastního hospodaření 
oddělený účet u banky, spořitelního a úvěrního družstva, zahraniční 
banky se sídlem v členském státě nebo zahraniční banky se sídlem v 
jiném než členském státě, která podléhá dohledu srovnatelnému s 
dohledem České národní banky.  
(4) Je-li vázaný zástupce nebo doplňkový pojišťovací zprostředkovatel 
na základě smlouvy se zastoupeným oprávněn od zákazníka přijímat 
pojistné nebo zprostředkovávat výplatu pojistného plnění, je povinen 
používat pro převody pojistného a pojistného plnění výhradně účet podle 
odstavce 3 písm. b).  
(5) Pojistné přijaté v hotovosti je pojišťovací zprostředkovatel povinen 
bez zbytečného odkladu vložit na účet podle odstavce 3 písm. b).  
(6) Peněžní prostředky na účtu samostatného zprostředkovatele nebo 
pojišťovacího zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, 
než je Česká republika, podle odstavce 3 písm. b) nepodléhají výkonu 
rozhodnutí na majetek těchto pojišťovacích zprostředkovatelů. 
 

Článek 10 odst. 7 7. EIOPA pravidelně přezkoumává částky uvedené v odstavcích 4 a 6, 
aby braly v úvahu změny evropského indexu spotřebitelských cen 
zveřejňovaného Eurostatem. První přezkum se uskuteční do 31. prosince 
2017 a následné přezkumy každých pět let. 
 
EIOPA vypracuje návrhy regulačních technických norem, které upraví 
základní částku v eurech uvedenou v odstavcích 4 a 6 o procentní změnu 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

indexu uvedeného v prvním pododstavci tohoto odstavce během období 
mezi 1. lednem 2013 a 31. prosincem 2017 nebo mezi datem posledního 
a nového přezkumu a zaokrouhlí ji nahoru na desítky eur. 
 
EIOPA předloží Komisi tyto návrhy regulačních technických norem do 
30. června 2018 a následné návrhy regulačních technických norem po 
každých pěti letech. 
 
Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy 
uvedené ve druhém a třetím pododstavci tohoto odstavce v souladu s 
články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1094/2010.  
 

Článek 10 odst. 8 8. Pojišťovny a zajišťovny k zajištění souladu s požadavky podle 
odstavců 1, 2 a 3 schvalují, provádějí a pravidelně přezkoumávají své 
vnitřní politiky a příslušné vnitřní postupy. 
 
Pojišťovny a zajišťovny vymezí funkci k zajištění řádného provádění 
schválených politik a postupů. 
 
Pojišťovny a zajišťovny vedou, udržují a průběžně aktualizují záznamy 
o všech relevantních dokladech týkajících se použití odstavců 1, 2 a 3. 
Pojišťovny a zajišťovny sdělí příslušnému orgánu domovského 
členského státu na jeho žádost jméno osoby, která je za tuto funkci 
odpovědná. 
 

170/2018 
 

§ 48 odst. 1 
 

(1) Pojišťovna, zajišťovna, samostatný zprostředkovatel přiměřeně 
povaze, rozsahu a složitosti své činnosti zavede, udržuje a uplatňuje 
a) pravidla kontroly činnosti svých pracovníků a vázaných zástupců a 
jejich pracovníků, v případě pojišťovny nebo zajišťovny též 
samostatných zprostředkovatelů a doplňkových pojišťovacích 
zprostředkovatelů a jejich pracovníků, zejména se zaměřením na 
kontrolu řádného dodržování pravidel jednání stanovených tímto 
zákonem, jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují k 
distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo použitelnými předpisy 
Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, a kontrolu řádného 
provozování činnosti, 
b) pravidla odměňování svých pracovníků, samostatných 
zprostředkovatelů, vázaných zástupců a jejich pracovníků, doplňkových 
pojišťovacích zprostředkovatelů a jejich pracovníků; tato pravidla nesmí 
motivovat k neplnění povinností podle tohoto zákona, jiných právních 
předpisů v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo 
zajištění, a přímo použitelných předpisů Evropské unie v oblasti 
distribuce pojištění, zejména v oblasti pravidel jednání, přičemž nesmí 
motivovat k tomu, aby byly zákazníkům doporučovány konkrétní 
pojistné produkty na úkor jiných produktů, které by lépe odpovídaly 
potřebám zákazníka, 
c) postupy pro předcházení, zjišťování a řízení střetu zájmů, 
d) systém vyřizování stížností, který zahrnuje i obecná pravidla pro 
evidenci a vyřizování stížností a 
e) účinný mechanismus, který umožní hlásit porušení nebo hrozící 
porušení tohoto zákona, jiných právních předpisů v rozsahu, v jakém se 
vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo použitelných 
předpisů Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, prostřednictvím 
zvláštního, nezávislého a samostatného komunikačního kanálu. 
 

PT  

Článek 11 odst. 1 Zveřejnění pravidel obecného zájmu 170/2018 § 99 Česká národní banka uveřejní na svých internetových stránkách PT  
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Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

a 2  
1. Členské státy zajistí, aby jejich příslušné orgány vhodně zveřejnily 
příslušné vnitrostátní právní předpisy chránící obecný zájem, včetně 
informací o tom, zda a jakým způsobem se členský stát rozhodl 
uplatňovat přísnější požadavky podle čl. 29 odst. 3, které se vztahují na 
distribuci pojištění a zajištění na jejich území. 
 
2. Členský stát, který vedle ustanovení této směrnice navrhuje uplatnit a 
uplatňuje další předpisy, kterými se řídí distribuce pojištění, zajistí, aby 
administrativní zátěž z nich plynoucí byla přiměřená s ohledem na 
ochranu spotřebitelů. Členské státy tyto předpisy nadále sledují, aby 
zajistily, že zůstávají v souladu s tímto odstavcem.  
 

  informaci o pravidlech distribuce pojištění nebo zajištění v České 
republice, která nevyplývají z práva Evropské unie. 

Článek 11 odst. 3 
a 4 

3. EIOPA vloží na své internetové stránky hypertextové odkazy na 
internetové stránky příslušných orgánů, kde jsou zveřejněny informace o 
pravidlech obecného zájmu. Příslušný vnitrostátní orgán tyto informace 
pravidelně aktualizuje a EIOPA je zpřístupní na svých internetových 
stránkách, přičemž všechna vnitrostátní pravidla obecného zájmu budou 
rozdělena do kategorií podle jednotlivých příslušných oblastí práva. 
 
4. Členské státy zřídí jediné kontaktní místo pověřené poskytováním 
informací o pravidlech obecného zájmu v příslušném členském státě. 
Takovým kontaktním místem by měl být vhodný příslušný orgán. 

170/2018 § 99 Česká národní banka uveřejní na svých internetových stránkách 
informaci o pravidlech distribuce pojištění nebo zajištění v České 
republice, která nevyplývají z práva Evropské unie. 
 

PT  

   
 

170/2018 
 

§ 100 
 

(1) Kontaktním místem pro účely spolupráce příslušných orgánů 
dohledu a výměny informací mezi nimi je v České republice Česká 
národní banka.  
(2) Česká národní banka je povinna na vyžádání sdělit každému 
informace o tom, který orgán jiného členského státu je příslušným 
orgánem dohledu a který orgán jiného členského státu je kontaktním 
místem. Za tímto účelem takové údaje shromažďuje a pravidelně 
aktualizuje. 
 

  

Článek 11 odst. 5 5. EIOPA ve zprávě posoudí pravidla obecného zájmu zveřejněná 
členskými státy, jak je uvedeno v tomto článku, a informuje o nich 
Komisi v souvislosti s řádným fungováním této směrnice a vnitřního 
trhu do 23. února 2019.  

 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Článek 12 Příslušné orgány 
 

1. Členské státy určí příslušné orgány zmocněné zajišťovat provádění 
této směrnice. Uvědomí o tom Komisi, přičemž uvedou případné 
rozdělení úkolů. 
 
2. Orgány uvedenými v odstavci 1 tohoto článku jsou buď veřejné 
orgány, nebo subjekty uznané vnitrostátním právem nebo veřejnými 
orgány výslovně za tímto účelem zmocněnými vnitrostátním právem. 
Nesmějí to být pojišťovny ani zajišťovny ani sdružení, jejichž členové 
přímo nebo nepřímo zahrnují pojišťovny nebo zajišťovny, ani 
zprostředkovatelé pojištění nebo zajištění, aniž je dotčena možnost 
spolupráce příslušných orgánů či jiných subjektů, je-li to výslovně 
stanoveno v čl. 3 odst. 1. 
 
3. Příslušné orgány musí mít veškeré pravomoci nezbytné k výkonu 
svých úkolů podle této směrnice. Existuje-li na území členského státu 
více než jeden příslušný orgán, zajišťuje členský stát úzkou spolupráci 
těchto orgánů, aby mohly účinně plnit své úkoly. 
 

170/2018 
 

§ 94 
 
 

(1) Dohled nad dodržováním povinností pojišťovny, zajišťovny, 
pojišťovacího zprostředkovatele, pojistníka podle § 4 a akreditované 
osoby stanovených tímto zákonem, jinými právními předpisy v rozsahu, 
v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo 
použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, 
vykonává Česká národní banka. 
(2) Osoby podléhající dohledu jsou povinny poskytnout České národní 
bance při výkonu dohledu potřebnou součinnost, zejména jsou povinny 
jí na vyžádání předložit informace, podklady, objasnění skutečností, 
záznamy, zprávy nebo s nimi spojené údaje, a to bez zbytečného 
odkladu nebo ve lhůtě stanovené Českou národní bankou. To platí 
obdobně pro toho, kdo je důvodně podezřelý, že neoprávněně provozuje 
činnost podle tohoto zákona. 
 
 

PT  

  170/2018 
 

§ 97 
 

Dohled nad dodržováním povinností podle tohoto zákona, jiných 
právních předpisů v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění 
nebo zajištění, a přímo použitelných předpisů Evropské unie v oblasti 
distribuce pojištění při zprostředkování pojištění nebo zajištění 
samostatným zprostředkovatelem, vázaným zástupcem a doplňkovým 
pojišťovacím zprostředkovatelem v hostitelském členském státě 
vykonává Česká národní banka, s výjimkou dohledu nad plněním 
povinností podle § 71 až 92 v případě výkonu činnosti v hostitelském 
členském státě na základě svobody usazování. 
 

  

Článek 13 odst. 1 
až 3 

Spolupráce a výměna informací mezi příslušnými orgány členských 
států 

 
1. Příslušné orgány různých členských států navzájem spolupracují a 
vyměňují si veškeré relevantní informace o distributorech pojištění a 
zajištění za účelem zajištění řádného uplatňování této směrnice.  
 
2. Příslušné orgány sdílejí zejména během postupu registrace a následně 
průběžně relevantní informace o pověsti a o odborných znalostech a 
způsobilosti distributorů pojištění a zajištění.  
 
3. Příslušné orgány si rovněž vyměňují informace o distributorech 
pojištění a zajištění, kterým byla uložena sankce nebo jiné opatření 

170/2018 
 

§ 101 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Česká národní banka může vyžadovat informace o pojišťovacím 
zprostředkovateli s domovským členským státem jiným, než je Česká 
republika, od kontaktního místa jiného členského státu. 
(2) Česká národní banka bez zbytečného odkladu poskytne na žádost 
kontaktního místa jiného členského státu tomuto kontaktnímu místu 
požadované informace související s výkonem dohledu nad pojišťovacím 
zprostředkovatelem. Česká národní banka může podmínit poskytnutí 
této informace tím, že poskytnutá informace nesmí být dále poskytnuta 
bez jejího předchozího souhlasu. 
(3) Poskytne-li kontaktní místo jiného členského státu České národní 
bance informaci za podmínky, že informace nesmí být dále poskytnuta 
bez jeho předchozího souhlasu, může Česká národní banka tuto 
informaci předat jinému příslušnému orgánu výhradně za účelem, k 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

podle kapitoly VII, pokud tyto informace mohou vést k výmazu těchto 
distributorů z rejstříku. 
 
 

němuž byla informace poskytnuta. Jinému orgánu nebo osobě předá 
Česká národní banka poskytnutou informaci pouze s výslovným 
souhlasem kontaktního místa, které informaci poskytlo, a výhradně za 
účelem stanoveným tímto kontaktním místem. 
 

Článek 13 odst. 4 4. Veškeré osoby, které mají přijímat nebo sdělovat informace v 
souvislosti s touto směrnicí, jsou vázány profesním tajemstvím, jak je 
stanoveno v článku 64 směrnice 2009/138/ES. 
 

170/2018 
 

§ 95 Pro povinnost mlčenlivosti při výkonu dohledu podle tohoto zákona se 
ustanovení zákona o pojišťovnictví týkající se povinnosti mlčenlivosti 
při výkonu dohledu použijí obdobně. 

PT  

Článek 14  Stížnosti 
 

Členské státy zajistí vytvoření postupů, které umožní zákazníkům a 
jiným zainteresovaným stranám, zejména spotřebitelským sdružením, 
podávat stížnosti na distributory pojištění a zajištění. Stěžovatelé obdrží 
v každém případě odpověď. 
 

170/2018 
 

§ 48 odst. 1 
písm. d) 
 

(1) Pojišťovna, zajišťovna, samostatný zprostředkovatel přiměřeně 
povaze, rozsahu a složitosti své činnosti zavede, udržuje a uplatňuje 
d) systém vyřizování stížností, který zahrnuje i obecná pravidla pro 
evidenci a vyřizování stížností a 

PT  

Článek 15 
 

Mimosoudní řešení sporů 
 

1. Členské státy zajistí, aby v souladu s příslušnými legislativními akty 
Unie a vnitrostátním právem, a je-li to vhodné, za využití stávajících 
orgánů byly zavedeny vhodné, účinné, nezávislé a nestranné postupy pro 
mimosoudní řešení sporů mezi zákazníky a distributory pojištění, které 
se týkají práv a povinností vyplývajících z této směrnice. Členské státy 
zajistí, aby se takové postupy a pravomoc příslušných orgánů účinně 
vztahovaly na distributory pojištění, proti nimž je řízení zahájeno. 
 
2. Členské státy zajistí, aby orgány uvedené v odstavci 1 spolupracovaly 
při řešení přeshraničních sporů, které se týkají práv a povinností 
vyplývajících z této směrnice.  

202/2012 
 
 
 
 
 

 Problematika je řešena napříč celým zákonem č. 202/2012 Sb.,  
o mediaci a o změně některých zákonů. 

PT  

  216/1994  Problematika je řešena napříč celým zákonem č. 216/1994 Sb.,  
o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů.  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Článek 16  Omezení využívání zprostředkovatelů 
 

Členské státy zajistí, aby pojišťovny, zajišťovny a zprostředkovatelé 
pojištění či zajištění při využívání služeb zprostředkovatelů pojištění, 
zajištění nebo doplňkového pojištění využívali pouze služby distribuce 
pojištění a zajištění poskytované registrovanými zprostředkovateli 
pojištění, zajištění nebo doplňkového pojištění, včetně těch uvedených v 
čl. 1 odst. 3.  

170/2018 
 

§ 5 
 
 

(1) Zprostředkovávat pojištění nebo zajištění jako podnikatel může 
pouze 
a) samostatný zprostředkovatel (§ 6), 
b) vázaný zástupce (§ 15), 
c) doplňkový pojišťovací zprostředkovatel (§ 24), nebo 
d) pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, 
než je Česká republika (§ 33). 
(2) Zprostředkovávat pojištění jako podnikatel může také pojišťovna; 
zprostředkovávat zajištění jako podnikatel může také zajišťovna. Při 
zprostředkování pojištění nebo zajištění se na pojišťovnu nebo 
zajišťovnu použijí obdobně ustanovení tohoto zákona týkající se 
samostatného zprostředkovatele s výjimkou § 6 až 11, § 13, § 36 až 46, 
§ 96 až 103, § 105, § 109 odst. 1 písm. a) až c) a § 120 odst. 4 až 6. 
 
 

PT  

       

  170/2018 
 

§ 47 
 

(1) Pojišťovna může být při poskytování pojištění zastoupena pouze 
pracovníkem, jinou pojišťovnou, samostatným zprostředkovatelem, 
pojišťovacím zprostředkovatelem s domovským členským státem jiným, 
než je Česká republika, vázaným zástupcem nebo doplňkovým 
pojišťovacím zprostředkovatelem. 
(2) Zajišťovna může být při poskytování zajištění zastoupena pouze 
pracovníkem, jinou zajišťovnou, samostatným zprostředkovatelem, 
pojišťovacím zprostředkovatelem s domovským členským státem jiným, 
než je Česká republika, nebo vázaným zástupcem. 
(3) Samostatný zprostředkovatel může být při zprostředkování pojištění 
nebo zajištění zastoupen pouze pracovníkem, vázaným zástupcem nebo 
doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem. 
(4) Pojišťovna může být při zprostředkování pojištění zastoupena pouze 
pracovníkem, jinou pojišťovnou, samostatným zprostředkovatelem, 
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(přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

pojišťovacím zprostředkovatelem s domovským členským státem jiným, 
než je Česká republika, vázaným zástupcem nebo doplňkovým 
pojišťovacím zprostředkovatelem. Zajišťovna může být při 
zprostředkování zajištění zastoupena pouze pracovníkem, jinou 
zajišťovnou, samostatným zprostředkovatelem, pojišťovacím 
zprostředkovatelem s domovským členským státem jiným, než je Česká 
republika, nebo vázaným zástupcem. 
(5) Vázaný zástupce může být při zprostředkování pojištění nebo 
zajištění zastoupen pouze pracovníkem. 
(6) Doplňkový pojišťovací zprostředkovatel může být při 
zprostředkování pojištění zastoupen pouze pracovníkem. 
 

Článek 17 odst. 1 
 

Obecná zásada 
 

1. Členské státy zajistí, aby distributoři pojištění jednali při distribuci 
pojištění vždy čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími 
zájmy svých zákazníků. 
  

170/2018 
 

§ 72 odst. 1 
 

(1) Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel jedná kvalifikovaně, 
čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníka. 

PT  

Článek 17 odst. 2 2. Aniž je dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES, 
zajistí členské státy, aby veškeré informace týkající se předmětu této 
směrnice, včetně propagačních sdělení distributora pojištění, určené 
zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům byly korektní, jasné a 
neklamavé. Propagační sdělení musí být vždy možné jako taková jasně 
určit.  

 

170/2018 
 

§ 73 
 

(1) Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel při komunikaci se 
zákazníkem, včetně obchodního sdělení, nesmí používat nejasné, 
nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace. 
(2) Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel zajistí, aby obsah 
komunikace byl podán jasným, výstižným a srozumitelným způsobem. 
(3) Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel musí každé obchodní 
sdělení jasně označit slovy „obchodní sdělení“. 
 

PT  

Článek 17 odst. 3 3. Členské státy zajistí, aby distributoři pojištění nebyli odměňováni 
způsobem, který by byl v rozporu s jejich povinností jednat v nejlepším 
zájmu svých zákazníků, ani takovým způsobem neodměňovali či 
nehodnotili výkony svých zaměstnanců. Distributor pojištění nesmí 
zejména zavést žádný mechanismus, který by mohl formou odměn, 
prodejních cílů či jiným způsobem distributora či jeho zaměstnance 
motivovat k tomu, aby zákazníkům doporučovali konkrétní pojistný 
produkt, pokud by tento distributor pojištění mohl nabídnout i jiný 
pojistný produkt, který by lépe odpovídal potřebám daného zákazníka. 
 

170/2018 
 

§ 75 
 
 

Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel nesmí v souvislosti se svou 
činností přijmout, nabídnout nebo poskytnout peněžitou nebo 
nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení povinnosti stanovené 
tímto zákonem, jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují 
k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo použitelnými předpisy 
Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, včetně neobvyklé úplaty za 
poskytovanou službu nebo jakékoli jiné neopodstatněné výhody 
finanční, materiální nebo nemateriální. 
 
 

PT  
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(přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

  170/2018 
 

§ 48 odst. 1 
písm. b) 

 

(1) Pojišťovna, zajišťovna, samostatný zprostředkovatel přiměřeně 
povaze, rozsahu a složitosti své činnosti zavede, udržuje a uplatňuje 
b) pravidla odměňování svých pracovníků, samostatných 
zprostředkovatelů, vázaných zástupců a jejich pracovníků, doplňkových 
pojišťovacích zprostředkovatelů a jejich pracovníků; tato pravidla nesmí 
motivovat k neplnění povinností podle tohoto zákona, jiných právních 
předpisů v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo 
zajištění, a přímo použitelných předpisů Evropské unie v oblasti 
distribuce pojištění, zejména v oblasti pravidel jednání, přičemž nesmí 
motivovat k tomu, aby byly zákazníkům doporučovány konkrétní 
pojistné produkty na úkor jiných produktů, které by lépe odpovídaly 
potřebám zákazníka, 
 

  

Článek 18 písm. 
a) 
 

Obecné informace poskytované zprostředkovatelem pojištění nebo 
pojišťovnou 

 
Členské státy zajistí, aby  
 
a) zprostředkovatel pojištění sdělil zákazníkovi v dostatečném předstihu 
před uzavřením pojistné smlouvy tyto informace: 

i) svou totožnost a adresu a skutečnost, že je 
zprostředkovatelem pojištění, 
ii) zda poskytuje poradenství o prodávaných pojistných 
produktech, 
iii) postupy uvedené v článku 14, které umožňují zákazníkům 
a jiným zúčastněným osobám podávat stížnosti na 
zprostředkovatele pojištění, a postupy pro mimosoudní řešení 
sporů uvedené v článku 15, 
iv) rejstřík, v němž je zapsán, a prostředky pro ověření, že je 
registrován, a 
v) zda zprostředkovatel zastupuje zákazníka nebo jedná na 
účet či jménem pojišťovny; 

 

170/2018 
 

§ 88 odst. 1 
písm. a) až 
e) 
 
 

(1) Pojišťovací zprostředkovatel je povinen zákazníkovi sdělit 
a) své jméno, adresu svého sídla a skutečnost, že je pojišťovacím 
zprostředkovatelem a zda provozuje činnost zprostředkování pojištění 
nebo zajištění jako samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce, 
doplňkový pojišťovací zprostředkovatel nebo pojišťovací 
zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká 
republika, případně jména pracovníků, kteří se zákazníkem přímo 
jednají; vázaný zástupce pojišťovny nebo její doplňkový pojišťovací 
zprostředkovatel rozliší, zda pojišťovna jedná v roli pojistitele nebo 
pojišťovacího zprostředkovatele, 
b) označení registru v němž je zapsán nebo, v případě pojišťovacího 
zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je Česká 
republika, označení obdobného veřejného seznamu, 
c) informace o způsobech vyřizování stížností zákazníků, pojištěných 
nebo jiných oprávněných osob, včetně možnosti obrátit se na Českou 
národní banku, a o mimosoudním řešení sporů prostřednictvím 
finančního arbitra nebo jiným způsobem, 
d) jméno zastoupeného, 
e) jména pojišťoven, pro které je oprávněn zprostředkovávat pojištění, 
 

PT  

  170/2018 
 

§ 85 písm. f) 
a g) 

 

Jedná-li se o životní pojištění, je pojišťovna povinna zákazníkovi sdělit 
také 
f) informaci o tom, že pojišťovně nebo pojišťovacímu zprostředkovateli 
vzniká povinnost poskytnout radu podle § 78, ze kterých produktů 
kterých pojišťoven vychází výběr podle § 78 odst. 2 písm. b), a zda bude 
posuzovat vhodnost pojištění i po jeho sjednání, a 
g) informaci o tom, že pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel 
nejsou schopni určit, zda je pro zákazníka navrhovaný produkt vhodný, 
neposkytne-li zákazník dostatečné informace uvedené v § 78 odst. 2 
písm. a). 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBG68VATE)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                     VII.                                           

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  VII. srovnávací_tabulka_32016L0097.doc      str. 38 z 
102   

Celex: 32016L0097 Lhůta pro implementaci 1.10.2018 Úřední věstník                     L 026 2016 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Tereza Kubíčková, 31. 7. 2018 
Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

 

  170/2018 
 

§ 77 odst. 1 
a 2 

(1) Před sjednáním nebo podstatnou změnou pojištění získá pojišťovna 
nebo pojišťovací zprostředkovatel od zákazníka informace týkající se 
jeho požadavků, cílů a potřeb. 
(2) Na základě získaných informací poskytne pojišťovna nebo 
pojišťovací zprostředkovatel zákazníkovi doporučení, aby se mohl 
zákazník rozhodnout, zda sjedná nebo podstatně změní pojištění. 
 

  

  170/2018 
 

§ 78 odst. 1 
a 3 

 

(1) Před sjednáním nebo podstatnou změnou rezervotvorného pojištění 
poskytne pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel zákazníkovi radu 
týkající se vhodnosti těchto právních jednání pro zákazníka. 
(3) Informuje-li pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel před 
sjednáním nebo podstatnou změnou jiného než rezervotvorného 
pojištění zákazníka o tom, že poskytuje radu týkající se vhodnosti těchto 
právních jednání pro zákazníka, odstavec 2 se použije obdobně. 
 

  

  170/2018 
 

§ 72 odst. 2 
 

(2) Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel jedná tak, aby bylo 
zákazníkovi zřejmé, v jaké pozici a jménem koho pojišťovna nebo 
pojišťovací zprostředkovatel jedná. 
 

Článek 18 písm. 
b) 
 

b) pojišťovna sdělila zákazníkovi v dostatečném předstihu před 
uzavřením pojistné smlouvy tyto informace: 
 

i) svou totožnost a adresu a skutečnost, že je pojišťovnou, 
 
 
ii) zda poskytuje poradenství o prodávaných pojistných 
produktech, 

 
  

iii) postupy uvedené v článku 14, které umožňují zákazníkům 
a jiným zúčastněným osobám podávat stížnosti na pojišťovny, 
a postupy pro mimosoudní řešení sporů uvedené v článku 15. 

 

170/2018 
 

§ 83 písm. a) 
až c) 
 

 

Pojišťovna je povinna zákazníkovi sdělit 
a) své jméno, a nevyplývá-li to z jejího jména, právní formu a 
skutečnost, že je pojišťovnou, a jména pracovníků, kteří se zákazníkem 
přímo jednají; pojišťovna přitom rozliší, zda jedná v roli pojistitele nebo 
pojišťovacího zprostředkovatele, 
b) adresu svého sídla a tam, kde to přichází v úvahu, adresu zastoupení 
nebo pobočky, prostřednictvím kterých sjednává pojištění, 
c) informace o způsobech vyřizování stížností zákazníků, pojištěných 
nebo jiných oprávněných osob, včetně možnosti obrátit se na Českou 
národní banku, a o mimosoudním řešení sporů prostřednictvím 
finančního arbitra a případně i jiným způsobem, 
 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

  170/2018 
 

§ 85 písm. f) 
a g) 

 

Jedná-li se o životní pojištění, je pojišťovna povinna zákazníkovi sdělit 
také 
f) informaci o tom, že pojišťovně nebo pojišťovacímu zprostředkovateli 
vzniká povinnost poskytnout radu podle § 78, ze kterých produktů 
kterých pojišťoven vychází výběr podle § 78 odst. 2 písm. b), a zda bude 
posuzovat vhodnost pojištění i po jeho sjednání, a 
g) informaci o tom, že pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel 
nejsou schopni určit, zda je pro zákazníka navrhovaný produkt vhodný, 
neposkytne-li zákazník dostatečné informace uvedené v § 78 odst. 2 
písm. a). 
 

  

  170/2018 
 

§ 77 odst. 1 
a 2 

 

(1) Před sjednáním nebo podstatnou změnou pojištění získá pojišťovna 
nebo pojišťovací zprostředkovatel od zákazníka informace týkající se 
jeho požadavků, cílů a potřeb. 
(2) Na základě získaných informací poskytne pojišťovna nebo 
pojišťovací zprostředkovatel zákazníkovi doporučení, aby se mohl 
zákazník rozhodnout, zda sjedná nebo podstatně změní pojištění. 
 

  

  170/2018 
 

§ 78 odst. 1 
 

(1) Před sjednáním nebo podstatnou změnou rezervotvorného pojištění 
poskytne pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel zákazníkovi radu 
týkající se vhodnosti těchto právních jednání pro zákazníka. 
 

Článek 19 odst. 1 
písm. a) 
 

1. Členské státy zajistí, aby zprostředkovatel pojištění sdělil zákazníkovi 
v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy alespoň tyto 
informace: 
 
a) zda drží přímo nebo nepřímo nejméně 10 % hlasovacích práv nebo 
kapitálu v pojišťovně, v níž má účast; 
 

170/2018 
 

§ 88 odst. 1 
písm. f) 

Pojišťovací zprostředkovatel je povinen zákazníkovi sdělit 
f) zda má přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo 
základním kapitálu pojišťovny, se kterou má být pojištění sjednáno, 
jestliže tento podíl převyšuje 10 %, 

PT  

Článek 19 odst. 1 
písm. b) 
 

b) zda daná pojišťovna nebo její mateřský podnik drží přímo nebo 
nepřímo účast představující nejméně 10 % hlasovacích práv nebo 
kapitálu v daném zprostředkovateli pojištění; 
 

170/2018 
 

§ 88 odst. 1 
písm. g) 

Pojišťovací zprostředkovatel je povinen zákazníkovi sdělit 
g) zda pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno, nebo osoba 
ovládající danou pojišťovnu má přímý nebo nepřímý podíl na 
hlasovacích právech nebo základním kapitálu pojišťovacího 
zprostředkovatele, jestliže tento podíl převyšuje 10 %, 
 

PT  

Článek 19 odst. 1 
písm. c) 
 

c) ve vztahu k návrhu smlouvy nebo ke smlouvě, k níž je poskytováno 
poradenství, zda 

i) poskytuje poradenství na základě nestranné a osobní 
analýzy, 
ii) jeho smluvním závazkem je vykonávat distribuci pojištění 

170/2018 
 

§ 85 písm. f) 
a g) 

 
 

Jedná-li se o životní pojištění, je pojišťovna povinna zákazníkovi sdělit 
také 
f) informaci o tom, že pojišťovně nebo pojišťovacímu zprostředkovateli 
vzniká povinnost poskytnout radu podle § 78, ze kterých produktů 
kterých pojišťoven vychází výběr podle § 78 odst. 2 písm. b), a zda bude 

PT  
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(přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

výhradně pro jednu nebo více pojišťoven; v tomto případě má 
sdělit názvy těchto pojišťoven, nebo 
iii) jeho smluvním závazkem není vykonávat distribuci 
pojištění výhradně pro jednu nebo více pojišťoven a 
neposkytuje poradenství na základě nestranné a osobní 
analýzy; v tomto případě má sdělit názvy pojišťoven, se 
kterými může vykonávat a vykonává činnost; 

posuzovat vhodnost pojištění i po jeho sjednání, a 
g) informaci o tom, že pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel 
nejsou schopni určit, zda je pro zákazníka navrhovaný produkt vhodný, 
neposkytne-li zákazník dostatečné informace uvedené v § 78 odst. 2 
písm. a). 
 

   
 

170/2018 
 

§ 77 odst. 1 
a 2 

 

(1) Před sjednáním nebo podstatnou změnou pojištění získá pojišťovna 
nebo pojišťovací zprostředkovatel od zákazníka informace týkající se 
jeho požadavků, cílů a potřeb. 
(2) Na základě získaných informací poskytne pojišťovna nebo 
pojišťovací zprostředkovatel zákazníkovi doporučení, aby se mohl 
zákazník rozhodnout, zda sjedná nebo podstatně změní pojištění. 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

170/2018 
 

§ 78 (1) Před sjednáním nebo podstatnou změnou rezervotvorného pojištění 
poskytne pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel zákazníkovi radu 
týkající se vhodnosti těchto právních jednání pro zákazníka. 
(2) Rada se poskytuje na základě 
a) analýzy 
1. požadavků, cílů a potřeb získaných od zákazníka, 
2. rizik, kterým může být zákazník vystaven po dobu trvání pojištění, 
3. finanční situace zákazníka, 
4. znalostí a zkušeností zákazníka v oblasti investic, 
5. rizikové tolerance zákazníka a jeho schopnosti nést ztráty, 
6. právních vztahů zákazníka týkajících se dalších produktů finančního 
trhu a 
b) výběru z dostatečného počtu vhodných pojistných produktů, které 
může pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel distribuovat. 
(3) Informuje-li pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel před 
sjednáním nebo podstatnou změnou jiného než rezervotvorného 
pojištění zákazníka o tom, že poskytuje radu týkající se vhodnosti těchto 
právních jednání pro zákazníka, odstavec 2 se použije obdobně. 
(4) Požadavky na informace, které jsou předmětem analýzy podle 
odstavce 2 písm. a) bodu 4, stanoví přímo použitelný předpis Evropské 
unie vydaný podle čl. 30 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/97. 
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Celex: 32016L0097 Lhůta pro implementaci 1.10.2018 Úřední věstník                     L 026 2016 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Tereza Kubíčková, 31. 7. 2018 
Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění 

(přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

  
 
 
 

170/2018 
 

§ 88 odst. 1 
písm. a), d) 

a e) 

(1) Pojišťovací zprostředkovatel je povinen zákazníkovi sdělit 
a) své jméno, adresu svého sídla a skutečnost, že je pojišťovacím 
zprostředkovatelem a zda provozuje činnost zprostředkování pojištění 
nebo zajištění jako samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce, 
doplňkový pojišťovací zprostředkovatel nebo pojišťovací 
zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká 
republika, případně jména pracovníků, kteří se zákazníkem přímo 
jednají; vázaný zástupce pojišťovny nebo její doplňkový pojišťovací 
zprostředkovatel rozliší, zda pojišťovna jedná v roli pojistitele nebo 
pojišťovacího zprostředkovatele, 
d) jméno zastoupeného, 
e) jména pojišťoven, pro které je oprávněn zprostředkovávat pojištění, 
 

  

Článek 19 odst. 1 
písm. d) 

d) povahu odměny obdržené za pojistnou smlouvu; 
 

170/2018 
 

§ 88 odst. 1 
písm. h) 

Pojišťovací zprostředkovatel je povinen zákazníkovi sdělit 
h) informace o povaze své odměny poskytnuté mu v souvislosti se 
sjednávaným pojištěním nebo změnou pojištění, 
 

PT  

Článek 19 odst. 1 
písm. e) 
 

e) zda ve vztahu k pojistné smlouvě pracuje: 
 

i) na základě poplatku, který je odměnou přímo placenou 
zákazníkem, 
 
ii) na základě jakékoli provize, která je odměnou zahrnutou v 
pojistném, 
 
iii) na základě jiného druhu odměny, včetně hospodářské 
výhody jakéhokoli druhu, jež je nabídnuta nebo poskytnuta v 
souvislosti s pojistnou smlouvou, nebo 
 
iv) na základě kombinace jakýchkoli z druhů odměn 
uvedených v bodech i), ii) a iii).  

 

170/2018 
 

§ 88 odst. 1 
písm. i) a j) 

Pojišťovací zprostředkovatel je povinen zákazníkovi sdělit 
i) zda je v daném pojištění odměňován zákazníkem, pojišťovnou, nebo 
zároveň zákazníkem a pojišťovnou, a 
j) výši odměny, která je hrazena přímo zákazníkem; není-li to možné, 
metodu výpočtu takové odměny. 

PT  

Článek 19 odst. 2 
 

2. Pokud poplatek hradí zákazník přímo, informuje ho zprostředkovatel 
pojištění o výši poplatku, a není-li to možné, o metodě jeho výpočtu.  
 

170/2018 
 

§ 88 odst. 1 
písm. j) 

Pojišťovací zprostředkovatel je povinen zákazníkovi sdělit 
j) výši odměny, která je hrazena přímo zákazníkem; není-li to možné, 
metodu výpočtu takové odměny. 
 

PT  

Článek 19 odst. 3 
 

3. Pokud zákazník učiní na základě pojistné smlouvy po jejím uzavření 
jakoukoli platbu za jiným účelem, než je platba průběžného pojistného 
či termínových plateb, sdělí mu zprostředkovatel pojištění u každé 
takové platby rovněž informace podle tohoto článku.  
 

170/2018 
 

§ 89 odst. 2 (2) Pokud zákazník učiní na základě pojistné smlouvy po jejím uzavření 
platbu za jiným účelem, než je platba průběžného pojistného nebo 
termínových plateb, sdělí mu pojišťovna u každé takové platby 
informace podle § 88 odst. 1 písm. f) až j) a to, jak se taková platba 
projeví ve změně pojistného krytí nebo nákladech pojištění nesených 
zákazníkem. 
 

PT  
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(přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Článek 19 odst. 4 
 

4. Členské státy zajistí, aby pojišťovna zákazníkovi sdělila v 
dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy povahu 
odměny, kterou její zaměstnanci obdrželi v souvislosti s uvedenou 
pojistnou smlouvou.  
 

170/2018 
 

§ 83 písm. e) 
 
 

Pojišťovna je povinna zákazníkovi sdělit 
e) povahu odměny svých pracovníků v souvislosti se 
sjednávaným pojištěním. 
 

PT  

Článek 19 odst. 5 
 

5. Pokud zákazník učiní na základě pojistné smlouvy po jejím uzavření 
jakoukoli platbu za jiným účelem, než je platba průběžného pojistného 
či termínových plateb, sdělí mu pojišťovna u každé takové platby rovněž 
informace v souladu s tímto článkem. 
 

170/2018 
 

§ 89 odst. 2 (2) Pokud zákazník učiní na základě pojistné smlouvy po jejím uzavření 
platbu za jiným účelem, než je platba průběžného pojistného nebo 
termínových plateb, sdělí mu pojišťovna u každé takové platby 
informace podle § 88 odst. 1 písm. f) až j) a to, jak se taková platba 
projeví ve změně pojistného krytí nebo nákladech pojištění nesených 
zákazníkem. 
 

PT  

Článek 20 odst. 1 
a 2 
 

Poradenství a pravidla pro prodej bez poradenství 
 
1. Před uzavřením pojistné smlouvy upřesní distributor pojištění 
požadavky a potřeby zákazníka na základě informací, které od něj získá, 
a poskytne mu srozumitelnou formou objektivní informace o pojistném 
produktu, aby mu umožnil učinit informované rozhodnutí. 
 
Všechny navrhované smlouvy musí odpovídat požadavkům a potřebám 
zákazníka. 
 
Pokud je před uzavřením konkrétní smlouvy poskytnuto poradenství, 
musí distributor pojištění zákazníkovi poskytnout osobní doporučení, v 
němž vysvětlí, proč daný produkt nejlépe splňuje jeho požadavky a 
potřeby. 
 
2. Údaje uvedené v odstavci 1 se uzpůsobují v závislosti na složitosti 
navrhovaného pojistného produktu a typu zákazníka. 
 

170/2018 
 

§ 77 
 

 

(1) Před sjednáním nebo podstatnou změnou pojištění získá pojišťovna 
nebo pojišťovací zprostředkovatel od zákazníka informace týkající se 
jeho požadavků, cílů a potřeb. 
(2) Na základě získaných informací poskytne pojišťovna nebo 
pojišťovací zprostředkovatel zákazníkovi doporučení, aby se mohl 
zákazník rozhodnout, zda sjedná nebo podstatně změní pojištění. 
 

PT  

   170/2018 
 

§ 78 
 

(1) Před sjednáním nebo podstatnou změnou rezervotvorného pojištění 
poskytne pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel zákazníkovi radu 
týkající se vhodnosti těchto právních jednání pro zákazníka. 
(2) Rada se poskytuje na základě 
a) analýzy 
1. požadavků, cílů a potřeb získaných od zákazníka, 
2. rizik, kterým může být zákazník vystaven po dobu trvání pojištění, 
3. finanční situace zákazníka, 
4. znalostí a zkušeností zákazníka v oblasti investic, 
5. rizikové tolerance zákazníka a jeho schopnosti nést ztráty, 
6. právních vztahů zákazníka týkajících se dalších produktů finančního 
trhu a 
b) výběru z dostatečného počtu vhodných pojistných produktů, které 
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(přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

může pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel distribuovat. 
(3) Informuje-li pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel před 
sjednáním nebo podstatnou změnou jiného než rezervotvorného 
pojištění zákazníka o tom, že poskytuje radu týkající se vhodnosti těchto 
právních jednání pro zákazníka, odstavec 2 se použije obdobně. 
(4) Požadavky na informace, které jsou předmětem analýzy podle 
odstavce 2 písm. a) bodu 4, stanoví přímo použitelný předpis Evropské 
unie vydaný podle čl. 30 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/97. 
 

Článek 20 odst. 3 3. Jestliže zprostředkovatel pojištění informuje zákazníka, že poskytuje 
poradenství na základě nestranné a osobní analýzy, musí mu toto 
poradenství poskytnout na základě analýzy dostatečně velkého počtu 
pojistných smluv nabízených na trhu, aby měl možnost učinit osobní 
doporučení v souladu s odbornými kritérii ohledně toho, jaká pojistná 
smlouva odpovídá potřebám zákazníka. 

 

170/2018 
 

§ 71 
 
 

Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel distribuují pojištění s 
odbornou péčí. 
 
 

PT  

  170/2018 
 

§ 72 odst. 1 
 

(1) Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel jedná kvalifikovaně, 
čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníka. 
 

  

  170/2018 
 

§ 77 odst. 1 
a 2 

 

(1) Před sjednáním nebo podstatnou změnou pojištění získá pojišťovna 
nebo pojišťovací zprostředkovatel od zákazníka informace týkající se 
jeho požadavků, cílů a potřeb. 
(2) Na základě získaných informací poskytne pojišťovna nebo 
pojišťovací zprostředkovatel zákazníkovi doporučení, aby se mohl 
zákazník rozhodnout, zda sjedná nebo podstatně změní pojištění. 
 

  

  170/2018 
 

§ 78 
 

(1) Před sjednáním nebo podstatnou změnou rezervotvorného pojištění 
poskytne pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel zákazníkovi radu 
týkající se vhodnosti těchto právních jednání pro zákazníka. 
(2) Rada se poskytuje na základě 
a) analýzy 
1. požadavků, cílů a potřeb získaných od zákazníka, 
2. rizik, kterým může být zákazník vystaven po dobu trvání pojištění, 
3. finanční situace zákazníka, 
4. znalostí a zkušeností zákazníka v oblasti investic, 
5. rizikové tolerance zákazníka a jeho schopnosti nést ztráty, 
6. právních vztahů zákazníka týkajících se dalších produktů finančního 
trhu a 
b) výběru z dostatečného počtu vhodných pojistných produktů, které 
může pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel distribuovat. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

(3) Informuje-li pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel před 
sjednáním nebo podstatnou změnou jiného než rezervotvorného 
pojištění zákazníka o tom, že poskytuje radu týkající se vhodnosti těchto 
právních jednání pro zákazníka, odstavec 2 se použije obdobně. 
(4) Požadavky na informace, které jsou předmětem analýzy podle 
odstavce 2 písm. a) bodu 4, stanoví přímo použitelný předpis Evropské 
unie vydaný podle čl. 30 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/97. 
 

Článek 20 odst. 4 4. Aniž jsou dotčeny články 183 a 184 směrnice 2009/138/ES, poskytne 
distributor pojištění zákazníkovi před uzavřením smlouvy, ať bylo 
poradenství poskytnuto, či nikoli, a bez ohledu na to, zde je pojistný 
produkt součástí balíčku podle článku 24 této směrnice, srozumitelnou 
formou odpovídající informace o pojistném produktu, aby mu umožnil 
učinit informované rozhodnutí, s přihlédnutím ke složitosti pojistného 
produktu a typu zákazníka.  

 

170/2018 
 

§ 91 
 
 

(1) Jedná-li se o neživotní pojištění, informace uvedené v § 84 písm. a) 
až e) se poskytují na samostatném a krátkém dokumentu vypracovaném 
pojišťovnou s tím, že tento dokument 
a) je-li barevný, nesmí být jeho černobílá kopie hůře čitelná, 
b) musí být sepsán v českém jazyce nebo v jiném dohodnutém jazyce, 
c) musí mít v horní části první strany umístěn název „Informační 
dokument o pojistném produktu“ a 
d) musí obsahovat sdělení, že úplné předsmluvní a smluvní informace o 
daném pojištění jsou uvedeny v jiných dokumentech. 
(2) Další požadavky na formu poskytnutí informací o neživotním 
pojištění stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie vydaný podle 
čl. 20 odst. 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/976). 
 
 

PT 3 

  170/2018 
 

§ 92 odst. 1 
a 2 

 

(1) Informace uvedené v § 83 až 87 se poskytují zákazníkovi s 
dostatečným předstihem před sjednáním pojištění, před tím, než 
zákazník učiní závazný návrh na uzavření pojistné smlouvy, nebo v 
případě informací uvedených v § 84 až 87 i před podstatnou změnou 
pojištění. 
(2) Informace uvedené v § 88 odst. 1 je pojišťovací zprostředkovatel 
povinen poskytnout zákazníkovi s dostatečným předstihem před 
sjednáním pojištění. Vyhotovení smlouvy podle § 88 odst. 2 je 
pojišťovací zprostředkovatel povinen poskytnout zákazníkovi bez 
zbytečného odkladu po jejím uzavření. 
 

  

Článek 20 odst. 5 
a 6 

5. V případě distribuce produktů neživotního pojištění uvedených v 
příloze I směrnice 2009/138/ES se informace uvedené v odstavci 4 
tohoto článku poskytují v podobě standardizovaného informačního 
dokumentu o pojistném produktu na papíře nebo jiném trvalém nosiči.  
 
6. Informační dokument o pojistném produktu uvedený v odstavci 5 
vypracuje tvůrce produktu neživotního pojištění.  

 

170/2018 
 

§ 91 
 

(1) Jedná-li se o neživotní pojištění, informace uvedené v § 84 písm. a) 
až e) se poskytují na samostatném a krátkém dokumentu vypracovaném 
pojišťovnou s tím, že tento dokument 
a) je-li barevný, nesmí být jeho černobílá kopie hůře čitelná, 
b) musí být sepsán v českém jazyce nebo v jiném dohodnutém jazyce, 
c) musí mít v horní části první strany umístěn název „Informační 
dokument o pojistném produktu“ a 
d) musí obsahovat sdělení, že úplné předsmluvní a smluvní informace o 
daném pojištění jsou uvedeny v jiných dokumentech. 

PT 3 
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Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění 

(přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

(2) Další požadavky na formu poskytnutí informací o neživotním 
pojištění stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie vydaný podle 
čl. 20 odst. 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/976). 
 

Článek 20 odst. 7 7. Informační dokument o pojistném produktu musí: 
 
a) být krátkým a samostatným dokumentem; 
 
b) být prezentován a uspořádán tak, aby byl přehledný a snadno se četl, 
přičemž je použito písmo čitelné velikosti; 
 
c) je-li původně vyhotoven barevně, nebýt méně srozumitelný, pokud je 
vytištěn nebo kopírován černobíle; 
 
d) být sepsán v úředních jazycích nebo v jednom z úředních jazyků 
používaných v té části členského státu, kde je pojistný produkt nabízen, 
nebo po dohodě spotřebitele s distributorem v jiném jazyce; 
 
e) být přesný a nebýt zavádějící; 
 
f) nést název „Informační dokument o pojistném produktu“ v horní části 
první strany; 
 
g) obsahovat sdělení, že úplné předsmluvní a smluvní informace o 
produktu jsou uvedeny v jiných dokumentech. 
 
Členské státy mohou stanovit, že informační dokument o pojistném 
produktu má být předáván společně s informacemi, které jsou 
vyžadovány podle jiných příslušných legislativních aktů Unie a 
vnitrostátního práva, za podmínky, že jsou splněny veškeré požadavky 
stanovené v prvním pododstavci.  

 

170/2018 
 

§ 73 odst. 1 
a 2 

 
 

(1) Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel při komunikaci se 
zákazníkem, včetně obchodního sdělení, nesmí používat nejasné, 
nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace. 
(2) Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel zajistí, aby obsah 
komunikace byl podán jasným, výstižným a srozumitelným způsobem. 
 
 

PT  

  170/2018 
 

§ 91 
 

(1) Jedná-li se o neživotní pojištění, informace uvedené v § 84 písm. a) 
až e) se poskytují na samostatném a krátkém dokumentu vypracovaném 
pojišťovnou s tím, že tento dokument 
a) je-li barevný, nesmí být jeho černobílá kopie hůře čitelná, 
b) musí být sepsán v českém jazyce nebo v jiném dohodnutém jazyce, 
c) musí mít v horní části první strany umístěn název „Informační 
dokument o pojistném produktu“ a 
d) musí obsahovat sdělení, že úplné předsmluvní a smluvní informace o 
daném pojištění jsou uvedeny v jiných dokumentech. 
(2) Další požadavky na formu poskytnutí informací o neživotním 
pojištění stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie vydaný podle 

 3 
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Celex: 32016L0097 Lhůta pro implementaci 1.10.2018 Úřední věstník                     L 026 2016 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Tereza Kubíčková, 31. 7. 2018 
Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění 

(přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

čl. 20 odst. 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/976). 
 

Článek 20 odst. 8 8. Informační dokument o pojistném produktu musí obsahovat tyto 
informace: 
 
a) informace o druhu pojištění; 
 
b) souhrn pojistného krytí, včetně hlavních pojištěných rizik, výše 
pojištění, a je-li to relevantní, územního rozsahu pojištění a souhrnu 
výluk z pojištění; 
 
c) způsoby a doba placení pojistného; 
 
d) hlavní výluky z pojištění; 
 
e) povinnosti spojené se sjednáním smlouvy; 
 
f) povinnosti během trvání smlouvy; 
 
g) povinnosti v případě uplatnění nároků z pojistné události; 
 
h) dobu trvání pojištění, včetně data začátku a konce pojištění; 
 
i) způsoby zániku pojištění. 

 

170/2018 
 

§ 84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pojišťovna je povinna zákazníkovi sdělit informace o 
a) charakteristice a územním rozsahu pojištění, 
b) výčtu pojistných událostí a pojistných nebezpečí, které jsou 
pojištěním kryty, limitech tohoto krytí a informace o výlukách z 
pojištění, 
c) výši, způsobu a době placení pojistného za každé sjednané pojištění, 
d) době trvání pojištění, včetně dne začátku a konce pojištění, 
e) způsobech zániku pojištění, včetně informace o možnosti odstoupení 
od smlouvy a postupu při uplatnění práva na pojistné plnění, 
f) způsobu určení výše pojistného plnění nebo jiného plnění z pojištění, 
g) důsledcích, které zákazník ponese v případě porušení povinností 
vyplývajících z pojištění, 
h) právu rozhodném pro pojistnou smlouvu tam, kde strany nemají 
možnost výběru práva rozhodného pro pojistnou smlouvu, nebo právu, 
které navrhuje pojišťovna v případech, kdy strany mají možnost výběru 
rozhodného práva, a 
i) veškerých platbách vyplývajících z pojistné smlouvy a hrazených 
zákazníkem nad rámec pojistného a jejich výši, není-li to možné, způsob 
jejich určení včetně metody výpočtu. 
 
 

PT  

Článek 20 odst. 9 
 

9.EIOPA vypracuje po konzultacích s vnitrostátními orgány a v 
návaznosti na spotřebitelské testování návrh prováděcích technických 
norem ke standardizovanému formátu pro prezentaci informačního 
dokumentu o pojistném produktu, které upraví podrobnosti uvádění 
informací uvedených v odstavci 8. 
 
EIOPA předloží tyto návrhy prováděcích technických norem Komisi do 
23. února 2017. 
 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  
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Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění 

(přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat prováděcí technické normy 
uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce postupem podle článku 
15 nařízení (EU) č. 1094/2010. 
 

Článek 21 
 

Informace poskytované zprostředkovateli doplňkového pojištění 
 

Členské státy zajistí, aby zprostředkovatelé doplňkového pojištění 
splňovali požadavky podle čl. 18 písm. a) bodů i), iii a iv) a čl. 19 odst. 

1 písm. d). 

170/2018 
 

§ 88 odst. 1 
 

(1) Pojišťovací zprostředkovatel je povinen zákazníkovi sdělit 
a) své jméno, adresu svého sídla a skutečnost, že je pojišťovacím 
zprostředkovatelem a zda provozuje činnost zprostředkování pojištění 
nebo zajištění jako samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce, 
doplňkový pojišťovací zprostředkovatel nebo pojišťovací 
zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká 
republika, případně jména pracovníků, kteří se zákazníkem přímo 
jednají; vázaný zástupce pojišťovny nebo její doplňkový pojišťovací 
zprostředkovatel rozliší, zda pojišťovna jedná v roli pojistitele nebo 
pojišťovacího zprostředkovatele, 
b) označení registru v němž je zapsán nebo, v případě pojišťovacího 
zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je Česká 
republika, označení obdobného veřejného seznamu, 
c) informace o způsobech vyřizování stížností zákazníků, pojištěných 
nebo jiných oprávněných osob, včetně možnosti obrátit se na Českou 
národní banku, a o mimosoudním řešení sporů prostřednictvím 
finančního arbitra nebo jiným způsobem, 
d) jméno zastoupeného, 
e) jména pojišťoven, pro které je oprávněn zprostředkovávat pojištění, 
f) zda má přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo 
základním kapitálu pojišťovny, se kterou má být pojištění sjednáno, 
jestliže tento podíl převyšuje 10 %, 
g) zda pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno, nebo osoba 
ovládající danou pojišťovnu má přímý nebo nepřímý podíl na 
hlasovacích právech nebo základním kapitálu pojišťovacího 
zprostředkovatele, jestliže tento podíl převyšuje 10 %, 
h) informace o povaze své odměny poskytnuté mu v souvislosti se 
sjednávaným pojištěním nebo změnou pojištění, 
i) zda je v daném pojištění odměňován zákazníkem, pojišťovnou, nebo 
zároveň zákazníkem a pojišťovnou, a 
j) výši odměny, která je hrazena přímo zákazníkem; není-li to možné, 
metodu výpočtu takové odměny. 
 

PT  

Článek 22 odst. 1 
 

Výjimky z povinnosti informování a doložka flexibility  
 

1. Informace uvedené v článcích 18, 19 a 20 není třeba poskytovat, 
pokud distributor pojištění vykonává distribuci v souvislosti s pojištěním 
velkých rizik. 
 

170/2018 
 

§ 82 odst. 2 (2) Ustanovení § 83 až 93 se nepoužijí na pojištění velkých pojistných 
rizik. 

PT  
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(přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Členské státy mohou stanovit, že informace podle článků 29 a 30 této 
směrnice není třeba poskytovat profesionálním zákazníkům ve smyslu 
čl. 4 odst. 1 bodu 10 směrnice 2014/65/EU.  
 

Článek 22 odst. 2 2. Členské státy si mohou zachovat nebo přijmout přísnější předpisy o 
informačních požadavcích uvedených v této kapitole, jsou-li tyto 
předpisy v souladu s právem Unie. Členské státy takové vnitrostátní 
předpisy sdělí orgánu EIOPA a Komisi. 
 
Členské státy rovněž přijmou nezbytné kroky k zajištění toho, aby jejich 
příslušné orgány vhodně zveřejnily informace o tom, zda a jakým 
způsobem se členský stát rozhodl uplatňovat přísnější předpisy podle 
tohoto odstavce.  
 
Členské státy mohou zejména stanovit povinnost poskytovat poradenství 
podle čl. 20 odst. 1 třetího pododstavce při prodeji jakýchkoli pojistných 
produktů či pro určitý druh pojistných produktů. V takovém případě 
musí distributoři pojištění včetně těch, kteří svou činnost provozují na 
základě volného pohybu služeb či svobody usazování, dodržovat tyto 
přísnější vnitrostátní předpisy, pokud uzavírají pojistné smlouvy se 
zákazníky, kteří mají v tomto členském státě obvyklé bydliště nebo 
provozovnu.  

170/2018 
 

§ 77 
 
 
 

 

(1) Před sjednáním nebo podstatnou změnou pojištění získá pojišťovna 
nebo pojišťovací zprostředkovatel od zákazníka informace týkající se 
jeho požadavků, cílů a potřeb. 
(2) Na základě získaných informací poskytne pojišťovna nebo 
pojišťovací zprostředkovatel zákazníkovi doporučení, aby se mohl 
zákazník rozhodnout, zda sjedná nebo podstatně změní pojištění. 
 

PT  

   
 

170/2018 
 

§ 78 odst. 1 
 

(1) Před sjednáním nebo podstatnou změnou rezervotvorného pojištění 
poskytne pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel zákazníkovi radu 
týkající se vhodnosti těchto právních jednání pro zákazníka. 
 

  

  170/2018 
 

§ 99 Česká národní banka uveřejní na svých internetových stránkách 
informaci o pravidlech distribuce pojištění nebo zajištění v České 
republice, která nevyplývají z práva Evropské unie. 
 

  

Článek 22 odst. 3 3. Členské státy mohou omezit nebo zakázat přijímání poplatků, provizí 
nebo jiných peněžních a nepeněžních výhod hrazených či poskytnutých 
třetí stranou nebo osobou jednající jménem třetí strany distributorům 
pojištění v souvislosti s distribucí pojistných produktů.   

 

170/2018 
 

§ 75 
 

Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel nesmí v souvislosti se svou 
činností přijmout, nabídnout nebo poskytnout peněžitou nebo 
nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení povinnosti stanovené 
tímto zákonem, jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují 
k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo použitelnými předpisy 
Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, včetně neobvyklé úplaty za 
poskytovanou službu nebo jakékoli jiné neopodstatněné výhody 
finanční, materiální nebo nemateriální. 
 

PT  

Článek 22 odst. 4 4. Aby se dosáhlo vysoké úrovně transparentnosti všemi vhodnými 
prostředky, zajistí EIOPA, aby byly informace o vnitrostátních 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  
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(přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

předpisech, které obdrží, sděleny též zákazníkům a distributorům 
pojištění a zajištění.  

 
Článek 22 odst. 5 5. Členské státy zajistí, aby distributor pojištění v případě, že odpovídá 

za poskytování povinného zaměstnaneckého důchodového systému, 
jehož se zaměstnanec účastní, aniž by se pro tuto účast mohl 
individuálně rozhodnout, poskytl informace podle této kapitoly 
zaměstnanci neprodleně po vzniku jeho účasti v takovém systému. 
 

170/2018 
 

§ 82 odst. 1 
 

(1) Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel poskytují informace 
požadované tímto zákonem, jinými právními předpisy v rozsahu, v 
jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo 
použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti distribuce pojištění 
zákazníkovi bezplatně. 

PT  

Článek 23 odst. 1 
 

Informační podmínky 
 
1. Veškeré informace poskytované v souladu s články 18, 19, 20 a 29 se 
poskytují zákazníkům: 
a) na papíře; 
b) jasným a přesným způsobem, srozumitelně pro zákazníka;  
c) v úředním jazyce členského státu, v němž se nachází riziko, nebo 
členského státu závazku nebo v jakémkoli jiném jazyce dohodnutém 
stranami a bezplatně. 
d) bezplatně 

170/2018 
 

§ 90 odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Není-li dále stanoveno jinak, informace uvedené v § 83 až 89 a 
záznam z jednání podle § 79 se poskytují zákazníkovi 
a) v listinné podobě, 
b) v úředním jazyce členského státu, ve kterém se nachází pojistné 
nebezpečí nebo bydliště nebo sídlo zákazníka, nebo v jiném dohodnutém 
jazyce a 
c) v přehledné a snadno čitelné formě. 
 

PT  

  
 
 

170/2018 
 

§ 82 odst. 1 
 

(1) Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel poskytují informace 
požadované tímto zákonem, jinými právními předpisy v rozsahu, v 
jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo 
použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti distribuce pojištění 
zákazníkovi bezplatně. 
 

  

  170/2018 
 

§ 73 odst. 1 
a 2 
 

(1) Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel při komunikaci se 
zákazníkem, včetně obchodního sdělení, nesmí používat nejasné, 
nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace. 
(2) Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel zajistí, aby obsah 
komunikace byl podán jasným, výstižným a srozumitelným způsobem. 
 

  

Článek 23 odst. 2 2. Odchylně od odst. 1 písm. a) tohoto článku mohou být informace 
uvedené v článcích 18, 19, 20 a 29 poskytovány zákazníkovi jedním z 
těchto médií: 
  
a) na trvalém nosiči jiném než papír, pokud jsou splněny podmínky 
stanovené v odstavci 4 tohoto článku; nebo 
 
b) prostřednictvím internetové stránky, pokud jsou splněny podmínky v 
odstavci 5 tohoto článku. 

 

170/2018 
 

§ 90 odst. 2 (2) Informace uvedené v odstavci 1 se místo v listinné podobě 
poskytnou na jakémkoli jiném nástroji, který umožňuje spotřebiteli 
uchování informací určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány 
po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje 
reprodukci těchto informací v nezměněné podobě (dále jen „trvalý nosič 
dat“), nebo prostřednictvím internetové stránky, 
a) dostal-li zákazník na výběr mezi listinnou podobou a jiným trvalým 
nosičem dat nebo internetovou stránkou a zvolil-li si jiný trvalý nosič 
dat nebo internetovou stránku, 
b) je-li zákazníkem zvolený způsob poskytnutí informací vhodný s 
ohledem na sjednávané pojištění a 
c) zvolil-li si zákazník internetovou stránku, internetová stránka splňuje 

PT  
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Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

znaky trvalého nosiče dat a zákazníkovi byla sdělena její adresa včetně 
místa na této stránce, kde jsou informace umístěny, 
 

Článek 23 odst. 3 3. Pokud jsou však informace uvedené v článcích 18, 19, 20 a 29 
poskytovány na trvalém nosiči jiném než papír nebo prostřednictvím 
internetové stránky, poskytne se zákazníkovi na žádost bezplatně 
papírová verze. 

170/2018 
 

§ 90 odst. 3 
 
 

(3) V případě, že byly zákazníkovi informace sděleny způsobem podle 
odstavce 2, vydají se zákazníkovi tyto informace také v listinné podobě, 
jestliže o to požádá. 
 

PT  

  170/2018 
 

§ 82 odst. 1 
 

(1) Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel poskytují informace 
požadované tímto zákonem, jinými právními předpisy v rozsahu, v 
jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo 
použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti distribuce pojištění 
zákazníkovi bezplatně. 
 

  

Článek 23 odst. 4 4. Informace uvedené v článcích 18, 19, 20 a 29 mohou být poskytovány 
na trvalém nosiči jiném než papír, pokud jsou splněny tyto podmínky: 
  
a) použití daného trvalého nosiče je vhodné v souvislosti s obchodem 
uzavíraným mezi distributorem pojištění a zákazníkem a 
 
b) zákazníkovi byla dána možnost volby obdržet informace buď na 
papíře, nebo na trvalém nosiči, a zákazník si zvolil tento jiný nosič. 

 

170/2018 
 

§ 90 odst. 2 (2) Informace uvedené v odstavci 1 se místo v listinné podobě 
poskytnou na jakémkoli jiném nástroji, který umožňuje spotřebiteli 
uchování informací určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány 
po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje 
reprodukci těchto informací v nezměněné podobě (dále jen „trvalý nosič 
dat“), nebo prostřednictvím internetové stránky, 
a) dostal-li zákazník na výběr mezi listinnou podobou a jiným trvalým 
nosičem dat nebo internetovou stránkou a zvolil-li si jiný trvalý nosič 
dat nebo internetovou stránku, 
b) je-li zákazníkem zvolený způsob poskytnutí informací vhodný s 
ohledem na sjednávané pojištění a 
c) zvolil-li si zákazník internetovou stránku, internetová stránka splňuje 
znaky trvalého nosiče dat a zákazníkovi byla sdělena její adresa včetně 
místa na této stránce, kde jsou informace umístěny, 
 

PT  

Článek 23 odst. 5 
a 6 

5. Informace uvedené v článcích 18, 19, 20 a 29 mohou být poskytovány 
prostřednictvím internetové stránky, pokud jsou adresovány zákazníkovi 
osobně nebo pokud jsou splněny tyto podmínky: 
  
a) poskytnutí těchto informací prostřednictvím internetové stránky je 
vhodné v souvislosti s obchodem uzavíraným mezi distributorem 
pojištění a zákazníkem; 
 
b) zákazník s poskytnutím těchto informací prostřednictvím internetové 
stránky souhlasil; 
 
c) zákazníkovi byla elektronicky sdělena adresa internetové stránky a 
místo na stránce, kde lze mít k těmto informacím přístup; 
  
d) je zajištěno, že tyto informace zůstanou na internetové stránce 

170/2018 
 

§ 90 odst. 2 (2) Informace uvedené v odstavci 1 se místo v listinné podobě 
poskytnou na jakémkoli jiném nástroji, který umožňuje spotřebiteli 
uchování informací určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány 
po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje 
reprodukci těchto informací v nezměněné podobě (dále jen „trvalý nosič 
dat“), nebo prostřednictvím internetové stránky, 
a) dostal-li zákazník na výběr mezi listinnou podobou a jiným trvalým 
nosičem dat nebo internetovou stránkou a zvolil-li si jiný trvalý nosič 
dat nebo internetovou stránku, 
b) je-li zákazníkem zvolený způsob poskytnutí informací vhodný s 
ohledem na sjednávané pojištění a 
c) zvolil-li si zákazník internetovou stránku, internetová stránka splňuje 
znaky trvalého nosiče dat a zákazníkovi byla sdělena její adresa včetně 
místa na této stránce, kde jsou informace umístěny, 
 

PT  
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Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

přístupné po takovou dobu, kterou zákazník může rozumně potřebovat k 
tomu, aby se s nimi mohl seznámit. 
 
6. Pro účely odstavců 4 a 5 se poskytování informací na trvalém nosiči 
jiném než papíru nebo prostřednictvím internetové stránky považuje za 
vhodné v souvislosti s obchodem uzavíraným mezi distributorem 
pojištění a zákazníkem, pokud je prokázáno, že zákazník má pravidelně 
přístup k internetu. Za takový důkaz se považuje, jestliže zákazník pro 
účely tohoto obchodu poskytne svou elektronickou adresu. 
 

Článek 23 odst. 7 7.   V případě telefonického prodeje musí být informace podávané 
zákazníkovi distributorem pojištění před uzavřením smlouvy, včetně 
informačního dokumentu o pojistném produktu, poskytnuty v souladu s 
pravidly Unie použitelnými na finanční služby prodávané spotřebitelům 
na dálku. Kromě toho i v případě, že se zákazník rozhodl získat podle 
odstavce 4 předchozí informace na trvalém nosiči jiném než papír, 
poskytne distributor pojištění tyto informace zákazníkovi v souladu s 
odstavcem 1 nebo 2 okamžitě po uzavření pojistné smlouvy. 
 

170/2018 
 

§ 84 
 
 

Pojišťovna je povinna zákazníkovi sdělit informace o 
a) charakteristice a územním rozsahu pojištění, 
b) výčtu pojistných událostí a pojistných nebezpečí, které jsou 
pojištěním kryty, limitech tohoto krytí a informace o výlukách z 
pojištění, 
c) výši, způsobu a době placení pojistného za každé sjednané pojištění, 
d) době trvání pojištění, včetně dne začátku a konce pojištění, 
e) způsobech zániku pojištění, včetně informace o možnosti odstoupení 
od smlouvy a postupu při uplatnění práva na pojistné plnění, 
f) způsobu určení výše pojistného plnění nebo jiného plnění z pojištění, 
g) důsledcích, které zákazník ponese v případě porušení povinností 
vyplývajících z pojištění, 
h) právu rozhodném pro pojistnou smlouvu tam, kde strany nemají 
možnost výběru práva rozhodného pro pojistnou smlouvu, nebo právu, 
které navrhuje pojišťovna v případech, kdy strany mají možnost výběru 
rozhodného práva, a 
i) veškerých platbách vyplývajících z pojistné smlouvy a hrazených 
zákazníkem nad rámec pojistného a jejich výši, není-li to možné, způsob 
jejich určení včetně metody výpočtu. 
 
 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

  170/2018 
 

§ 90 odst. 1 
až 3 

 

(1) Není-li dále stanoveno jinak, informace uvedené v § 83 až 89 a 
záznam z jednání podle § 79 se poskytují zákazníkovi 
a) v listinné podobě, 
b) v úředním jazyce členského státu, ve kterém se nachází pojistné 
nebezpečí nebo bydliště nebo sídlo zákazníka, nebo v jiném dohodnutém 
jazyce a 
c) v přehledné a snadno čitelné formě. 
(2) Informace uvedené v odstavci 1 se místo v listinné podobě 
poskytnou na jakémkoli jiném nástroji, který umožňuje spotřebiteli 
uchování informací určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány 
po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje 
reprodukci těchto informací v nezměněné podobě (dále jen „trvalý nosič 
dat“), nebo prostřednictvím internetové stránky, 
a) dostal-li zákazník na výběr mezi listinnou podobou a jiným trvalým 
nosičem dat nebo internetovou stránkou a zvolil-li si jiný trvalý nosič 
dat nebo internetovou stránku, 
b) je-li zákazníkem zvolený způsob poskytnutí informací vhodný s 
ohledem na sjednávané pojištění a 
c) zvolil-li si zákazník internetovou stránku, internetová stránka splňuje 
znaky trvalého nosiče dat a zákazníkovi byla sdělena její adresa včetně 
místa na této stránce, kde jsou informace umístěny, 
(3) V případě, že byly zákazníkovi informace sděleny způsobem podle 
odstavce 2, vydají se zákazníkovi tyto informace také v listinné podobě, 
jestliže o to požádá. 
 

  

Článek 24 odst. 1 
a 2 

Vázaný a spojený prodej 
 
1. Pokud je pojistný produkt nabízen společně s doplňkovým produktem 
nebo službou, které nejsou pojištěním, jako součást balíčku nebo v rámci 
jedné dohody, informuje distributor pojištění zákazníka o tom, zda je 
možné jednotlivé složky koupit odděleně, a pokud ano, poskytne 
náležitý popis jednotlivých složek dohody nebo balíčku a rovněž doloží 
náklady a poplatky za jednotlivé složky. 
 
2. Za okolností uvedených v odstavci 1, a pokud se rizika nebo pojistné 
krytí vyplývající z takové dohody či balíčku nabízených zákazníkovi liší 
od rizik spojených s jednotlivými složkami, pokud by byly sjednány 
samostatně, poskytne distributor pojištění náležitý popis jednotlivých 
složek dohody či balíčku a způsobu, jak jejich vzájemné působení mění 
rizika nebo pojistné krytí. 

170/2018 
 

§ 52 odst. 1 
 

(1) Prodávat zboží nebo poskytovat služby společně se sjednáním nebo 
změnou pojištění lze jen tehdy, lze-li toto pojištění sjednat nebo změnit, 
zboží koupit nebo službu čerpat také odděleně. 
 

PT  
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Poznámka 
 

   170/2018 
 

§ 87 odst. 1 
 

(1) Sjednává-li se pojištění společně s koupí zboží nebo služby, která 
není pojištěním, je pojišťovna povinna zákazníkovi sdělit také 
a) zda je možné pojištění a koupi zboží nebo služby sjednat odděleně, 
b) popis pojištění a zboží nebo služby, 
c) náklady a úplatu samostatně za pojištění a zboží nebo službu a 
d) popis rozdílu v pojistném krytí a rizicích mezi sjednáním pojištění a 
koupí zboží nebo služby společně a odděleně. 
 

  

Článek 24 odst. 3 3. Pokud je pojistný produkt doplňkem nepojistného zboží nebo služby v 
rámci balíčku nebo jedné dohody, nabídne distributor pojištění 
zákazníkovi možnost odděleného nákupu zboží nebo služby. Tento 
odstavec se nepoužije, pokud je pojistný produkt doplňkem investiční 
služby nebo činnosti ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 2 směrnice 
2014/65/EU, smlouvy o úvěru ve smyslu čl. 4 bodu 3 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU (1) nebo platebního účtu ve 
smyslu čl. 2 bodu 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/92/EU (2). 

 

170/2018 
 

§ 52 (1) Prodávat zboží nebo poskytovat služby společně se sjednáním nebo 
změnou pojištění lze jen tehdy, lze-li toto pojištění sjednat nebo změnit, 
zboží koupit nebo službu čerpat také odděleně. 
(2) Odstavec 1 se nepoužije, je-li pojištění doplňkovou službou k 
a) investiční službě, 
b) spotřebitelskému úvěru, nebo 
c) platebnímu účtu, na který se vztahují ustanovení zákona upravujícího 
platební styk týkající se porovnatelnosti služeb spojených s platebním 
účtem. 

PT  

Článek 24 odst. 4 4.EIOPA může vypracovat pokyny pro posuzování vázaného a 
spojeného prodeje a dohled nad ním, ve kterých uvede situace, v nichž 
tento prodej není v souladu s povinnostmi stanovenými v článku 17. 

 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Článek 24 odst. 5 5. Tento článek nebrání v distribuci pojistných produktů, které poskytují 
krytí pro různá rizika (pojištění více rizik).  

 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Článek 24 odst. 6 6. Členské státy zajistí, aby distributor pojištění v případech uvedených 
v odstavcích 1 a 3 upřesnil požadavky a potřeby zákazníka v souvislosti 
s pojistnými produkty, které jsou součástí celkového balíčku nebo jedné 
dohody.  

 

170/2018 
 

§ 77 odst. 1 
a 2 

 
 
 
 
 
 

(1) Před sjednáním nebo podstatnou změnou pojištění získá pojišťovna 
nebo pojišťovací zprostředkovatel od zákazníka informace týkající se 
jeho požadavků, cílů a potřeb. 
(2) Na základě získaných informací poskytne pojišťovna nebo 
pojišťovací zprostředkovatel zákazníkovi doporučení, aby se mohl 
zákazník rozhodnout, zda sjedná nebo podstatně změní pojištění. 
 

PT  

Článek 24 odst. 7 7. Členské státy mohou zachovat v platnosti nebo přijmout další 
přísnější opatření nebo v jednotlivých případech zasáhnout a zakázat 
prodej pojištění spolu s určitou doplňkovou službou nebo produktem, 
které nejsou pojištěním, v rámci jednoho balíčku či jedné dohody, pokud 
mohou prokázat, že tento postup škodí spotřebitelům. 

 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Článek 25 odst. 1 Požadavky na dohled nad produktem a na jeho řízení 
 

1. Pojišťovna i zprostředkovatelé, kteří vytvářejí jakékoli pojistné 
produkty určené k prodeji zákazníkům, musí mít zaveden, uplatňovat a 

170/2018 
 

§ 53 odst. 1 
až 4 

 

(1) Pojišťovna, samostatný zprostředkovatel a pojišťovací 
zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká 
republika, kteří vytvářejí pojistný produkt určený k distribuci 
zákazníkům, 

PT 2 
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Poznámka 
 

podrobovat přezkumu postup schvalování každého pojistného produktu 
nebo významných změn existujících pojistných produktů před jejich 
uvedením na trh nebo distribucí zákazníkům.  
 
Postup schvalování produktu musí být přiměřený a vhodný s ohledem na 
povahu pojistného produktu. 
 
Postup schvalování produktu musí stanovit pro každý produkt určený 
cílový trh a musí zajišťovat posouzení veškerých rizik souvisejících s 
tímto určeným cílovým trhem a soulad zamýšlené distribuční strategie s 
určeným cílovým trhem, a musí být přijata přiměřená opatření k 
zajištění toho, aby byl pojistný produkt distribuován na určený cílový 
trh. 
 
Pojišťovna musí rozumět pojistným produktům, které nabízí nebo uvádí 
na trh, a pravidelně je přezkoumávat, přičemž zohledňuje veškeré 
události, které by mohly významně ovlivnit potenciální riziko spojené s 
určeným cílovým trhem, aby bylo možné posoudit alespoň to, zda 
pojistný produkt nadále naplňuje potřeby určeného cílového trhu a zda je 
zamýšlená distribuční strategie nadále vhodná.  
 
Pojišťovna a zprostředkovatelé, kteří vytvářejí pojistný produkt, 
poskytují distributorům veškeré příslušné informace o pojistném 
produktu a postupu schvalování produktu, včetně informací o určeném 
cílovém trhu daného produktu.  
 
Pokud distributor pojištění nabízí nebo doporučuje pojistné produkty, 
které nevytváří, musí mít zavedeny vhodné postupy, jimiž získává 
informace uvedené v pátém pododstavci a seznamuje se s vlastnostmi a 
určeným cílovým trhem každého pojistného produktu.  
 

a) zavedou, udržují a uplatňují postupy pro jeho schvalování s 
dostatečným předstihem před tím, než je pojistný produkt zákazníkům 
distribuován nebo než má dojít k jeho významné změně, 
b) průběžně přezkoumávají a pravidelně hodnotí pojistný produkt, který 
distribuují, a zjednávají bez zbytečného odkladu odpovídající nápravu 
zjištěných nedostatků, 
c) poskytnou jinému pojišťovacímu zprostředkovateli veškeré potřebné 
informace o pojistném produktu, postupech jeho schvalování a jeho 
cílovém trhu. 
(2) Při dodržování povinností podle odstavce 1 pojišťovna, samostatný 
zprostředkovatel a pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským 
státem jiným, než je Česká republika, 
a) přiměřeně zohlední povahu pojistného produktu, 
b) určí pro pojistný produkt cílový trh a vyhodnotí s ním související 
rizika, 
c) zajistí, aby cílovému trhu odpovídala zamýšlená prodejní strategie a 
d) poskytne jinému pojišťovacímu zprostředkovateli, který se má podílet 
na zprostředkování pojištění, veškeré potřebné informace 
(3) Samostatný zprostředkovatel nebo pojišťovací zprostředkovatel s 
domovským členským státem jiným, než je Česká republika, při 
zprostředkování pojištění zavede, udržuje a uplatňuje vhodné postupy k 
získávání informací podle odstavce 2 písm. d). 
(4) Další pravidla produktového řízení stanoví přímo použitelný předpis 
Evropské unie vydaný podle čl. 25 odstavce 2 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/97. 
 

Článek 25 odst. 2 2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v přenesené pravomoci podle 
článku 38 za účelem dalšího upřesnění zásad stanovených v tomto 
článku, přičemž přiměřeně zohlední vykonávané činnosti a povahu 
prodávaných pojistných produktů a distributora. 

 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Článek 25 odst. 3 3. Politikami, postupy a opatřeními uvedenými v tomto článku nejsou 
dotčeny žádné další požadavky stanovené v této směrnici, včetně 
požadavků týkajících se sdělování informací, vhodnosti nebo 
přiměřenosti, odhalování a řešení střetů zájmů a pobídek.  

 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Článek 25 odst. 4 4. Tento článek se nepoužije na pojistné produkty spočívající v pojištění 
velkých rizik.  

170/2018 
 

§ 53 odst. 5 (5) Odstavce 1 až 4 se nepoužijí na pojistné produkty určené ke krytí 
velkých pojistných rizik 

PT  
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Článek 26  Oblast působnosti dodatečných požadavků 

 
Tato kapitola stanoví požadavky pro distribuci pojištění, které jsou 
dodatečné k požadavkům použitelným na distribuci pojištění v souladu s 
články 17, 18, 19 a 20, v případě, že je distribuce pojištění vykonávána v 
souvislosti s prodejem pojistných produktů s investiční složkou 
kterýmkoli z těchto subjektů: 
 
a) zprostředkovatelem pojištění; 
 
b) pojišťovnou. 

 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 27 Předcházení střetům zájmů  
 

Aniž je dotčen článek 17, musí zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna, kteří distribuují pojistné produkty s investiční složkou, 
udržovat a uplatňovat účinná organizační a správní opatření s cílem 
provést veškeré přiměřené kroky k tomu, aby střety zájmů zjištěné podle 
článku 28 neměly nepříznivý dopad na zájmy jejich zákazníků. Tato 
opatření musí být přiměřená vykonávaným činnostem, prodávaným 
pojistným produktům a typu distributora. 

170/2018 
 

§ 48 odst. 1 
písm. c) 

 

(1) Pojišťovna, zajišťovna, samostatný zprostředkovatel přiměřeně 
povaze, rozsahu a složitosti své činnosti zavede, udržuje a uplatňuje  
c) postupy pro předcházení, zjišťování a řízení střetu zájmů, 
 
 

PT  

  170/2018 
 

§ 71 
 

Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel distribuují pojištění s 
odbornou péčí. 
 

  

Článek 28 odst. 1 Střety zájmů 
 

1. Členské státy zajistí, aby zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny 
přijali veškerá vhodná opatření k odhalení střetů zájmů mezi sebou, 
včetně jejich řídících pracovníků a zaměstnanců nebo jakékoli osoby s 
nimi přímo nebo nepřímo spojené kontrolou, a svými zákazníky nebo 
mezi dvěma zákazníky, které vzniknou v průběhu jakékoli distribuce 
pojištění.  
 

170/2018 
 

§ 48 odst. 1 
a 2 

(1) Pojišťovna, zajišťovna, samostatný zprostředkovatel přiměřeně 
povaze, rozsahu a složitosti své činnosti zavede, udržuje a uplatňuje 
a) pravidla kontroly činnosti svých pracovníků a vázaných zástupců a 
jejich pracovníků, v případě pojišťovny nebo zajišťovny též 
samostatných zprostředkovatelů a doplňkových pojišťovacích 
zprostředkovatelů a jejich pracovníků, zejména se zaměřením na 
kontrolu řádného dodržování pravidel jednání stanovených tímto 
zákonem, jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují k 
distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo použitelnými předpisy 
Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, a kontrolu řádného 
provozování činnosti, 
b) pravidla odměňování svých pracovníků, samostatných 
zprostředkovatelů, vázaných zástupců a jejich pracovníků, doplňkových 
pojišťovacích zprostředkovatelů a jejich pracovníků; tato pravidla nesmí 
motivovat k neplnění povinností podle tohoto zákona, jiných právních 
předpisů v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo 
zajištění, a přímo použitelných předpisů Evropské unie v oblasti 
distribuce pojištění, zejména v oblasti pravidel jednání, přičemž nesmí 

PT  
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motivovat k tomu, aby byly zákazníkům doporučovány konkrétní 
pojistné produkty na úkor jiných produktů, které by lépe odpovídaly 
potřebám zákazníka, 
c) postupy pro předcházení, zjišťování a řízení střetu zájmů, 
d) systém vyřizování stížností, který zahrnuje i obecná pravidla pro 
evidenci a vyřizování stížností a 
e) účinný mechanismus, který umožní hlásit porušení nebo hrozící 
porušení tohoto zákona, jiných právních předpisů v rozsahu, v jakém se 
vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo použitelných 
předpisů Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, prostřednictvím 
zvláštního, nezávislého a samostatného komunikačního kanálu. 
(2) Samostatný zprostředkovatel přiměřeně povaze, rozsahu a složitosti 
své činnosti zavede, udržuje a uplatňuje také 
a) organizační uspořádání, včetně vnitřních předpisů, které jej upravují, s 
řádným, průhledným a uceleným vymezením činností; v rámci 
organizačního uspořádání současně vymezí funkce, jejichž výkon je 
vzájemně neslučitelný, 
b) řádné administrativní postupy, 
c) systém sledování, vyhodnocování a aktualizace vnitřních předpisů, 
d) kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování a evidenci informací 
a 
e) evidenci zprostředkovaných pojistných a zajistných smluv.  
 

Článek 28 odst. 2 2. Pokud organizační nebo správní opatření přijatá zprostředkovatelem 
pojištění nebo pojišťovnou v souladu s článkem 27 k řešení střetů zájmů 
nejsou dostatečná k tomu, aby s přiměřenou jistotou zajistila, že se 
předejde rizikům poškození zájmů zákazníka, zprostředkovatel pojištění 
nebo pojišťovna zákazníkovi jasně sdělí obecnou povahu nebo zdroje 
střetů zájmů v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy.  

 

170/2018 
 

§ 85 písm. e) 
 

Jedná-li se o životní pojištění, je pojišťovna povinna zákazníkovi sdělit 
také 
e) informaci o povaze a zdroji střetu zájmů, pokud postupy pro 
předcházení, zjišťování a řízení střetu zájmů podle § 48 nejsou 
dostatečné k tomu, aby s přiměřenou jistotou zajistily, že pojišťovna, 
samostatný zprostředkovatel, nebo pojišťovací zprostředkovatel s 
domovským členským státem jiným, než je Česká republika, předejde 
riziku poškození zájmů zákazníka, 
 

PT  
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Článek 28 odst. 3 3. Odchylně od čl. 23 odst. 1 musí informace sdělené podle odstavce 2 
tohoto článku: 
 
a) být poskytnuty na trvalém nosiči a 
 
b) obsahovat dostatečně podrobné údaje s přihlédnutím k povaze 
zákazníka tak, aby mohl ohledně distribuce pojištění, u níž ke střetu 
zájmů dochází, učinit informované rozhodnutí. 

 

170/2018 
 

§ 90 odst. 1 
až 3 
 
 

(1) Není-li dále stanoveno jinak, informace uvedené v § 83 až 89 a 
záznam z jednání podle § 79 se poskytují zákazníkovi 
a) v listinné podobě, 
b) v úředním jazyce členského státu, ve kterém se nachází pojistné 
nebezpečí nebo bydliště nebo sídlo zákazníka, nebo v jiném dohodnutém 
jazyce a 
c) v přehledné a snadno čitelné formě. 
(2) Informace uvedené v odstavci 1 se místo v listinné podobě 
poskytnou na jakémkoli jiném nástroji, který umožňuje spotřebiteli 
uchování informací určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány 
po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje 
reprodukci těchto informací v nezměněné podobě (dále jen „trvalý nosič 
dat“), nebo prostřednictvím internetové stránky, 
a) dostal-li zákazník na výběr mezi listinnou podobou a jiným trvalým 
nosičem dat nebo internetovou stránkou a zvolil-li si jiný trvalý nosič 
dat nebo internetovou stránku, 
b) je-li zákazníkem zvolený způsob poskytnutí informací vhodný s 
ohledem na sjednávané pojištění a 
c) zvolil-li si zákazník internetovou stránku, internetová stránka splňuje 
znaky trvalého nosiče dat a zákazníkovi byla sdělena její adresa včetně 
místa na této stránce, kde jsou informace umístěny, 
(3) V případě, že byly zákazníkovi informace sděleny způsobem podle 
odstavce 2, vydají se zákazníkovi tyto informace také v listinné podobě, 
jestliže o to požádá. 
 
 

PT  

  170/2018 
 

§ 85 písm. e) 
 

Jedná-li se o životní pojištění, je pojišťovna povinna zákazníkovi sdělit 
také 
e) informaci o povaze a zdroji střetu zájmů, pokud postupy pro 
předcházení, zjišťování a řízení střetu zájmů podle § 48 nejsou 
dostatečné k tomu, aby s přiměřenou jistotou zajistily, že pojišťovna, 
samostatný zprostředkovatel, nebo pojišťovací zprostředkovatel s 
domovským členským státem jiným, než je Česká republika, předejde 
riziku poškození zájmů zákazníka, 
 

  

Článek 28 odst. 4 4. Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 38 za účelem: 
 
a) určení kroků, jejichž přijetí lze od zprostředkovatelů pojištění a 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  
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pojišťoven přiměřeně očekávat, k odhalování, předcházení, řešení a 
oznamování střetů zájmů při distribuci pojištění; 
 
b) stanovení vhodných kritérií pro určení druhů střetů zájmů, jež mohou 
poškodit zájmy zákazníků nebo potenciálních zákazníků 
zprostředkovatele pojištění nebo pojišťovny. 

 
Článek 29 odst. 1 Informování zákazníků 

 
1. Aniž je dotčen článek 18 a čl. 19 odst. 1 a 2, musí být zákazníkům v 
dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy poskytnuty vhodné 
informace o distribuci pojistných produktů s investiční složkou a o všech 
nákladech a souvisejících poplatcích. Tyto informace musí obsahovat 
alespoň: 
 
a) v případě poskytnutí poradenství sdělení o tom, zda zprostředkovatel 
pojištění či pojišťovna bude zákazníkovi poskytovat pravidelné 
posuzování vhodnosti pojistného produktu s investiční složkou, který 
takovému zákazníkovi doporučuje, jak je uvedeno v článku 30; 
 
b) ve vztahu k informacím o pojistných produktech s investiční složkou 
a navrhovaných investičních strategiích vhodné pokyny a upozornění 
týkající se rizik spojených s pojistnými produkty s investiční složkou 
nebo s konkrétně navrženými investičními strategiemi;  
 
c) ve vztahu k informacím o veškerých nákladech a souvisejících 
poplatcích, které se musí zveřejňovat, informace o distribuci pojistného 
produktu s investiční složkou, včetně případných nákladů na 
poradenství, nákladů na pojistný produkt s investiční složkou, který je 
zákazníkovi doporučován nebo nabízen, a způsobu, jak je může 
zákazník uhradit, včetně zahrnutí veškerých plateb ve vztahu k třetím 
stranám. 
 
Informace o veškerých nákladech a poplatcích, včetně nákladů a 
poplatků spojených s distribucí pojistného produktu s investiční složkou, 
které nesouvisí s podkladovým tržním rizikem, se vyjadřují souhrnně, 
aby zákazník porozuměl celkovým nákladům a jejich souhrnnému 
dopadu na návratnost investice, a pokud o to zákazník požádá, 
poskytnou se rozepsané na jednotlivé náklady a poplatky.  
 
Tyto informace jsou, je-li to relevantní, poskytovány zákazníkovi 
pravidelně, nejméně jednou ročně, po celou dobu trvání investice. 
 

170/2018 
 

§ 86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jedná-li se o rezervotvorné pojištění, je pojišťovna povinna zákazníkovi 
sdělit také informace o 
a) určení výše odkupného, včetně informace o předpokládaném vývoji 
odkupného v čase a o podmínkách jeho výplaty, 
b) podkladovém aktivu a definici podílu, na který je vázáno pojistné 
plnění, jedná-li se o pojištění, kde investiční riziko nese pojistník, a 
c) struktuře předepsaného pojistného rezervotvorného pojištění za 
jednotlivá pojistná období, včetně pojistného za připojištění; u 
rezervotvorného pojištění, kde investiční riziko nese pojistník, se dále 
uvedou veškeré náklady hrazené z předepsaného pojistného nebo 
snižující výši kapitálové rezervy pojištění, jejich výše, a není-li to 
možné, metoda výpočtu a dále výše části předepsaného pojistného, která 
se nezhodnocuje a spotřebovává se na krytí rizik (rizikové pojistné). 
 
 
 

PT  
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Informace uvedené v tomto odstavci musí být poskytovány srozumitelně 
tak, aby zákazníci nebo potenciální zákazníci byli přiměřeně schopni 
pochopit povahu a rizika konkrétního nabízeného pojistného produktu s 
investiční složkou a následně učinit informované investiční rozhodnutí. 
Členské státy mohou povolit, aby byly tyto informace poskytovány ve 
standardizované formě. 
 

  
 
 

170/2018 
 

§ 89 
 

(1) Během trvání pojištění je pojišťovna povinna zákazníkovi sdělit 
informace o 
a) změně svého jména a právní formy, 
b) změně adresy svého sídla a tam, kde to přichází v úvahu, změně 
adresy zastoupení nebo pobočky, prostřednictvím kterých sjednala 
pojištění, 
c) změně informací uvedených v § 84 písm. c), § 85 písm. b) a c) a § 86 
písm. a) a b) v případě změny v pojistných podmínkách nebo změny 
právních předpisů, kterými se řídí pojištění, 
d) změně pojistných podmínek, 
e) stavu bonusů, 
f) stavu hodnoty podílů, na které je vázáno pojistné plnění, struktuře 
podkladových aktiv a výši odkupného, včetně informace o výši nákladů, 
které byly z předepsaného pojistného pojišťovnou na zákazníkovi 
uplatněny za dané pojistné období, jde-li o rezervotvorné pojištění, 
g) výši nároků, v nichž je zahrnut podíl na zisku, jde-li o pojištění s 
podílem na zisku, 
h) rozdílech mezi skutečným vývojem a počátečními údaji, jestliže se 
jedná o pojištění s podílem na zisku a zákazníkovi byly před uzavřením 
pojistné smlouvy sděleny číselné údaje o možném budoucím vývoji 
podílu na zisku, 
i) nákladech spojených se službami prováděnými jménem zákazníka, 
jedná-li se o rezervotvorné pojištění, kde investiční riziko nese pojistník, 
a 
j) výši odkupného a možnosti zpětvzetí výpovědi rezervotvorného 
pojištění. 
(2) Pokud zákazník učiní na základě pojistné smlouvy po jejím uzavření 
platbu za jiným účelem, než je platba průběžného pojistného nebo 
termínových plateb, sdělí mu pojišťovna u každé takové platby 
informace podle § 88 odst. 1 písm. f) až j) a to, jak se taková platba 
projeví ve změně pojistného krytí nebo nákladech pojištění nesených 
zákazníkem. 
(3) Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel jsou povinni poskytovat 
zákazníkovi pravidelné zprávy o svých službách v souladu s přímo 
použitelným předpisem Evropské unie vydaným podle čl. 30 odst. 6 
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/973) a přiměřeně 
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druhu sjednaného pojistného produktu, včetně nákladů spojených s 
poskytováním těchto služeb a s transakcemi prováděnými jménem 
zákazníka. Byl-li zákazník informován o tom, že bude posuzována 
vhodnost rezervotvorného pojištění i po jeho sjednání, musí pravidelná 
zpráva obsahovat radu podle § 78. 
 

  170/2018 
 

§ 90 odst. 6 
 

(6) Je-li sjednáváno rezervotvorné pojištění, a nese-li investiční riziko 
pojistník, poskytují se informace uvedené v § 84 písm. f) a § 86 písm. c) 
také v souhrnném vyjádření na samostatném dokumentu podle vzoru 
uvedeného v příloze k tomuto zákonu. Pojišťovna nebo pojišťovací 
zprostředkovatel zajistí, aby zákazník podepsal nebo jiným 
jednoznačným způsobem potvrdil, že byl seznámen s tímto dokumentem 
a je s jeho obsahem srozuměn. 
 

  

Článek 29 odst. 2 2. Aniž je dotčen čl. 19 odst. 1 písm. d) a e) a odst. 3 a čl. 22 odst. 3, 
členské státy zajistí, aby zprostředkovatelé pojištění nebo pojišťovny 
byli považováni za subjekty plnící své povinnosti podle čl. 17 odst. 1 a 
článku 27 nebo článku 28, pokud platí poplatek či provizi nebo jsou 
poplatek či provize placeny jim, nebo jestliže v souvislosti s distribucí 
pojistného produktu s investiční složkou nebo doplňkové služby 
poskytují jakékoli straně kromě zákazníka či osoby jednající jménem 
zákazníka nebo jsou jim jakoukoli stranou kromě zákazníka či osoby 
jednající jménem zákazníka poskytovány jakékoli nepeněžní výhody, 
pouze pokud taková platba nebo výhoda: 
 
a) nemá škodlivý účinek na kvalitu příslušné služby poskytované 
zákazníkovi a 
 
b) nemá nepříznivý vliv na plnění povinnosti zprostředkovatele pojištění 
nebo jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v nejlepším zájmu svých 
zákazníků.  

 

170/2018 
 

§ 75 
 

Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel nesmí v souvislosti se svou 
činností přijmout, nabídnout nebo poskytnout peněžitou nebo 
nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení povinnosti stanovené 
tímto zákonem, jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují 
k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo použitelnými předpisy 
Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, včetně neobvyklé úplaty za 
poskytovanou službu nebo jakékoli jiné neopodstatněné výhody 
finanční, materiální nebo nemateriální. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PT  

Článek 29 odst. 3 3. Členské státy mohou ve výjimečných případech stanovit pro 
distributory přísnější požadavky týkající se záležitostí uvedených v 
tomto článku. Členské státy mohou zejména dodatečně zakázat nebo 
dále omezit nabízení nebo přijímání poplatků, provizí či nepeněžních 
výhod od třetích stran v souvislosti s poskytováním poradenství o 
pojištění.  
 
Mezi přísnější požadavky může patřit stanovení požadavku, aby veškeré 
tyto poplatky, provize nebo nepeněžité výhody byly vráceny klientům 
nebo kompenzovány poplatky, které uhradí klient. 

170/2018 
 

§ 78 
 

(1) Před sjednáním nebo podstatnou změnou rezervotvorného pojištění 
poskytne pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel zákazníkovi radu 
týkající se vhodnosti těchto právních jednání pro zákazníka. 
(2) Rada se poskytuje na základě 
a) analýzy 
1. požadavků, cílů a potřeb získaných od zákazníka, 
2. rizik, kterým může být zákazník vystaven po dobu trvání pojištění, 
3. finanční situace zákazníka, 
4. znalostí a zkušeností zákazníka v oblasti investic, 
5. rizikové tolerance zákazníka a jeho schopnosti nést ztráty, 

PT  
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Členské státy mohou stanovit povinnost poskytovat poradenství podle 
článku 30 při prodeji jakýchkoli pojistných produktů s investiční 
složkou či pro určité druhy takových produktů.  
 
Členské státy mohou požadovat, aby tam, kde zprostředkovatel pojištění 
informuje klienta, že poradenství je poskytováno nezávisle, měl 
zprostředkovatel povinnost posoudit dostatečně velké množství 
pojistných produktů dostupných na trhu, které jsou dostatečně 
různorodé, pokud jde o jejich druh nebo poskytovatele produktů, s cílem 
zajistit, že jsou klientovy cíle vhodně splněny, aniž se omezí na pojistné 
produkty vydávané nebo poskytované subjekty, se kterými je úzce 
propojen.  
 
Pokud je uzavírána pojistná smlouva se zákazníkem, který má v určitém 
členském státě obvyklé bydliště nebo provozovnu, musí přísnější 
požadavky členského státu uvedené v tomto odstavci splňovat všichni 
zprostředkovatelé pojištění nebo veškeré pojišťovny, včetně těch, kteří 
svou činnost provozují na základě volného pohybu služeb či svobody 
usazování.  

 

6. právních vztahů zákazníka týkajících se dalších produktů finančního 
trhu a 
b) výběru z dostatečného počtu vhodných pojistných produktů, které 
může pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel distribuovat. 
(3) Informuje-li pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel před 
sjednáním nebo podstatnou změnou jiného než rezervotvorného 
pojištění zákazníka o tom, že poskytuje radu týkající se vhodnosti těchto 
právních jednání pro zákazníka, odstavec 2 se použije obdobně. 
(4) Požadavky na informace, které jsou předmětem analýzy podle 
odstavce 2 písm. a) bodu 4, stanoví přímo použitelný předpis Evropské 
unie vydaný podle čl. 30 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/97. 

Článek 29 odst. 4 4. Aniž je dotčen odstavec 3 tohoto článku, je Komisi svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 38, které 
upřesní: 
 
a) kritéria pro posouzení toho, zda pobídky vyplacené nebo obdržené 
zprostředkovatelem pojištění nebo pojišťovnou mají škodlivý účinek na 
kvalitu služby poskytované zákazníkovi; 
 
b) kritéria pro posouzení toho, zda zprostředkovatelé pojištění nebo 
pojišťovny poskytující či získávající stimuly dodržují povinnost jednat 
čestně, spravedlivě a profesionálně v nejlepším zájmu zákazníka. 

 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Článek 29 odst. 5 5. Akty v přenesené pravomoci uvedené v odstavci 4 zohlední: 
 
a) povahu služby nebo služeb, které jsou zákazníkovi nebo 
potenciálnímu zákazníkovi nabízeny nebo poskytovány, s přihlédnutím 
ke druhu, předmětu, objemu a četnosti transakcí; 
 
b) povahu nabízených nebo zvažovaných produktů, včetně různých typů 
pojistných produktů s investiční složkou. 

 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  
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Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění 

(přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Článek 30 odst. 1 
až 3 

Posouzení vhodnosti a přiměřenosti a podávání zpráv zákazníkům 
 

1. Aniž je dotčen čl. 20 odst. 1, zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna v případě poskytování poradenství o pojistném produktu s 
investiční složkou musí rovněž získat nezbytné informace o znalostech a 
zkušenostech zákazníka nebo potenciálního zákazníka v oblasti investic, 
pokud jde o specifický druh produktu nebo služby, o jeho finanční 
situaci, včetně jeho schopnosti nést ztráty, a o jeho investičních cílech, 
včetně jeho rizikové tolerance, aby tak mohli tomuto zákazníkovi nebo 
potenciálnímu zákazníkovi doporučit pojistné produkty s investiční 
složkou, které jsou pro něj vhodné, a zejména jsou v souladu s jeho 
rizikovou tolerancí a schopností nést ztráty. 
 
Členské státy zajistí, aby v případě, že zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna poskytuje investiční poradenství, při němž je doporučován 
určitý balíček služeb nebo produktů v souladu s článkem 24, byl celkový 
balíček vhodný.  
 
 2. Aniž je dotčen čl. 20 odst. 1, zajistí členské státy, aby 
zprostředkovatelé pojištění nebo pojišťovny při provádění distribuce 
pojištění, která není vymezena v odstavci 1 tohoto článku, ve vztahu k 
prodeji bez poradenství požádali zákazníka nebo potenciálního 
zákazníka, aby jim poskytl informace o svých znalostech a zkušenostech 
v oblasti investic v souvislosti s určitým nabízeným nebo žádaným 
produktem nebo službou, aby tak umožnil zprostředkovateli pojištění 
nebo pojišťovně posoudit, zda jsou doporučená pojistná služba nebo 
produkt pro zákazníka vhodné. V případě, že se v souladu s článkem 24 
zvažuje balíček služeb nebo produktů, zaměří se toto posouzení na to, 
zda je vhodný celkový balíček.  
 
Pokud se zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna na základě 
informací získaných podle prvního pododstavce domnívají, že produkt 
není pro zákazníka nebo potenciálního zákazníka vhodný, upozorní jej 
na to. Toto upozornění lze poskytovat ve standardizované formě.  
 
Pokud zákazníci nebo potenciální zákazníci neposkytnou informace 
uvedené v prvním pododstavci nebo pokud o svých znalostech a 
zkušenostech poskytnou nedostatečné informace, zprostředkovatel 
pojištění nebo pojišťovna je upozorní, že nejsou schopni určit, zda je pro 
ně navrhovaný produkt vhodný. Toto upozornění lze poskytovat ve 
standardizované formě.  
 
3. Aniž je dotčen čl. 20 odst. 1, pokud ve vztahu k pojistným produktům 

170/2018 
 

§ 78 
 

 
 
 
 

 

(1) Před sjednáním nebo podstatnou změnou rezervotvorného pojištění 
poskytne pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel zákazníkovi radu 
týkající se vhodnosti těchto právních jednání pro zákazníka. 
(2) Rada se poskytuje na základě 
a) analýzy 
1. požadavků, cílů a potřeb získaných od zákazníka, 
2. rizik, kterým může být zákazník vystaven po dobu trvání pojištění, 
3. finanční situace zákazníka, 
4. znalostí a zkušeností zákazníka v oblasti investic, 
5. rizikové tolerance zákazníka a jeho schopnosti nést ztráty, 
6. právních vztahů zákazníka týkajících se dalších produktů finančního 
trhu a 
b) výběru z dostatečného počtu vhodných pojistných produktů, které 
může pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel distribuovat. 
(3) Informuje-li pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel před 
sjednáním nebo podstatnou změnou jiného než rezervotvorného 
pojištění zákazníka o tom, že poskytuje radu týkající se vhodnosti těchto 
právních jednání pro zákazníka, odstavec 2 se použije obdobně. 
(4) Požadavky na informace, které jsou předmětem analýzy podle 
odstavce 2 písm. a) bodu 4, stanoví přímo použitelný předpis Evropské 
unie vydaný podle čl. 30 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/97. 
 

PT  
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Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění 

(přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

s investiční složkou nebylo poskytnuto žádné poradenství, mohou se 
členské státy odchýlit od povinností uvedených v odstavci 2 tohoto 
článku a umožnit zprostředkovatelům pojištění nebo pojišťovnám 
distribuci pojištění na svém území, aniž by museli získávat informace 
nebo vymezovat určení podle odstavce 2 tohoto článku, jsou-li splněny 
všechny tyto podmínky: 
 
a) distribuce se týká jednoho z níže uvedených pojistných produktů s 
investiční složkou: 
 
b) smlouvy, které vedou pouze k expozici investic vůči finančním 
nástrojům, jež jsou podle směrnice 2014/65/EU považovány za 
nekomplexní, a jejichž součástí není struktura, jež by zákazníkům 
znesnadňovala porozumění vyskytujícím se rizikům, nebo 
 
c) jiné nekomplexní pojištění s investiční složkou pro účely tohoto 
odstavce; 
 
d) distribuce pojištění je vykonávána z podnětu zákazníka nebo 
potenciálního zákazníka; 
 
e) zákazník nebo potenciální zákazník byl jasně informován o tom, že 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna nemusí při této distribuci 
pojištění posuzovat přiměřenost poskytovaného nebo nabízeného 
pojistného produktu s investiční složkou nebo distribuce pojištění a že 
zákazník nebo potenciální zákazník nepožívá odpovídající ochrany 
podle příslušných profesních pravidel. Toto upozornění lze poskytnout 
ve standardizované formě; 
 
f) zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna plní své povinnosti 
stanovené v článcích 27 a 28. 
 
Při uzavírání pojistných smluv se zákazníky, kteří mají obvyklé bydliště 
nebo provozovnu v členském státě, který nevyužívá odchylky stanovené 
v tomto odstavci, musí platné předpisy tohoto členského státu dodržovat 
všichni zprostředkovatelé pojištění nebo všechny pojišťovny, včetně 
těch provozujících svou činnost na základě volného pohybu služeb či 
svobody usazování.  
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Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

  170/2018 
 

§ 77 odst. 1 
a 2 

 

(1) Před sjednáním nebo podstatnou změnou pojištění získá pojišťovna 
nebo pojišťovací zprostředkovatel od zákazníka informace týkající se 
jeho požadavků, cílů a potřeb. 
(2) Na základě získaných informací poskytne pojišťovna nebo 
pojišťovací zprostředkovatel zákazníkovi doporučení, aby se mohl 
zákazník rozhodnout, zda sjedná nebo podstatně změní pojištění. 

  

  170/2018 
 

§ 85 písm. 
g) 
 

Jedná-li se o životní pojištění, je pojišťovna povinna zákazníkovi sdělit 
také 
g) informaci o tom, že pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel 
nejsou schopni určit, zda je pro zákazníka navrhovaný produkt vhodný, 
neposkytne-li zákazník dostatečné informace uvedené v § 78 odst. 2 
písm. a).  
 

  

  170/2018 
 

§ 79 odst. 2 
 

(2) Součástí záznamu z jednání je i vysvětlení dopadů sjednání nebo 
podstatné změny pojištění na zákazníka, včetně souvisejících rizik. 
Poskytuje-li pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel zákazníkovi 
radu, je součástí záznamu i analýza podle § 78 odst. 2 písm. a). 
 

  

  170/2018 
 

§ 72 odst. 1 
 

(1) Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel jedná kvalifikovaně, 
čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníka. 
 

  

  170/2018 
 

§ 71 
 

Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel distribuují pojištění s 
odbornou péčí. 
 

  

Článek 30 odst. 4 4. Zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna vytvoří záznam, jehož 
součástí je dokument nebo dokumenty sjednané mezi 
zprostředkovatelem pojištění nebo pojišťovnou a zákazníkem stanovící 
práva a povinnosti stran a další podmínky, za kterých zprostředkovatel 
pojištění nebo pojišťovna poskytuje služby zákazníkovi. Práva a 
povinnosti smluvních stran lze začlenit odkazem na jiné dokumenty 
nebo právní texty. 

 

170/2018 
 

§ 79 odst. 1 
a 2 
 
 
 

(1) Z jednání, které vedlo ke sjednání nebo podstatné změně pojištění, 
pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel, zejména na základě 
informací poskytnutých zákazníkem a v závislosti na charakteru 
pojištění, vyhotoví záznam z jednání obsahující požadavky, cíle a 
potřeby zákazníka související s daným pojištěním, své doporučení a 
důvody, na kterých zakládá své doporučení pro sjednání nebo 
podstatnou změnu daného pojištění. 
(2) Součástí záznamu z jednání je i vysvětlení dopadů sjednání nebo 
podstatné změny pojištění na zákazníka, včetně souvisejících rizik. 
Poskytuje-li pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel zákazníkovi 
radu, je součástí záznamu i analýza podle § 78 odst. 2 písm. a). 
 

PT  
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Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

  170/2018 
 

§ 80 odst. 1 
 

(1) Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel při distribuci pojištění 
pořizují dokumenty nebo jiné záznamy v rozsahu, který je nezbytný pro 
hodnověrné osvědčení řádného plnění jejich povinností stanovených 
tímto zákonem, jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují 
k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo použitelnými předpisy 
Evropské unie v oblasti distribuce pojištění. 
 

  

Článek 30 odst. 5 5. Zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna poskytnou zákazníkovi na 
trvalém nosiči přiměřené zprávy o poskytnuté službě. Tyto zprávy 
zahrnují pravidelná sdělení zákazníkům zohledňující druh a složitost 
dotčených pojistných produktů s investiční složkou a povahu služby 
poskytované zákazníkovi a uvádějí případné náklady spojené s obchody 
a službami prováděnými jménem zákazníka.  
 
Při poskytování poradenství o pojistných produktech s investiční 
složkou zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna před uzavřením 
smlouvy poskytne zákazníkovi na trvalém nosiči sdělení o vhodnosti, ve 
kterém upřesní, jaké poradenství poskytuje a jak toto poradenství 
odpovídá preferencím, cílům a dalším charakteristikám zákazníka 
Použijí se podmínky stanovené v čl. 23 odst. 1 až 4.  
 
Pokud je smlouva uzavřena s použitím prostředků pro komunikaci na 
dálku, což znemožňuje dodání sdělení o vhodnosti předem, může 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna písemné sdělení o vhodnosti 
poskytnout na trvalém nosiči okamžitě poté, co zákazník bude případnou 
smlouvou zavázán, jsou-li splněny obě následující podmínky: 
 
a) zákazník souhlasil s tím, že obdrží sdělení o vhodnosti bez 
zbytečného prodlení po uzavření smlouvy, a 
b) zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna poskytli zákazníkovi 
možnost odložit uzavření smlouvy tak, aby mohl sdělení o vhodnosti 
obdržet předem. 
 
Pokud zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna informovali 
zákazníka, že provedou pravidelné posouzení vhodnosti, musí 
pravidelná zpráva obsahovat aktualizované sdělení o tom, jak pojistný 
produkt s investiční složkou odpovídá preferencím, cílům a dalším 
charakteristikám zákazníka.  
 

170/2018 
 

§ 79 odst. 1 
a 2 

 

(1) Z jednání, které vedlo ke sjednání nebo podstatné změně pojištění, 
pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel, zejména na základě 
informací poskytnutých zákazníkem a v závislosti na charakteru 
pojištění, vyhotoví záznam z jednání obsahující požadavky, cíle a 
potřeby zákazníka související s daným pojištěním, své doporučení a 
důvody, na kterých zakládá své doporučení pro sjednání nebo 
podstatnou změnu daného pojištění. 
(2) Součástí záznamu z jednání je i vysvětlení dopadů sjednání nebo 
podstatné změny pojištění na zákazníka, včetně souvisejících rizik. 
Poskytuje-li pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel zákazníkovi 
radu, je součástí záznamu i analýza podle § 78 odst. 2 písm. a). 
 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

   170/2018 
 

§ 89 odst. 3 
 

(3) Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel jsou povinni poskytovat 
zákazníkovi pravidelné zprávy o svých službách v souladu s přímo 
použitelným předpisem Evropské unie vydaným podle čl. 30 odst. 6 
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 a přiměřeně 
druhu sjednaného pojistného produktu, včetně nákladů spojených s 
poskytováním těchto služeb a s transakcemi prováděnými jménem 
zákazníka. Byl-li zákazník informován o tom, že bude posuzována 
vhodnost rezervotvorného pojištění i po jeho sjednání, musí pravidelná 
zpráva obsahovat radu podle § 78. 

  

  170/2018 
 

§ 90 odst. 1 
až 3 

 

(1) Není-li dále stanoveno jinak, informace uvedené v § 83 až 89 a 
záznam z jednání podle § 79 se poskytují zákazníkovi 
a) v listinné podobě, 
b) v úředním jazyce členského státu, ve kterém se nachází pojistné 
nebezpečí nebo bydliště nebo sídlo zákazníka, nebo v jiném dohodnutém 
jazyce a 
c) v přehledné a snadno čitelné formě. 
(2) Informace uvedené v odstavci 1 se místo v listinné podobě 
poskytnou na jakémkoli jiném nástroji, který umožňuje spotřebiteli 
uchování informací určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány 
po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje 
reprodukci těchto informací v nezměněné podobě (dále jen „trvalý nosič 
dat“), nebo prostřednictvím internetové stránky, 
a) dostal-li zákazník na výběr mezi listinnou podobou a jiným trvalým 
nosičem dat nebo internetovou stránkou a zvolil-li si jiný trvalý nosič 
dat nebo internetovou stránku, 
b) je-li zákazníkem zvolený způsob poskytnutí informací vhodný s 
ohledem na sjednávané pojištění a 
c) zvolil-li si zákazník internetovou stránku, internetová stránka splňuje 
znaky trvalého nosiče dat a zákazníkovi byla sdělena její adresa včetně 
místa na této stránce, kde jsou informace umístěny, 
(3) V případě, že byly zákazníkovi informace sděleny způsobem podle 
odstavce 2, vydají se zákazníkovi tyto informace také v listinné podobě, 
jestliže o to požádá. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

  170/2018 
 

§ 92 odst. 3 
a 7 

(3) Záznam z jednání podle § 79 se poskytuje zákazníkovi bez 
zbytečného odkladu po jeho vyhotovení, vždy však s dostatečným 
předstihem před sjednáním nebo podstatnou změnou pojištění. 
(7) Byla-li smlouva uzavřena na žádost spotřebitele s použitím takových 
prostředků komunikace na dálku, které neumožňují sdělit smluvní 
podmínky a další údaje v souladu s § 83 až 89, splní podnikatel tuto 
povinnost okamžitě po uzavření smlouvy. 

  

Článek 30 odst. 6 6. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 38 dále upřesňující, jak mají zprostředkovatelé 
pojištění a pojišťovny při distribuci pojištění svým zákazníkům 
naplňovat zásady stanovené v tomto článku, včetně informací, které je 
třeba získat při posuzování vhodnosti nebo přiměřenosti pojistných 
produktů s investiční složkou pro jejich zákazníky, kritérií k posouzení 
nekomplexních pojistných produktů s investiční složkou pro účely odst. 
3 písm. a) bodu ii) tohoto článku, obsahu a formátu záznamů a dohod za 
účelem poskytování služeb zákazníkům a obsahu a formátu 
pravidelných zpráv zákazníkům o poskytovaných službách. Tyto akty v 
přenesené pravomoci zohledňují: 
 
a) povahu služeb, které jsou zákazníkovi nebo potenciálnímu 
zákazníkovi nabízeny nebo poskytovány, s přihlédnutím ke druhu, 
předmětu, objemu a četnosti transakcí; 
 
b) povahu nabízených nebo zvažovaných produktů, včetně různých typů 
pojistných produktů s investiční složkou; 
 
c) neprofesionální nebo profesionální povahu zákazníka nebo 
potenciálního zákazníka. 

 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Článek 30 odst. 7 
a 8 

7. EIOPA vypracuje do 23. srpna 2017 a následně pravidelně aktualizuje 
pokyny pro posuzování pojistných produktů s investiční složkou, jejichž 
součástí je struktura, jež zákazníkům znesnadňuje porozumění 
vyskytujícím se rizikům, v souladu s odst. 3 písm. a) bodem i).  
 
8. EIOPA může vypracovat a následně pravidelně aktualizovat pokyny 
pro posuzování pojistných produktů s investiční složkou, které jsou pro 
účely odst. 3 písm. a) bodu ii) klasifikovány jako nekomplexní, přičemž 
zohlední akty v přenesené pravomoci přijaté podle odstavce 6. 
 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  
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písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Článek 31 odst. 1 Správní sankce a jiná opatření 
 
1. Aniž jsou dotčeny dohledové pravomoci příslušných orgánů a právo 
členských států stanovit a ukládat trestní sankce, zajistí členské státy, 
aby jejich příslušné orgány mohly ukládat správní sankce a jiná opatření 
v případě všech porušení vnitrostátních předpisů, kterými se provádí tato 
směrnice, a přijmou veškerá nezbytná opatření pro zajištění toho, aby 
byla uvedená pravidla uplatňována. Členské státy zajistí, aby jejich 
správní sankce a jiná opatření byly účinné, přiměřené a odrazující.  
 

170/2018 
 

§ 118 odst. 1 
 

 

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká národní banka. 
 

PT  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

170/2018 
 

§ 104 
 

(1) Jestliže činnost pojišťovny, zajišťovny, samostatného 
zprostředkovatele, pojišťovacího zprostředkovatele s domovským 
členským státem jiným, než je Česká republika, nebo akreditované 
osoby není v souladu s tímto zákonem, jinými právními předpisy v 
rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo 
použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, může 
Česká národní banka uložit takové osobě opatření k nápravě spočívající 
v povinnosti odstranit zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě. 
(2) Jestliže činnost vázaného zástupce není v souladu s tímto zákonem, 
jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci 
pojištění nebo zajištění, a přímo použitelnými předpisy Evropské unie v 
oblasti distribuce pojištění, může Česká národní banka uložit 
zastoupenému opatření k nápravě spočívající v povinnosti uvést ve 
stanovené lhůtě činnost jeho vázaného zástupce do souladu se zákonem. 
(3) Jestliže činnost doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele není v 
souladu s tímto zákonem, jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém 
se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo použitelnými 
předpisy Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, může Česká 
národní banka uložit zastoupenému opatření k nápravě spočívající v 
povinnosti uvést ve stanovené lhůtě činnost doplňkového pojišťovacího 
zprostředkovatele do souladu se zákonem. 
(4) Jestliže činnost pojišťovny, zajišťovny, samostatného 
zprostředkovatele, pojišťovacího zprostředkovatele s domovským 
členským státem jiným, než je Česká republika, nebo akreditované 
osoby není v souladu s tímto zákonem, jinými právními předpisy v 
rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo 
použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, může 
Česká národní banka uložit takové osobě opatření k nápravě spočívající 
v povinnosti vyměnit člena statutárního orgánu, prokuristu nebo jinou 
osobu, pokud tyto osoby skutečně řídí distribuci pojištění nebo zajištění 
nebo pořádání odborných zkoušek nebo jsou za ně odpovědny. 
(5) Je-li to nutné k ochraně zákazníka, může Česká národní banka spolu 
s některým z opatření k nápravě podle odstavců 1 až 3 zakázat nebo 
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Poznámka 
 

 
 
 
 
 
 

omezit osobě podléhající jejímu dohledu provozování činnosti, dokud 
nesplní uložené opatření k nápravě podle odstavců 1 až 3. 
 

  170/2018 
 

§ 105 odst. 1  
 

(1) Česká národní banka může odejmout oprávnění k činnosti 
samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce nebo doplňkového 
pojišťovacího zprostředkovatele, nebo může odejmout akreditaci 
akreditované osobě, jestliže 
a) samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce nebo doplňkový 
pojišťovací zprostředkovatel nesplňuje podmínky pro udělení oprávnění 
k činnosti, nebo akreditovaná osoba nesplňuje podmínky pro udělení 
akreditace, 
b) uložené opatření k nápravě nevedlo k nápravě, 
c) samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce, doplňkový pojišťovací 
zprostředkovatel nebo akreditovaná osoba opakovaně nebo závažně 
poruší povinnost stanovenou tímto zákonem, jinými právními předpisy v 
rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo 
použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, při 
zprostředkování pojištění nebo zajištění nebo při pořádání odborných 
zkoušek nebo programů následného vzdělávání, 
d) samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce, doplňkový pojišťovací 
zprostředkovatel, nebo akreditovaná osoba poruší podmínku nebo 
povinnost stanovenou ve vykonatelném rozhodnutí vydaném podle 
tohoto zákona, 
e) oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele, vázaného 
zástupce nebo doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele pro daného 
zastoupeného bylo uděleno nebo akreditace byla akreditované osobě 
udělena na základě nepravdivých nebo zavádějících údajů, nebo 
f) samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce nebo doplňkový 
pojišťovací zprostředkovatel nevykonává významnou část své činnosti 
podle tohoto zákona na území České republiky. 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

  170/2018 
 

§ 107 
 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
a) v žádosti o udělení oprávnění k činnosti podle tohoto zákona uvede 
nepravdivý nebo neúplný údaj o skutečnosti, která je podmínkou pro 
udělení tohoto oprávnění, nebo takový údaj zatají, nebo, 
b) jako zaměstnavatel v rozporu s § 51 ovlivní svého zaměstnance při 
výběru rezervotvorného pojištění nebo přijme peněžitou nebo 
nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení této povinnosti. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč. 
 

  

  170/2018 
 

§ 108 
 

(1) Pojišťovna se dopustí přestupku tím, že 
a) nevede údaje o osobách podle § 4 odst. 5 věty druhé, nebo 
b) jako pojistitel při výpočtu odkupného postupuje v rozporu s § 81. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč. 
 

  

  170/2018 
 

§ 109 
 

(1) Samostatný zprostředkovatel se dopustí přestupku tím, že 
a) neoznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu 
některého z údajů podle § 10 odst. 1 nebo v oznámení změny údajů 
uvede neúplný nebo nepravdivý údaj o skutečnosti, která je podmínkou 
pro udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele, 
b) poruší některou z povinností týkajících se pojištění stanovených v § 
13, 
c) zahájí svoji činnost na území jiného členského státu v rozporu s § 37 
odst. 6, 
d) v rozporu s § 48 odst. 2 nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje 
organizační uspořádání, řádné administrativní postupy, systém 
sledování, vyhodnocování a aktualizace vnitřních předpisů, kontrolní a 
bezpečnostní opatření při zpracování a evidenci informací nebo evidenci 
zprostředkovaných pojistných smluv, nebo 
e) v rozporu s § 76 zprostředkuje pojištění zároveň jako pojišťovací 
agent a pojišťovací makléř. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo c), 
nebo 
b) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), d) nebo 
e). 
 

  

  170/2018 
 

§ 110 
 

(1) Pojišťovna, zajišťovna a samostatný zprostředkovatel se dopustí 
přestupku tím, že 
a) jako zastoupený 
1. nemá uzavřenou písemnou smlouvu s vázaným zástupcem podle § 15 
odst. 2, 
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Celex: 32016L0097 Lhůta pro implementaci 1.10.2018 Úřední věstník                     L 026 2016 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Tereza Kubíčková, 31. 7. 2018 
Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění 

(přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

2. oznámí vázaného zástupce v rozporu s § 17 odst. 1, 
3. neukončí bez zbytečného odkladu závazek ze smlouvy o zastoupení 
podle § 19 odst. 1, 
4. neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu zánik 
závazku ze smlouvy o zastoupení podle § 19 odst. 3, 
5. neuchovává dokumenty podle § 21, 
6. je zastoupen doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem 
jednajícím v rozporu s § 24 odst. 2, 
7. nemá uzavřenou písemnou smlouvu s doplňkovým pojišťovacím 
zprostředkovatelem podle § 24 odst. 3, 
8. oznámí doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele v rozporu s § 
26 odst. 1, 
9. neukončí bez zbytečného odkladu závazek ze smlouvy o zastoupení 
podle § 28 odst. 1, 
10. neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu zánik 
závazku ze smlouvy o zastoupení podle § 28 odst. 3, nebo 
11. neuchovává dokumenty podle § 30, 
b) neoznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu 
některého z údajů podle § 46 odst. 1 nebo v oznámení změny údajů 
uvede neúplný nebo nepravdivý údaj o skutečnosti zapisované do 
registru, 
c) poruší povinnost stanovenou v § 48 odst. 1 písm. a), 
d) poruší některou z povinností stanovenou v § 48 odst. 1 písm. b) až e), 
e) v rozporu s § 53 nezavede, neudržuje a neuplatňuje postupy pro 
schvalování pojistného produktu a jeho významných změn před jeho 
distribucí zákazníkům, nebo 
f) v rozporu s § 55 nebo § 70 provozuje svoji činnost prostřednictvím 
osob, které nesplňují podmínku odborné způsobilosti nebo 
důvěryhodnosti. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 4 
nebo 10 nebo písm. b), 
b) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodů 1 až 
3, 5, 7 až 9 nebo 11, 
c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 6, 
písm. c), d) nebo f), nebo podle odstavce 1 písm. e), nejedná-li se o 
rezervotvorné pojištění, nebo 
d) 18 920 000 Kč v případě fyzické osoby nebo 135 125 000 Kč v 
případě právnické osoby, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e) v 
případě rezervotvorného pojištění. 
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Celex: 32016L0097 Lhůta pro implementaci 1.10.2018 Úřední věstník                     L 026 2016 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Tereza Kubíčková, 31. 7. 2018 
Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění 

(přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

  170/2018 
 

§ 111 
 

(1) Vázaný zástupce se dopustí přestupku tím, že 
a) neukončí bez zbytečného odkladu závazek ze smlouvy o zastoupení 
podle § 19 odst. 2, 
b) zahájí svoji činnost na území jiného členského státu v rozporu s § 37 
odst. 6, nebo 
c) v rozporu s § 47 odst. 5 provozuje svoji činnost prostřednictvím jiné 
osoby. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 
a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), nebo b), 
nebo 
b) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c). 
 

  

  170/2018 
 

§ 112 
 

(1) Doplňkový pojišťovací zprostředkovatel se dopustí přestupku tím, že 
a) neukončí bez zbytečného odkladu závazek ze smlouvy o zastoupení 
podle § 28 odst. 2, nebo 
b) v rozporu s § 47 odst. 6 provozuje svoji činnost prostřednictvím jiné 
osoby. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 
a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), nebo 
b) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b). 
 

  

  170/2018 
 

§ 113 
 

(1) Pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, 
než je Česká republika, se dopustí přestupku tím, že 
a) jako zastoupený 
1. nemá uzavřenou písemnou smlouvu s vázaným zástupcem podle § 15 
odst. 2, 
2. oznámí vázaného zástupce v rozporu s § 17 odst. 1, 
3. neukončí bez zbytečného odkladu závazek ze smlouvy o zastoupení 
podle § 19 odst. 1, 
4. neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu zánik 
závazku ze smlouvy o zastoupení podle § 19 odst. 3, 
5. neuchovává dokumenty podle § 21, 
6. je zastoupen doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem 
jednajícím v rozporu s § 24 odst. 2, 
7. nemá uzavřenou písemnou smlouvu s doplňkovým pojišťovacím 
zprostředkovatelem podle § 24 odst. 3, 
8. oznámí doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele v rozporu s § 
26 odst. 1, 
9. neukončí bez zbytečného odkladu závazek ze smlouvy o zastoupení 
podle § 28 odst. 1, 
10. neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu zánik 
závazku ze smlouvy o zastoupení podle § 28 odst. 3, nebo 
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Celex: 32016L0097 Lhůta pro implementaci 1.10.2018 Úřední věstník                     L 026 2016 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Tereza Kubíčková, 31. 7. 2018 
Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění 

(přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

11. neuchovává dokumenty podle § 30, 
b) zahájí svou činnost na území České republiky v rozporu s § 34 odst. 
2, 
c) provozuje-li svou činnost na území České republiky na základě 
svobody usazování, poruší některou z povinností stanovených v § 48 
odst. 1 písm. b) a c), nebo 
d) v rozporu s § 53 nezavede, neudržuje a neuplatňuje postupy pro 
schvalování pojistného produktu a jeho významných změn před jeho 
distribucí zákazníkům. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 4 
nebo 10, 
b) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodů 1 až 
3, 5, 7 až 9 nebo 11 nebo písm. b), 
c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 6 
nebo podle odstavce 1 písm. c) nebo podle odstavce 1 písm. d), nejedná-
li se o rezervotvorné pojištění, nebo 
d) 18 920 000 Kč v případě fyzické osoby nebo 135 125 000 Kč v 
případě právnické osoby, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), 
jedná-li se o rezervotvorné pojištění. 
 

  170/2018 
 

§ 114 
 

(1) Ten, kdo je oprávněn distribuovat pojištění nebo zajištění, se dopustí 
přestupku tím, že 
a) v rozporu s § 47 je při své činnosti podle tohoto zákona zastoupen 
jinou osobou, 
b) v rozporu s § 49 odst. 1 vyžaduje od osoby, která se podílí nebo má 
podílet na distribuci, složení vstupní nebo jiné obdobné platby jako 
podmínky výplaty příštích odměn za tuto činnost, 
c) v rozporu s § 49 odst. 2 odvozuje odměny osoby, která se podílí nebo 
má podílet na distribuci, od získání dalších osob pro tuto činnost touto 
osobou, 
d) v rozporu s § 52 váže koupi zboží nebo služby na uzavření pojistné 
smlouvy, 
e) v rozporu s § 71 neprovozuje svoji činnost s odbornou péčí, 
f) v rozporu s § 72 odst. 1 nejedná kvalifikovaně, čestně, spravedlivě 
nebo v nejlepším zájmu zákazníka, 
g) v rozporu s § 72 odst. 2 nejedná tak, aby bylo zákazníkovi zřejmé, 
zda jde o pojišťovnu, samostatného zprostředkovatele, vázaného 
zástupce, doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele nebo 
zahraničního zprostředkovatele, 
h) komunikuje se zákazníkem způsobem, který je v rozporu s § 73, 
i) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 74, 
j) přijme, nabídne nebo poskytne výhodu v rozporu s § 75, 
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Celex: 32016L0097 Lhůta pro implementaci 1.10.2018 Úřední věstník                     L 026 2016 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Tereza Kubíčková, 31. 7. 2018 
Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění 

(přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

k) poruší některou z povinností týkajících se poskytnutí doporučení 
podle § 77, 
l) poruší některou z povinností týkajících se poskytnutí rady podle § 78, 
m) neposkytne zákazníkovi záznam z jednání podle § 79, 
n) neuchovává dokumenty a záznamy podle § 80, 
o) v rozporu s § 82 odst. 1 požaduje po zákazníkovi úplatu za poskytnutí 
informací, 
p) nesplní některou z povinností týkajících se poskytnutí informací 
podle § 83 až 92, nebo 
q) nesplní ve stanovené lhůtě některou z povinností uloženou 
rozhodnutím o opatření k nápravě vydaným podle § 104. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 
a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), e), 
g), i), n), nebo q), nebo podle odstavce 1 písm. d), f), h), j) až m), o) 
nebo p), nejedná-li se o rezervotvorné pojištění, nebo 
b) 18 920 000 Kč v případě fyzické osoby nebo 135 125 000 Kč v 
případě právnické osoby, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), 
f), h), j) až m), o) nebo p), jedná-li se o rezervotvorné pojištění. 
 

  170/2018 
 

§ 115 
 

(1) Pojišťovací zprostředkovatel se dopustí přestupku tím, že poruší 
některou z povinností týkající se přijímání pojistného nebo 
zprostředkování výplaty pojistného plnění nebo jiného plnění z pojištění 
podle § 54. 
(2) Pojistník podle § 4 se dopustí přestupku tím, že 
a) poruší některou z povinností podle § 4 odst. 2, 3 nebo 7, 
b) v rozporu s § 4 odst. 4 nabízí možnost stát se pojištěným v 
rezervotvorném pojištění, 
c) v rozporu s § 93 písm. a) neupozorní zájemce o pojištění na důsledky 
spojené s tím, že se nestává pojistníkem, nebo 
d) v rozporu s § 93 písm. b) neoznámí pojištěnému podle § 4 skutečnost, 
která se týká změny nebo zániku pojištění. 
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do 
a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), c) nebo d) 
nebo 
b) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo odstavce 2 
písm. b). 
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Celex: 32016L0097 Lhůta pro implementaci 1.10.2018 Úřední věstník                     L 026 2016 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Tereza Kubíčková, 31. 7. 2018 
Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění 

(přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

  170/2018 
 

§ 116 
 

(1) Akreditovaná osoba se dopustí přestupku tím, že 
a) uspořádá odbornou zkoušku nebo kurz následného vzdělávání v 
rozporu s rozsahem udělené akreditace, 
b) v žádosti o prodloužení akreditace uvede nepravdivý nebo neúplný 
údaj o skutečnosti, která je podmínkou prodloužení akreditace, nebo 
takový údaj zatají, 
c) postupuje při provádění odborných zkoušek v rozporu s § 58 odst. 1 
až 3, 
d) neinformuje zkoušeného bez zbytečného odkladu o výsledku odborné 
zkoušky podle § 58 odst. 5, 
e) neinformuje bez zbytečného odkladu Českou národní banku o změně 
údajů podle § 65, 
f) nevydá bez zbytečného odkladu osvědčení o úspěšném vykonání 
odborné zkoušky podle § 67, 
g) nevydá bez zbytečného odkladu osvědčení o absolvování následného 
vzdělávání podle § 68, 
h) neuchovává dokumenty týkající se provádění odborných zkoušek 
nebo odborného vzdělávání podle § 69, nebo 
i) nesplní ve stanovené lhůtě některou z povinností uloženou 
rozhodnutím o opatření k nápravě vydaným podle § 104. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) až g), nebo 
b) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c), h) 
nebo i). 
 

  

  170/2018 
 

§ 117 (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, 
že 
a) v žádosti o udělení oprávnění k činnosti podle tohoto zákona uvede 
nepravdivý nebo neúplný údaj o skutečnosti, která je podmínkou pro 
udělení tohoto oprávnění, nebo takový údaj zatají, 
b) v rozporu s § 5 neoprávněně zprostředkovává pojištění nebo zajištění, 
c) jako zaměstnavatel v rozporu s § 51 ovlivní svého zaměstnance při 
výběru rezervotvorného pojištění nebo přijme peněžitou nebo 
nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení této povinnosti, nebo 
d) neposkytne České národní bance při výkonu dohledu potřebnou 
součinnost podle § 94 odst. 2. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c) nebo d), 
nebo 
b) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b). 
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Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění 

(přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

sankce podle této směrnice v případě porušení předpisů, na které se 
podle jejich vnitrostátního práva vztahují trestní sankce. V takovém 
případě členské státy sdělí Komisi příslušná trestněprávní ustanovení. 
 

Článek 31 odst. 3 3. Příslušné orgány vykonávají své dohledové pravomoci, včetně 
vyšetřovacích pravomocí a pravomocí ukládat sankce podle této 
kapitoly, v souladu se svým vnitrostátním právem, kterýmkoli z těchto 
způsobů: 
  
a) přímo; 
 
b) ve spolupráci s jinými orgány; 
 
c) podáním žaloby u příslušných soudních orgánů. 
 

170/2018 
 

§ 94 odst. 1 
 

(1) Dohled nad dodržováním povinností pojišťovny, zajišťovny, 
pojišťovacího zprostředkovatele, pojistníka podle § 4 a akreditované 
osoby stanovených tímto zákonem, jinými právními předpisy v rozsahu, 
v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo 
použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, 
vykonává Česká národní banka. 

PT  

Článek 31 odst. 4 4. Členské státy zajistí, aby se v případě, že jsou distributorům pojištění 
nebo zajištění uloženy povinnosti, mohly v případě porušení jakékoli 
takové povinnosti uplatnit správní sankce a jiná opatření na členy jejich 
řídících nebo dozorčích orgánů, jakož i na jakékoli jiné fyzické nebo 
právnické osoby, jež jsou podle vnitrostátního práva za toto porušení 
odpovědné.  
 

170/2018 
 

§ 104 
 
 

(1) Jestliže činnost pojišťovny, zajišťovny, samostatného 
zprostředkovatele, pojišťovacího zprostředkovatele s domovským 
členským státem jiným, než je Česká republika, nebo akreditované 
osoby není v souladu s tímto zákonem, jinými právními předpisy v 
rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo 
použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, může 
Česká národní banka uložit takové osobě opatření k nápravě spočívající 
v povinnosti odstranit zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě. 
(2) Jestliže činnost vázaného zástupce není v souladu s tímto zákonem, 
jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci 
pojištění nebo zajištění, a přímo použitelnými předpisy Evropské unie v 
oblasti distribuce pojištění, může Česká národní banka uložit 
zastoupenému opatření k nápravě spočívající v povinnosti uvést ve 
stanovené lhůtě činnost jeho vázaného zástupce do souladu se zákonem. 
(3) Jestliže činnost doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele není v 
souladu s tímto zákonem, jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém 
se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo použitelnými 
předpisy Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, může Česká 
národní banka uložit zastoupenému opatření k nápravě spočívající v 
povinnosti uvést ve stanovené lhůtě činnost doplňkového pojišťovacího 
zprostředkovatele do souladu se zákonem. 
(4) Jestliže činnost pojišťovny, zajišťovny, samostatného 
zprostředkovatele, pojišťovacího zprostředkovatele s domovským 
členským státem jiným, než je Česká republika, nebo akreditované 
osoby není v souladu s tímto zákonem, jinými právními předpisy v 
rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo 
použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, může 
Česká národní banka uložit takové osobě opatření k nápravě spočívající 

PT  
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Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

v povinnosti vyměnit člena statutárního orgánu, prokuristu nebo jinou 
osobu, pokud tyto osoby skutečně řídí distribuci pojištění nebo zajištění 
nebo pořádání odborných zkoušek nebo jsou za ně odpovědny. 
(5) Je-li to nutné k ochraně zákazníka, může Česká národní banka spolu 
s některým z opatření k nápravě podle odstavců 1 až 3 zakázat nebo 
omezit osobě podléhající jejímu dohledu provozování činnosti, dokud 
nesplní uložené opatření k nápravě podle odstavců 1 až 3. 
 

  170/2018 
 

§ 105 odst. 1 
 

(1) Česká národní banka může odejmout oprávnění k činnosti 
samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce nebo doplňkového 
pojišťovacího zprostředkovatele, nebo může odejmout akreditaci 
akreditované osobě, jestliže 
a) samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce nebo doplňkový 
pojišťovací zprostředkovatel nesplňuje podmínky pro udělení oprávnění 
k činnosti, nebo akreditovaná osoba nesplňuje podmínky pro udělení 
akreditace, 
b) uložené opatření k nápravě nevedlo k nápravě, 
c) samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce, doplňkový pojišťovací 
zprostředkovatel nebo akreditovaná osoba opakovaně nebo závažně 
poruší povinnost stanovenou tímto zákonem, jinými právními předpisy v 
rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo 
použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, při 
zprostředkování pojištění nebo zajištění nebo při pořádání odborných 
zkoušek nebo programů následného vzdělávání, 
d) samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce, doplňkový pojišťovací 
zprostředkovatel, nebo akreditovaná osoba poruší podmínku nebo 
povinnost stanovenou ve vykonatelném rozhodnutí vydaném podle 
tohoto zákona, 
e) oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele, vázaného 
zástupce nebo doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele pro daného 
zastoupeného bylo uděleno nebo akreditace byla akreditované osobě 
udělena na základě nepravdivých nebo zavádějících údajů, nebo 
f) samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce nebo doplňkový 
pojišťovací zprostředkovatel nevykonává významnou část své činnosti 
podle tohoto zákona na území České republiky. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

  170/2018 
 

§ 107 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
a) v žádosti o udělení oprávnění k činnosti podle tohoto zákona uvede 
nepravdivý nebo neúplný údaj o skutečnosti, která je podmínkou pro 
udělení tohoto oprávnění, nebo takový údaj zatají, nebo, 
b) jako zaměstnavatel v rozporu s § 51 ovlivní svého zaměstnance při 
výběru rezervotvorného pojištění nebo přijme peněžitou nebo 
nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení této povinnosti. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč. 
 

  

  170/2018 
 

§ 108 
 

(1) Pojišťovna se dopustí přestupku tím, že 
a) nevede údaje o osobách podle § 4 odst. 5 věty druhé, nebo 
b) jako pojistitel při výpočtu odkupného postupuje v rozporu s § 81. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč. 
 

  

  170/2018 
 

§ 109 (1) Samostatný zprostředkovatel se dopustí přestupku tím, že 
a) neoznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu 
některého z údajů podle § 10 odst. 1 nebo v oznámení změny údajů 
uvede neúplný nebo nepravdivý údaj o skutečnosti, která je podmínkou 
pro udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele, 
b) poruší některou z povinností týkajících se pojištění stanovených v § 
13, 
c) zahájí svoji činnost na území jiného členského státu v rozporu s § 37 
odst. 6, 
d) v rozporu s § 48 odst. 2 nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje 
organizační uspořádání, řádné administrativní postupy, systém 
sledování, vyhodnocování a aktualizace vnitřních předpisů, kontrolní a 
bezpečnostní opatření při zpracování a evidenci informací nebo evidenci 
zprostředkovaných pojistných smluv, nebo 
e) v rozporu s § 76 zprostředkuje pojištění zároveň jako pojišťovací 
agent a pojišťovací makléř. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo c), 
nebo 
b) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), d) nebo 
e). 
 

  

  170/2018 
 

§ 110 (1) Pojišťovna, zajišťovna a samostatný zprostředkovatel se dopustí 
přestupku tím, že 
a) jako zastoupený 
1. nemá uzavřenou písemnou smlouvu s vázaným zástupcem podle § 15 
odst. 2, 
2. oznámí vázaného zástupce v rozporu s § 17 odst. 1, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

3. neukončí bez zbytečného odkladu závazek ze smlouvy o zastoupení 
podle § 19 odst. 1, 
4. neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu zánik 
závazku ze smlouvy o zastoupení podle § 19 odst. 3, 
5. neuchovává dokumenty podle § 21, 
6. je zastoupen doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem 
jednajícím v rozporu s § 24 odst. 2, 
7. nemá uzavřenou písemnou smlouvu s doplňkovým pojišťovacím 
zprostředkovatelem podle § 24 odst. 3, 
8. oznámí doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele v rozporu s § 
26 odst. 1, 
9. neukončí bez zbytečného odkladu závazek ze smlouvy o zastoupení 
podle § 28 odst. 1, 
10. neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu zánik 
závazku ze smlouvy o zastoupení podle § 28 odst. 3, nebo 
11. neuchovává dokumenty podle § 30, 
b) neoznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu 
některého z údajů podle § 46 odst. 1 nebo v oznámení změny údajů 
uvede neúplný nebo nepravdivý údaj o skutečnosti zapisované do 
registru, 
c) poruší povinnost stanovenou v § 48 odst. 1 písm. a), 
d) poruší některou z povinností stanovenou v § 48 odst. 1 písm. b) až e), 
e) v rozporu s § 53 nezavede, neudržuje a neuplatňuje postupy pro 
schvalování pojistného produktu a jeho významných změn před jeho 
distribucí zákazníkům, nebo 
f) v rozporu s § 55 nebo § 70 provozuje svoji činnost prostřednictvím 
osob, které nesplňují podmínku odborné způsobilosti nebo 
důvěryhodnosti. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 4 
nebo 10 nebo písm. b), 
b) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodů 1 až 
3, 5, 7 až 9 nebo 11, 
c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 6, 
písm. c), d) nebo f), nebo podle odstavce 1 písm. e), nejedná-li se o 
rezervotvorné pojištění, nebo 
d) 18 920 000 Kč v případě fyzické osoby nebo 135 125 000 Kč v 
případě právnické osoby, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e) v 
případě rezervotvorného pojištění. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBG68VATE)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                     VII.                                           

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  VII. srovnávací_tabulka_32016L0097.doc      str. 80 z 
102   

Celex: 32016L0097 Lhůta pro implementaci 1.10.2018 Úřední věstník                     L 026 2016 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Tereza Kubíčková, 31. 7. 2018 
Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění 

(přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

  170/2018 
 

§ 111 (1) Vázaný zástupce se dopustí přestupku tím, že 
a) neukončí bez zbytečného odkladu závazek ze smlouvy o zastoupení 
podle § 19 odst. 2, 
b) zahájí svoji činnost na území jiného členského státu v rozporu s § 37 
odst. 6, nebo 
c) v rozporu s § 47 odst. 5 provozuje svoji činnost prostřednictvím jiné 
osoby. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 
a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), nebo b), 
nebo 
b) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c). 
 

  

  170/2018 
 

§ 112 (1) Doplňkový pojišťovací zprostředkovatel se dopustí přestupku tím, že 
a) neukončí bez zbytečného odkladu závazek ze smlouvy o zastoupení 
podle § 28 odst. 2, nebo 
b) v rozporu s § 47 odst. 6 provozuje svoji činnost prostřednictvím jiné 
osoby. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 
a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), nebo 
b) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b). 
 

  

  170/2018 
 

§ 113 (1) Pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, 
než je Česká republika, se dopustí přestupku tím, že 
a) jako zastoupený 
1. nemá uzavřenou písemnou smlouvu s vázaným zástupcem podle § 15 
odst. 2, 
2. oznámí vázaného zástupce v rozporu s § 17 odst. 1, 
3. neukončí bez zbytečného odkladu závazek ze smlouvy o zastoupení 
podle § 19 odst. 1, 
4. neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu zánik 
závazku ze smlouvy o zastoupení podle § 19 odst. 3, 
5. neuchovává dokumenty podle § 21, 
6. je zastoupen doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem 
jednajícím v rozporu s § 24 odst. 2, 
7. nemá uzavřenou písemnou smlouvu s doplňkovým pojišťovacím 
zprostředkovatelem podle § 24 odst. 3, 
8. oznámí doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele v rozporu s § 
26 odst. 1, 
9. neukončí bez zbytečného odkladu závazek ze smlouvy o zastoupení 
podle § 28 odst. 1, 
10. neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu zánik 
závazku ze smlouvy o zastoupení podle § 28 odst. 3, nebo 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

11. neuchovává dokumenty podle § 30, 
b) zahájí svou činnost na území České republiky v rozporu s § 34 odst. 
2, 
c) provozuje-li svou činnost na území České republiky na základě 
svobody usazování, poruší některou z povinností stanovených v § 48 
odst. 1 písm. b) a c), nebo 
d) v rozporu s § 53 nezavede, neudržuje a neuplatňuje postupy pro 
schvalování pojistného produktu a jeho významných změn před jeho 
distribucí zákazníkům. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 4 
nebo 10, 
b) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodů 1 až 
3, 5, 7 až 9 nebo 11 nebo písm. b), 
c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 6 
nebo podle odstavce 1 písm. c) nebo podle odstavce 1 písm. d), nejedná-
li se o rezervotvorné pojištění, nebo 
d) 18 920 000 Kč v případě fyzické osoby nebo 135 125 000 Kč v 
případě právnické osoby, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), 
jedná-li se o rezervotvorné pojištění. 
 

  170/2018 
 

§ 114 (1) Ten, kdo je oprávněn distribuovat pojištění nebo zajištění, se dopustí 
přestupku tím, že 
a) v rozporu s § 47 je při své činnosti podle tohoto zákona zastoupen 
jinou osobou, 
b) v rozporu s § 49 odst. 1 vyžaduje od osoby, která se podílí nebo má 
podílet na distribuci, složení vstupní nebo jiné obdobné platby jako 
podmínky výplaty příštích odměn za tuto činnost, 
c) v rozporu s § 49 odst. 2 odvozuje odměny osoby, která se podílí nebo 
má podílet na distribuci, od získání dalších osob pro tuto činnost touto 
osobou, 
d) v rozporu s § 52 váže koupi zboží nebo služby na uzavření pojistné 
smlouvy, 
e) v rozporu s § 71 neprovozuje svoji činnost s odbornou péčí, 
f) v rozporu s § 72 odst. 1 nejedná kvalifikovaně, čestně, spravedlivě 
nebo v nejlepším zájmu zákazníka, 
g) v rozporu s § 72 odst. 2 nejedná tak, aby bylo zákazníkovi zřejmé, 
zda jde o pojišťovnu, samostatného zprostředkovatele, vázaného 
zástupce, doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele nebo 
zahraničního zprostředkovatele, 
h) komunikuje se zákazníkem způsobem, který je v rozporu s § 73, 
i) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 74, 
j) přijme, nabídne nebo poskytne výhodu v rozporu s § 75, 
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Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

k) poruší některou z povinností týkajících se poskytnutí doporučení 
podle § 77, 
l) poruší některou z povinností týkajících se poskytnutí rady podle § 78, 
m) neposkytne zákazníkovi záznam z jednání podle § 79, 
n) neuchovává dokumenty a záznamy podle § 80, 
o) v rozporu s § 82 odst. 1 požaduje po zákazníkovi úplatu za poskytnutí 
informací, 
p) nesplní některou z povinností týkajících se poskytnutí informací 
podle § 83 až 92, nebo 
q) nesplní ve stanovené lhůtě některou z povinností uloženou 
rozhodnutím o opatření k nápravě vydaným podle § 104. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 
a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), e), 
g), i), n), nebo q), nebo podle odstavce 1 písm. d), f), h), j) až m), o) 
nebo p), nejedná-li se o rezervotvorné pojištění, nebo 
b) 18 920 000 Kč v případě fyzické osoby nebo 135 125 000 Kč v 
případě právnické osoby, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), 
f), h), j) až m), o) nebo p), jedná-li se o rezervotvorné pojištění. 

  170/2018 
 

§ 115 (1) Pojišťovací zprostředkovatel se dopustí přestupku tím, že poruší 
některou z povinností týkající se přijímání pojistného nebo 
zprostředkování výplaty pojistného plnění nebo jiného plnění z pojištění 
podle § 54. 
(2) Pojistník podle § 4 se dopustí přestupku tím, že 
a) poruší některou z povinností podle § 4 odst. 2, 3 nebo 7, 
b) v rozporu s § 4 odst. 4 nabízí možnost stát se pojištěným v 
rezervotvorném pojištění, 
c) v rozporu s § 93 písm. a) neupozorní zájemce o pojištění na důsledky 
spojené s tím, že se nestává pojistníkem, nebo 
d) v rozporu s § 93 písm. b) neoznámí pojištěnému podle § 4 skutečnost, 
která se týká změny nebo zániku pojištění. 
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do 
a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), c) nebo d) 
nebo 
b) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo odstavce 2 
písm. b). 
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Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

  170/2018 
 

§ 116 (1) Akreditovaná osoba se dopustí přestupku tím, že 
a) uspořádá odbornou zkoušku nebo kurz následného vzdělávání v 
rozporu s rozsahem udělené akreditace, 
b) v žádosti o prodloužení akreditace uvede nepravdivý nebo neúplný 
údaj o skutečnosti, která je podmínkou prodloužení akreditace, nebo 
takový údaj zatají, 
c) postupuje při provádění odborných zkoušek v rozporu s § 58 odst. 1 
až 3, 
d) neinformuje zkoušeného bez zbytečného odkladu o výsledku odborné 
zkoušky podle § 58 odst. 5, 
e) neinformuje bez zbytečného odkladu Českou národní banku o změně 
údajů podle § 65, 
f) nevydá bez zbytečného odkladu osvědčení o úspěšném vykonání 
odborné zkoušky podle § 67, 
g) nevydá bez zbytečného odkladu osvědčení o absolvování následného 
vzdělávání podle § 68, 
h) neuchovává dokumenty týkající se provádění odborných zkoušek 
nebo odborného vzdělávání podle § 69, nebo 
i) nesplní ve stanovené lhůtě některou z povinností uloženou 
rozhodnutím o opatření k nápravě vydaným podle § 104. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) až g), nebo 
b) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c), h) 
nebo i). 
 

  

  170/2018 
 

§ 117 
 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, 
že 
a) v žádosti o udělení oprávnění k činnosti podle tohoto zákona uvede 
nepravdivý nebo neúplný údaj o skutečnosti, která je podmínkou pro 
udělení tohoto oprávnění, nebo takový údaj zatají, 
b) v rozporu s § 5 neoprávněně zprostředkovává pojištění nebo zajištění, 
c) jako zaměstnavatel v rozporu s § 51 ovlivní svého zaměstnance při 
výběru rezervotvorného pojištění nebo přijme peněžitou nebo 
nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení této povinnosti, nebo 
d) neposkytne České národní bance při výkonu dohledu potřebnou 
součinnost podle § 94 odst. 2. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c) nebo d), 
nebo 
b) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b). 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Článek 31 odst. 5 5. Členské státy zajistí, aby bylo proti správním sankcím a jiným 
opatřením přijatým v souladu s tímto článkem možné podat opravný 
prostředek. 
 
Pokud se členské státy v souladu s odstavcem 2 tohoto článku 
rozhodnou stanovit za porušení ustanovení uvedených v článku 33 
trestní sankce, zajistí, aby byla přijata vhodná opatření, která příslušným 
orgánům zaručí veškeré nezbytné pravomoci: 
  
a) ke spolupráci se soudními orgány na svém území za účelem získání 
konkrétních informací o trestním vyšetřování či řízení, které bylo 
zahájeno ve věci možného porušení předpisů podle této směrnice, a 
  
b) k poskytnutí těchto informací ostatním příslušným orgánům a orgánu 
EIOPA, aby tak mohly pro účely této směrnice plnit svou povinnost 
vzájemné spolupráce a spolupráce s orgánem EIOPA. 
 

250/2016 § 96 odst. 1 (1) Proti rozhodnutí o přestupku, kterým byla vyslovena vina, se může 
odvolat  
 a) obviněný v plném rozsahu,  
 b) poškozený pouze proti výroku o nároku na náhradu škody nebo 
nároku na vydání bezdůvodného obohacení a výroku o nákladech 
spojených s uplatněním nároku na náhradu škody nebo nároku na vydání 
bezdůvodného obohacení, nebo  
 c) zákonný zástupce a opatrovník mladistvého obviněného a orgán 
sociálně-právní ochrany dětí ve prospěch mladistvého obviněného pouze 
proti výroku o vině, o správním trestu, o ochranném opatření a o nároku 
na náhradu škody nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení.  
 

PT  

  9680     
Článek 31 odst. 6 6. Příslušné orgány musí mít veškeré vyšetřovací pravomoci, které jsou 

pro výkon jejich úkolů nezbytné. Při výkonu své pravomoci ukládat 
správní sankce a jiná opatření příslušné orgány úzce spolupracují, aby 
zajistily, že tyto sankce a opaření povedou k žádoucím výsledkům, a 
koordinují svůj postup při řešení přeshraničních případů, přičemž zajistí, 
aby byly dodrženy podmínky pro oprávněné zpracování údajů v souladu 
se směrnicí 95/46/ES a nařízením (ES) č. 45/2001.  
 

170/2018 
 

§ 118 odst. 1 
 

 (1) Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká národní banka. PT  

Článek 32 odst. 1 
a 2 
 

Zveřejňování sankcí a jiných opatření  
 
1. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány zveřejnily veškeré správní 
sankce nebo jiná opatření, které byly uloženy za porušení vnitrostátních 
předpisů provádějících tuto směrnici a proti nimž nebyl v řádné lhůtě 
podán opravný prostředek, včetně typu a povahy tohoto porušení a 
totožnosti osob, které jsou za ně odpovědné. Pokud však má příslušný 
orgán na základě individuálního posouzení přiměřenosti zveřejnění 
totožnosti právnických osob nebo totožnosti či osobních údajů fyzických 
osob za to, že by zveřejnění těchto údajů bylo nepřiměřené, nebo pokud 
by toto zveřejnění ohrozilo stabilitu finančních trhů nebo probíhající 
vyšetřování, může rozhodnout, že zveřejnění těchto informací odloží, 

170/2018 
 

§ 106 odst. 1 
a 2 
 
 

(1) Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné 
rozhodnutí o opatření k nápravě na svých internetových stránkách, 
včetně rozhodnutí o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, která byla 
proti tomuto rozhodnutí podána. O této skutečnosti informuje Evropský 
orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění. 
(2) Česká národní banka uveřejní rozhodnutí podle odstavce 1 bez 
uvedení údajů o osobě, které bylo uloženo opatření k nápravě, pokud by 
uveřejnění 
a) ohrozilo stabilitu finančního trhu, 
b) ohrozilo probíhající trestní nebo správní řízení, nebo 
c) způsobilo této osobě nepřiměřenou újmu. 
  

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

  nezveřejní je vůbec či zveřejní sankce s anonymizovanými údaji. 
 
2. Pokud vnitrostátní právo stanoví, že rozhodnutí o uložení sankce nebo 
jiného opatření, proti němuž byl podán opravný prostředek k 
příslušnému soudnímu či jinému orgánu, má být zveřejněno, příslušné 
orgány takovou informaci a veškeré následné informace o výsledku 
tohoto opravného prostředku rovněž bez zbytečného odkladu uveřejní na 
svých oficiálních internetových stránkách. Zveřejněno navíc musí být 
jakékoli rozhodnutí, kterým se ruší dříve zveřejněné rozhodnutí o 
uložení sankce nebo jiného opatření. 

170/2018 
 

§ 118 odst. 2 
a 3 

(2) Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné 
rozhodnutí o správním trestu na svých internetových stránkách, včetně 
rozhodnutí o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu proti němu 
podané. O této skutečnosti informuje Evropský orgán pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění. 
(3) Česká národní banka uveřejní rozhodnutí podle odstavce 2 bez 
uvedení údajů o osobě uznané vinnou přestupkem, pokud by uveřejnění 
a) ohrozilo stabilitu finančního trhu, 
b) ohrozilo probíhající trestní nebo správní řízení, nebo 
c) způsobilo této osobě nepřiměřenou újmu. 
 

  

Článek 32 odst. 3 3. Příslušné orgány informují EIOPA o všech uložených správních 
sankcích a jiných opatřeních, které nebyly zveřejněny v souladu s 
odstavcem 1, i o jakémkoli případném opravném prostředku, který byl 
proti nim podán, a o jeho výsledku.  
 

170/2018 
 

§ 106 odst. 4 
 

(4) Česká národní banka informuje Evropský orgán pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění o rozhodnutích o opatření k nápravě, 
která nebyla uveřejněna podle odstavce 2, včetně případných podaných 
žalob proti rozhodnutí správního orgánu a rozhodnutí o nich. 
 

PT  

  170/2018 
 

§ 118 odst. 5 (5) Česká národní banka informuje Evropský orgán pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění o rozhodnutích o správním trestu, která 
nebyla uveřejněna podle odstavce 2, včetně případných podaných žalob 
proti rozhodnutí správního orgánu a rozhodnutí o nich. 
 

  

Článek 33 Porušení předpisů a sankce a jiná opatření 
 
1. Tento článek se vztahuje přinejmenším na: 
  
a) osoby, které nezaregistrovaly své distribuční činnosti podle článku 3; 
 
b) pojišťovnu, zajišťovnu nebo zprostředkovatele pojištění či zajištění, 
kteří využívají služeb distribuce pojištění či zajištění poskytovaných 
osobami podle písmene a) tohoto odstavce; 
 
c) zprostředkovatele pojištění či zajištění nebo doplňkového pojištění, 
který získal registraci na základě nepravdivého prohlášení nebo jinými 
protiprávními prostředky v rozporu s článkem 3; 
 
d) distributora pojištění, který nedodržuje článek 10; 
 
e) pojišťovnu nebo zprostředkovatele pojištění, kteří nesplňují 
požadavky na výkon činnosti stanovené v kapitolách V a VI, pokud jde 
o distribuci pojistných produktů s investiční složkou; 
 
f) distributora pojištění, který nesplňuje požadavky na výkon činnosti 
stanovené v kapitole V, pokud jde o jakýkoli pojistný produkt s 

170/2018 
 

§ 104 (1) Jestliže činnost pojišťovny, zajišťovny, samostatného 
zprostředkovatele, pojišťovacího zprostředkovatele s domovským 
členským státem jiným, než je Česká republika, nebo akreditované 
osoby není v souladu s tímto zákonem, jinými právními předpisy v 
rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo 
použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, může 
Česká národní banka uložit takové osobě opatření k nápravě spočívající 
v povinnosti odstranit zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě. 
(2) Jestliže činnost vázaného zástupce není v souladu s tímto zákonem, 
jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci 
pojištění nebo zajištění, a přímo použitelnými předpisy Evropské unie v 
oblasti distribuce pojištění, může Česká národní banka uložit 
zastoupenému opatření k nápravě spočívající v povinnosti uvést ve 
stanovené lhůtě činnost jeho vázaného zástupce do souladu se zákonem. 
(3) Jestliže činnost doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele není v 
souladu s tímto zákonem, jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém 
se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo použitelnými 
předpisy Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, může Česká 
národní banka uložit zastoupenému opatření k nápravě spočívající v 
povinnosti uvést ve stanovené lhůtě činnost doplňkového pojišťovacího 
zprostředkovatele do souladu se zákonem. 
(4) Jestliže činnost pojišťovny, zajišťovny, samostatného 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

výjimkou těch, které jsou uvedeny v písmeni e) tohoto odstavce. 
 
2. Členské státy v souladu se svým vnitrostátním právem zajistí, aby v 
případech porušení předpisů uvedených v odst. 1 písm. e) měly příslušné 
orgány pravomoc ukládat alespoň tyto správní sankce a jiná opatření: 
  
a) veřejné prohlášení uvádějící odpovědnou fyzickou nebo právnickou 
osobu a povahu porušení předpisů; 
 
b) příkaz požadující, aby odpovědná fyzická nebo právnická osoba 
jednání ukončila nebo aby takové jednání neopakovala; 
 
c) v případě zprostředkovatele pojištění zrušení registrace v souladu s 
článkem 3;  
 
d) dočasný zákaz výkonu řídících funkcí ve zprostředkovatelích 
pojištění či v pojišťovnách uložený kterémukoli odpovědnému členovi 
řídícího orgánu zprostředkovatele pojištění či pojišťovny; 
 
e) v případě právnické osoby tyto maximální správní peněžité sankce: 
 

i) minimálně 5 000 000 EUR nebo až 5 % jejího celkového 
ročního obratu podle poslední dostupné účetní závěrky 
schválené řídicím orgánem nebo v členských státech, jejichž 
měnou není euro, ve výši odpovídající hodnoty v národní 
měně ke dni vstupu této směrnice v platnost. Je-li právnická 
osoba mateřským podnikem nebo dceřiným podnikem 
mateřského podniku, který je povinen sestavovat 
konsolidovanou účetní závěrku podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2013/34/EU (1), je příslušným celkovým 
ročním obratem celkový roční obrat podle nejnovější dostupné 
konsolidované účetní závěrky schválené řídícím orgánem 
vrcholného mateřského podniku, nebo 

 
ii) až dvojnásobku výše zisku plynoucího z porušení předpisů 
nebo výše ztráty, které se dotyčná osoba díky porušení 
vyhnula, pokud je lze zjistit; 

 
iii) v případě fyzické osoby tyto maximální správní peněžité 
sankce: 

 
iv) minimálně 700 000 EUR nebo v členských státech, jejichž 
měnou není euro, ve výši odpovídající hodnoty v národní 

zprostředkovatele, pojišťovacího zprostředkovatele s domovským 
členským státem jiným, než je Česká republika, nebo akreditované 
osoby není v souladu s tímto zákonem, jinými právními předpisy v 
rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo 
použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, může 
Česká národní banka uložit takové osobě opatření k nápravě spočívající 
v povinnosti vyměnit člena statutárního orgánu, prokuristu nebo jinou 
osobu, pokud tyto osoby skutečně řídí distribuci pojištění nebo zajištění 
nebo pořádání odborných zkoušek nebo jsou za ně odpovědny. 
(5) Je-li to nutné k ochraně zákazníka, může Česká národní banka spolu 
s některým z opatření k nápravě podle odstavců 1 až 3 zakázat nebo 
omezit osobě podléhající jejímu dohledu provozování činnosti, dokud 
nesplní uložené opatření k nápravě podle odstavců 1 až 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBG68VATE)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                     VII.                                           

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  VII. srovnávací_tabulka_32016L0097.doc      str. 87 z 
102   

Celex: 32016L0097 Lhůta pro implementaci 1.10.2018 Úřední věstník                     L 026 2016 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Tereza Kubíčková, 31. 7. 2018 
Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění 

(přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

měně ke dni vstupu této směrnice v platnost, nebo 
 
v) až dvojnásobku výše zisku plynoucího z porušení předpisů 
nebo dvojnásobku výše ztráty, které se dotyčná osoba díky 
porušení vyhnula, pokud je lze zjistit. 
 

3. Členské státy zajistí, aby v případech porušení předpisů uvedených v 
odst. 1 písm. a) až d) a f) měly příslušné orgány pravomoc ukládat v 
souladu s jejich vnitrostátním právem alespoň tyto správní sankce a jiná 
opatření: 
  
a) příkaz požadující, aby odpovědná fyzická nebo právnická osoba 
jednání ukončila nebo aby takové jednání neopakovala; 
 
b) v případě zprostředkovatele pojištění, zajištění nebo doplňkového 
pojištění zrušení registrace v souladu s článkem 3. 
 
4. Členské státy mohou příslušným orgánům svěřit pravomoc stanovit 
další sankce nebo jiná opatření a správní peněžité pokuty, které jsou 
vyšší než pokuty stanovené v tomto článku. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

170/2018 
 

§ 105 odst. 1 
 

(1) Česká národní banka může odejmout oprávnění k činnosti 
samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce nebo doplňkového 
pojišťovacího zprostředkovatele, nebo může odejmout akreditaci 
akreditované osobě, jestliže 
a) samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce nebo doplňkový 
pojišťovací zprostředkovatel nesplňuje podmínky pro udělení oprávnění 
k činnosti, nebo akreditovaná osoba nesplňuje podmínky pro udělení 
akreditace, 
b) uložené opatření k nápravě nevedlo k nápravě, 
c) samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce, doplňkový pojišťovací 
zprostředkovatel nebo akreditovaná osoba opakovaně nebo závažně 
poruší povinnost stanovenou tímto zákonem, jinými právními předpisy v 
rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo 
použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, při 
zprostředkování pojištění nebo zajištění nebo při pořádání odborných 
zkoušek nebo programů následného vzdělávání, 
d) samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce, doplňkový pojišťovací 
zprostředkovatel, nebo akreditovaná osoba poruší podmínku nebo 
povinnost stanovenou ve vykonatelném rozhodnutí vydaném podle 
tohoto zákona, 
e) oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele, vázaného 
zástupce nebo doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele pro daného 
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zastoupeného bylo uděleno nebo akreditace byla akreditované osobě 
udělena na základě nepravdivých nebo zavádějících údajů, nebo 
f) samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce nebo doplňkový 
pojišťovací zprostředkovatel nevykonává významnou část své činnosti 
podle tohoto zákona na území České republiky. 
 

  170/2018 
 

§ 107 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
a) v žádosti o udělení oprávnění k činnosti podle tohoto zákona uvede 
nepravdivý nebo neúplný údaj o skutečnosti, která je podmínkou pro 
udělení tohoto oprávnění, nebo takový údaj zatají, nebo, 
b) jako zaměstnavatel v rozporu s § 51 ovlivní svého zaměstnance při 
výběru rezervotvorného pojištění nebo přijme peněžitou nebo 
nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení této povinnosti. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč. 
 

  

  170/2018 
 

§ 108 
 

(1) Pojišťovna se dopustí přestupku tím, že 
a) nevede údaje o osobách podle § 4 odst. 5 věty druhé, nebo 
b) jako pojistitel při výpočtu odkupného postupuje v rozporu s § 81. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč. 
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  170/2018 
 

§ 109 
 

(1) Samostatný zprostředkovatel se dopustí přestupku tím, že 
a) neoznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu 
některého z údajů podle § 10 odst. 1 nebo v oznámení změny údajů 
uvede neúplný nebo nepravdivý údaj o skutečnosti, která je podmínkou 
pro udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele, 
b) poruší některou z povinností týkajících se pojištění stanovených v § 
13, 
c) zahájí svoji činnost na území jiného členského státu v rozporu s § 37 
odst. 6, 
d) v rozporu s § 48 odst. 2 nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje 
organizační uspořádání, řádné administrativní postupy, systém 
sledování, vyhodnocování a aktualizace vnitřních předpisů, kontrolní a 
bezpečnostní opatření při zpracování a evidenci informací nebo evidenci 
zprostředkovaných pojistných smluv, nebo 
e) v rozporu s § 76 zprostředkuje pojištění zároveň jako pojišťovací 
agent a pojišťovací makléř. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo c), 
nebo 
b) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), d) nebo 
e). 
 

  

  170/2018 
 

§ 110 (1) Pojišťovna, zajišťovna a samostatný zprostředkovatel se dopustí 
přestupku tím, že 
a) jako zastoupený 
1. nemá uzavřenou písemnou smlouvu s vázaným zástupcem podle § 15 
odst. 2, 
2. oznámí vázaného zástupce v rozporu s § 17 odst. 1, 
3. neukončí bez zbytečného odkladu závazek ze smlouvy o zastoupení 
podle § 19 odst. 1, 
4. neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu zánik 
závazku ze smlouvy o zastoupení podle § 19 odst. 3, 
5. neuchovává dokumenty podle § 21, 
6. je zastoupen doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem 
jednajícím v rozporu s § 24 odst. 2, 
7. nemá uzavřenou písemnou smlouvu s doplňkovým pojišťovacím 
zprostředkovatelem podle § 24 odst. 3, 
8. oznámí doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele v rozporu s § 
26 odst. 1, 
9. neukončí bez zbytečného odkladu závazek ze smlouvy o zastoupení 
podle § 28 odst. 1, 
10. neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu zánik 
závazku ze smlouvy o zastoupení podle § 28 odst. 3, nebo 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBG68VATE)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                     VII.                                           

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  VII. srovnávací_tabulka_32016L0097.doc      str. 90 z 
102   

Celex: 32016L0097 Lhůta pro implementaci 1.10.2018 Úřední věstník                     L 026 2016 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Tereza Kubíčková, 31. 7. 2018 
Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění 

(přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

11. neuchovává dokumenty podle § 30, 
b) neoznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu 
některého z údajů podle § 46 odst. 1 nebo v oznámení změny údajů 
uvede neúplný nebo nepravdivý údaj o skutečnosti zapisované do 
registru, 
c) poruší povinnost stanovenou v § 48 odst. 1 písm. a), 
d) poruší některou z povinností stanovenou v § 48 odst. 1 písm. b) až e), 
e) v rozporu s § 53 nezavede, neudržuje a neuplatňuje postupy pro 
schvalování pojistného produktu a jeho významných změn před jeho 
distribucí zákazníkům, nebo 
f) v rozporu s § 55 nebo § 70 provozuje svoji činnost prostřednictvím 
osob, které nesplňují podmínku odborné způsobilosti nebo 
důvěryhodnosti. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 4 
nebo 10 nebo písm. b), 
b) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodů 1 až 
3, 5, 7 až 9 nebo 11, 
c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 6, 
písm. c), d) nebo f), nebo podle odstavce 1 písm. e), nejedná-li se o 
rezervotvorné pojištění, nebo 
d) 18 920 000 Kč v případě fyzické osoby nebo 135 125 000 Kč v 
případě právnické osoby, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e) v 
případě rezervotvorného pojištění. 
 

  170/2018 
 

§ 111 (1) Vázaný zástupce se dopustí přestupku tím, že 
a) neukončí bez zbytečného odkladu závazek ze smlouvy o zastoupení 
podle § 19 odst. 2, 
b) zahájí svoji činnost na území jiného členského státu v rozporu s § 37 
odst. 6, nebo 
c) v rozporu s § 47 odst. 5 provozuje svoji činnost prostřednictvím jiné 
osoby. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 
a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), nebo b), 
nebo 
b) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c). 
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Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

  170/2018 
 

§ 112 
 

(1) Doplňkový pojišťovací zprostředkovatel se dopustí přestupku tím, že 
a) neukončí bez zbytečného odkladu závazek ze smlouvy o zastoupení 
podle § 28 odst. 2, nebo 
b) v rozporu s § 47 odst. 6 provozuje svoji činnost prostřednictvím jiné 
osoby. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 
a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), nebo 
b) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b). 
 

  

  170/2018 
 

§ 113 (1) Pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, 
než je Česká republika, se dopustí přestupku tím, že 
a) jako zastoupený 
1. nemá uzavřenou písemnou smlouvu s vázaným zástupcem podle § 15 
odst. 2, 
2. oznámí vázaného zástupce v rozporu s § 17 odst. 1, 
3. neukončí bez zbytečného odkladu závazek ze smlouvy o zastoupení 
podle § 19 odst. 1, 
4. neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu zánik 
závazku ze smlouvy o zastoupení podle § 19 odst. 3, 
5. neuchovává dokumenty podle § 21, 
6. je zastoupen doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem 
jednajícím v rozporu s § 24 odst. 2, 
7. nemá uzavřenou písemnou smlouvu s doplňkovým pojišťovacím 
zprostředkovatelem podle § 24 odst. 3, 
8. oznámí doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele v rozporu s § 
26 odst. 1, 
9. neukončí bez zbytečného odkladu závazek ze smlouvy o zastoupení 
podle § 28 odst. 1, 
10. neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu zánik 
závazku ze smlouvy o zastoupení podle § 28 odst. 3, nebo 
11. neuchovává dokumenty podle § 30, 
b) zahájí svou činnost na území České republiky v rozporu s § 34 odst. 
2, 
c) provozuje-li svou činnost na území České republiky na základě 
svobody usazování, poruší některou z povinností stanovených v § 48 
odst. 1 písm. b) a c), nebo 
d) v rozporu s § 53 nezavede, neudržuje a neuplatňuje postupy pro 
schvalování pojistného produktu a jeho významných změn před jeho 
distribucí zákazníkům. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 4 
nebo 10, 
b) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodů 1 až 
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Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění 

(přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

3, 5, 7 až 9 nebo 11 nebo písm. b), 
c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 6 
nebo podle odstavce 1 písm. c) nebo podle odstavce 1 písm. d), nejedná-
li se o rezervotvorné pojištění, nebo 
d) 18 920 000 Kč v případě fyzické osoby nebo 135 125 000 Kč v 
případě právnické osoby, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), 
jedná-li se o rezervotvorné pojištění. 
 

  170/2018 
 

§ 114 (1) Ten, kdo je oprávněn distribuovat pojištění nebo zajištění, se dopustí 
přestupku tím, že 
a) v rozporu s § 47 je při své činnosti podle tohoto zákona zastoupen 
jinou osobou, 
b) v rozporu s § 49 odst. 1 vyžaduje od osoby, která se podílí nebo má 
podílet na distribuci, složení vstupní nebo jiné obdobné platby jako 
podmínky výplaty příštích odměn za tuto činnost, 
c) v rozporu s § 49 odst. 2 odvozuje odměny osoby, která se podílí nebo 
má podílet na distribuci, od získání dalších osob pro tuto činnost touto 
osobou, 
d) v rozporu s § 52 váže koupi zboží nebo služby na uzavření pojistné 
smlouvy, 
e) v rozporu s § 71 neprovozuje svoji činnost s odbornou péčí, 
f) v rozporu s § 72 odst. 1 nejedná kvalifikovaně, čestně, spravedlivě 
nebo v nejlepším zájmu zákazníka, 
g) v rozporu s § 72 odst. 2 nejedná tak, aby bylo zákazníkovi zřejmé, 
zda jde o pojišťovnu, samostatného zprostředkovatele, vázaného 
zástupce, doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele nebo 
zahraničního zprostředkovatele, 
h) komunikuje se zákazníkem způsobem, který je v rozporu s § 73, 
i) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 74, 
j) přijme, nabídne nebo poskytne výhodu v rozporu s § 75, 
k) poruší některou z povinností týkajících se poskytnutí doporučení 
podle § 77, 
l) poruší některou z povinností týkajících se poskytnutí rady podle § 78, 
m) neposkytne zákazníkovi záznam z jednání podle § 79, 
n) neuchovává dokumenty a záznamy podle § 80, 
o) v rozporu s § 82 odst. 1 požaduje po zákazníkovi úplatu za poskytnutí 
informací, 
p) nesplní některou z povinností týkajících se poskytnutí informací 
podle § 83 až 92, nebo 
q) nesplní ve stanovené lhůtě některou z povinností uloženou 
rozhodnutím o opatření k nápravě vydaným podle § 104. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 
a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), e), 
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(přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

g), i), n), nebo q), nebo podle odstavce 1 písm. d), f), h), j) až m), o) 
nebo p), nejedná-li se o rezervotvorné pojištění, nebo 
b) 18 920 000 Kč v případě fyzické osoby nebo 135 125 000 Kč v 
případě právnické osoby, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), 
f), h), j) až m), o) nebo p), jedná-li se o rezervotvorné pojištění. 

  170/2018 
 

§ 115 (1) Pojišťovací zprostředkovatel se dopustí přestupku tím, že poruší 
některou z povinností týkající se přijímání pojistného nebo 
zprostředkování výplaty pojistného plnění nebo jiného plnění z pojištění 
podle § 54. 
(2) Pojistník podle § 4 se dopustí přestupku tím, že 
a) poruší některou z povinností podle § 4 odst. 2, 3 nebo 7, 
b) v rozporu s § 4 odst. 4 nabízí možnost stát se pojištěným v 
rezervotvorném pojištění, 
c) v rozporu s § 93 písm. a) neupozorní zájemce o pojištění na důsledky 
spojené s tím, že se nestává pojistníkem, nebo 
d) v rozporu s § 93 písm. b) neoznámí pojištěnému podle § 4 skutečnost, 
která se týká změny nebo zániku pojištění. 
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do 
a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), c) nebo d) 
nebo 
b) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo odstavce 2 
písm. b). 
 

  

  170/2018 
 

§ 116 
 

(1) Akreditovaná osoba se dopustí přestupku tím, že 
a) uspořádá odbornou zkoušku nebo kurz následného vzdělávání v 
rozporu s rozsahem udělené akreditace, 
b) v žádosti o prodloužení akreditace uvede nepravdivý nebo neúplný 
údaj o skutečnosti, která je podmínkou prodloužení akreditace, nebo 
takový údaj zatají, 
c) postupuje při provádění odborných zkoušek v rozporu s § 58 odst. 1 
až 3, 
d) neinformuje zkoušeného bez zbytečného odkladu o výsledku odborné 
zkoušky podle § 58 odst. 5, 
e) neinformuje bez zbytečného odkladu Českou národní banku o změně 
údajů podle § 65, 
f) nevydá bez zbytečného odkladu osvědčení o úspěšném vykonání 
odborné zkoušky podle § 67, 
g) nevydá bez zbytečného odkladu osvědčení o absolvování následného 
vzdělávání podle § 68, 
h) neuchovává dokumenty týkající se provádění odborných zkoušek 
nebo odborného vzdělávání podle § 69, nebo 
i) nesplní ve stanovené lhůtě některou z povinností uloženou 
rozhodnutím o opatření k nápravě vydaným podle § 104. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) až g), nebo 
b) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c), h) 
nebo i). 
 

  170/2018 
 

§ 117 
 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, 
že 
a) v žádosti o udělení oprávnění k činnosti podle tohoto zákona uvede 
nepravdivý nebo neúplný údaj o skutečnosti, která je podmínkou pro 
udělení tohoto oprávnění, nebo takový údaj zatají, 
b) v rozporu s § 5 neoprávněně zprostředkovává pojištění nebo zajištění, 
c) jako zaměstnavatel v rozporu s § 51 ovlivní svého zaměstnance při 
výběru rezervotvorného pojištění nebo přijme peněžitou nebo 
nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení této povinnosti, nebo 
d) neposkytne České národní bance při výkonu dohledu potřebnou 
součinnost podle § 94 odst. 2. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c) nebo d), 
nebo 
b) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b). 

  

Článek 34 
 

Účinné uplatňování sankcí a jiných opatření 
 

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány zohlednily při určování druhu 
správních sankcí a jiných opatření a úrovně správních peněžitých sankcí 
všechny relevantní okolnosti, případně včetně: 
  
a) závažnosti a doby trvání porušení předpisů; 
 
b) míry odpovědnosti odpovědné fyzické nebo právnické osoby; 
 
c) finanční síly odpovědné fyzické nebo právnické osoby, kterou udává 
roční příjem odpovědné fyzické osoby nebo celkový obrat odpovědné 
právnické osoby; 
 
d) důležitosti zisků nebo ztrát, které odpovědná fyzická nebo právnická 
osoba nabyla nebo které se vyhnula, pokud je lze stanovit; 
 
e) ztrát zákazníků a třetích osob způsobených porušením předpisů, 
pokud je lze stanovit; 
 

250/2016 § 37 Při určení druhu správního trestu a jeho výměry se přihlédne zejména  
 a) k povaze a závažnosti přestupku,  
 b) k tomu, že o některém z více přestupků, které byly spáchány jedním 
skutkem nebo více skutky, nebylo rozhodnuto ve společném řízení,  
 c) k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem,  
 d) u pokusu přestupku k tomu, do jaké míry se jednání pachatele 
přiblížilo k dokonání přestupku, jakož i k okolnostem a důvodům, pro 
které k jeho dokonání nedošlo,  
 e) u spolupachatelů k tomu, jakou měrou jednání každého z nich 
přispělo ke spáchání přestupku,  
 f) u fyzické osoby k jejím osobním poměrům a k tomu, zda a jakým 
způsobem byla pro totéž protiprávní jednání potrestána v jiném řízení 
před správním orgánem než v řízení o přestupku,  
 g) u právnické nebo podnikající fyzické osoby k povaze její činnosti,  
 h) u právního nástupce k tomu, v jakém rozsahu na něj přešly výnosy, 
užitky a jiné výhody ze spáchaného přestupku, a v případě více právních 
nástupců k tomu, zda některý z nich pokračuje v činnosti, při které byl 
přestupek spáchán,  
 i) u pokračujícího, trvajícího a hromadného přestupku k tomu, zda k 
části jednání, jímž byl přestupek spáchán, došlo za účinnosti zákona, 

PT  
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

f) míry spolupráce odpovědné fyzické nebo právnické osoby s 
příslušným orgánem; 
 
g) opatření přijatých následně odpovědnou fyzickou nebo právnickou 
osobou, aby se zabránilo opakování porušení předpisů, a 
 
h) jakýchkoli dřívějších porušení předpisů odpovědnou fyzickou nebo 
právnickou osobou.  
 

který za přestupek stanovil správní trest mírnější než zákon, který byl 
účinný při dokončení tohoto jednání.   
 

  250/2016 § 38 
 

Povaha a závažnost přestupku je dána zejména  
 a) významem zákonem chráněného zájmu, který byl přestupkem 
porušen nebo ohrožen,  
 b) významem a rozsahem následku přestupku,  
 c) způsobem spáchání přestupku,  
 d) okolnostmi spáchání přestupku,  
 e) u fyzické osoby též druhem a mírou jejího zavinění, popřípadě 
pohnutkou, je-li tato znakem skutkové podstaty přestupku,  
 f) délkou doby, po kterou trvalo protiprávní jednání pachatele nebo po 
kterou trval protiprávní stav udržovaný protiprávním jednáním 
pachatele,  
 g) počtem jednotlivých dílčích útoků, které tvoří pokračování v 
přestupku.  
 

  

  250/2016 § 39 
 

Jako k polehčující okolnosti se přihlédne zejména k tomu, že pachatel  
 a) spáchal přestupek ve věku blízkém věku mladistvých,  
 b) spáchal přestupek, aby odvrátil útok nebo jiné nebezpečí, aniž byly 
zcela naplněny podmínky nutné obrany nebo krajní nouze, nebo 
překročil meze jiné okolnosti vylučující protiprávnost,  
 c) napomáhal k odstranění škodlivého následku přestupku nebo 
dobrovolně nahradil způsobenou škodu,  
 d) oznámil přestupek správnímu orgánu a při jeho objasňování účinně 
napomáhal, nebo  
 e) spáchal přestupek pod vlivem hrozby nebo nátlaku anebo pod tlakem 
podřízenosti nebo závislosti na jiném.    
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Poznámka 
 

  250/2016 § 40 
 

Jako k přitěžující okolnosti se přihlédne zejména k tomu, že pachatel  
 a) spáchal přestupek tak, že využil něčí bezbrannosti, podřízenosti nebo 
závislosti na jiné osobě,  
 b) spáchal více přestupků,  
 c) spáchal přestupek opakovaně,  
 d) zneužil ke spáchání přestupku svého zaměstnání, postavení nebo 
funkce,  
 e) spáchal přestupek jako člen organizované skupiny, nebo  
 f) spáchal přestupek na dítěti, osobě těhotné, nemocné, zdravotně 
postižené, vysokého věku nebo nemohoucí. 

  

Článek 35 Hlášení případů porušení předpisů 
 
1. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány zřídily účinné mechanismy, 
které umožní a podpoří hlášení potenciálních nebo skutečných případů 
porušení vnitrostátních předpisů provádějících tuto směrnici příslušným 
orgánům. 
 
2. Mechanismy uvedené v odstavci 1 zahrnují alespoň: 
  
a) zvláštní postupy pro přijímání hlášení a jejich následné vyřízení; 
 
b) vhodnou ochranu pro zaměstnance distributorů pojištění nebo 
zajištění, a pokud možno i jiných osob, které nahlásí případy porušení 
předpisů, k nimž došlo u jejich subjektů, přinejmenším před odvetou, 
diskriminací a dalšími druhy nespravedlivého zacházení a 
 
c) ochranu totožnosti osoby, která případy porušení předpisů ohlásí, i 
fyzické osoby, která je za porušení předpisů údajně odpovědná, ve všech 
fázích postupů s výjimkou případů, kdy je toto zveřejnění vyžadováno 
vnitrostátním právem v souvislosti s dalším vyšetřováním nebo 
následným správním nebo soudním řízením. 

 

170/2018 
 

§ 48 odst. 1 
písm. e) 
 
 

(1) Pojišťovna, zajišťovna, samostatný zprostředkovatel přiměřeně 
povaze, rozsahu a složitosti své činnosti zavede, udržuje a uplatňuje 
e) účinný mechanismus, který umožní hlásit porušení nebo hrozící 
porušení tohoto zákona, jiných právních předpisů v rozsahu, v jakém se 
vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo použitelných 
předpisů Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, prostřednictvím 
zvláštního, nezávislého a samostatného komunikačního kanálu. 
 

PT  

  170/2018 
 

§ 48 odst. 3 (3) Mechanismus k hlášení podle odstavce 1 písm. e) zahrnuje alespoň 
a) postupy pro hlášení porušení nebo hrozícího porušení a jejich 
vyhodnocování, 
b) ochranu osoby, která ohlásí porušení nebo hrozící porušení, a 
c) ochranu osobních údajů osoby, která ohlásí porušení nebo hrozící 
porušení, nebo která je údajně odpovědná za porušení nebo hrozící 
porušení, ledaže je zveřejnění vyžadováno jiným právním předpisem v 
souvislosti s dalším vyšetřováním nebo následným soudním řízením. 
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Poznámka 
 

Článek 36 
 

Předkládání informací týkajících se sankcí a jiných opatření orgánu 
EIOPA 

 
1. Příslušné orgány informují EIOPA o všech uložených správních 
sankcích a jiných opatřeních, které nebyly zveřejněny v souladu s čl. 32 
odst. 1.  
 
2. Příslušné orgány poskytnou každoročně orgánu EIOPA souhrnné 
informace týkající se všech správních sankcí a jiných opatření uložených 
v souladu s článkem 31.  
 
EIOPA tyto informace zveřejní ve výroční zprávě.  
 
3. Pokud příslušný orgán zveřejnil správní sankci nebo jiné opatření, 
oznámí tuto skutečnost zároveň orgánu EIOPA.  

170/2018 
 

§ 106 odst. 
1, 4 a 5 
 

(1) Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné 
rozhodnutí o opatření k nápravě na svých internetových stránkách, 
včetně rozhodnutí o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, která byla 
proti tomuto rozhodnutí podána. O této skutečnosti informuje Evropský 
orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění. 
 
(4) Česká národní banka informuje Evropský orgán pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění o rozhodnutích o opatření k nápravě, 
která nebyla uveřejněna podle odstavce 2, včetně případných podaných 
žalob proti rozhodnutí správního orgánu a rozhodnutí o nich. 
(5) Česká národní banka každoročně do 31. března poskytne 
Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění souhrnné informace o uložených opatřeních k nápravě za 
uplynulý kalendářní rok. 
 

PT  

  170/2018 
 

§ 118 odst. 
2, 5 a 6 

(2) Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné 
rozhodnutí o správním trestu na svých internetových stránkách, včetně 
rozhodnutí o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu proti němu 
podané. O této skutečnosti informuje Evropský orgán pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění. 
 
(5) Česká národní banka informuje Evropský orgán pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění o rozhodnutích o správním trestu, která 
nebyla uveřejněna podle odstavce 2, včetně případných podaných žalob 
proti rozhodnutí správního orgánu a rozhodnutí o nich. 
(6) Česká národní banka každoročně do 31. března poskytne 
Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění souhrnné informace o udělených správních trestech za uplynulý 
kalendářní rok. 
 

  

Článek 37  Ochrana údajů 
 
1. Na zpracování osobních údajů podle této směrnice v členských 
státech uplatňují členské státy směrnici 95/46/ES.  
 
2. Na zpracování osobních údajů podle této směrnice orgánem EIOPA 
se vztahuje nařízení (ES) č. 45/2001.  
 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 38  Akty v přenesené pravomoci 
 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 39, pokud jde o články 25, 28, 29 a 30.  
 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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Poznámka 
 

Článek 39 
 

Výkon přenesené pravomoci 
 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za 
podmínek stanovených v tomto článku.  
 
2. Pravomoc přijmout akty v přenesené pravomoci uvedené v článcích 
25, 28, 29 a 30 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od 22. února 2016. 
 
3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 
v článcích 25, 28, 29 a 30 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 
účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie 
nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti 
již platných aktů v přenesené pravomoci.  
 
4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí 
současně Evropskému parlamentu a Radě.  
 
5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 25, 28, 29 and 30 
vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento 
akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.  
 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 40 
 

Přechodné období 
 

Členské státy zajistí, aby zprostředkovatelé, kteří jsou již registrování 
podle směrnice 2002/92/ES, splňovali příslušná ustanovení 
vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí čl. 10 odst. 1 této 
směrnice, nejpozději k 23. únoru 2019. 
 

170/2018 
 

§ 126 
 

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

PT  

Článek 41 
 

Přezkum a hodnocení 
 

1. Komise do 23. února 2021 předloží Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o uplatňování článku 1. Tato zpráva musí obsahovat posouzení 
vypracované na základě informací získaných od členských států a 
orgánu EIOPA podle čl. 1 odst. 5 o tom, zda oblast působnosti této 
směrnice, včetně výjimky stanovené v čl. 1 odst. 3, je i nadále vhodná 
vzhledem k úrovni ochrany spotřebitelů, přiměřenosti zacházení s 
ohledem na různé distributory pojištění a správní zátěž, která je uložena 
příslušným orgánům a kanálům pro distribuci pojištění.  
 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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Poznámka 
 

2. Komise přezkoumá tuto směrnici do 23. února 2021. Přezkum 
zahrnuje obecný průzkum praktického uplatňování pravidel podle této 
směrnice s přihlédnutím k vývoji na trhu retailových investičních 
produktů a ke zkušenostem nabytým při praktickém provádění této 
směrnice a nařízení (EU) č. 1286/2014 a směrnice 2014/65/EU. 
Přezkum obsahuje posouzení skutečnosti, zda zvláštní pravidla pro 
distribuci pojistných produktů s investiční složkou stanovená v kapitole 
VI této směrnice přinášejí odpovídající a přiměřené výsledky, přičemž 
se zohlední potřeba zjistit dostatečnou úroveň ochrany spotřebitelů, 
která je v souladu se standardy ochrany investora podle směrnice 
2014/65/EU, a zvláštní povaha pojistných produktů s investiční složkou 
a kanálů pro jejich distribuci. Přezkum se rovněž zabývá možným 
uplatněním ustanovení této směrnice na produkty spadající do oblasti 
působnosti směrnice 2003/41/ES. Tento přezkum rovněž zahrnuje 
zvláštní rozbor dopadu článku 19 této směrnice, který zohlední stav 
hospodářské soutěže na trhu distribuce pojištění pro smlouvy jiné než 
smlouvy v některé ze tříd uvedených v příloze II směrnice 2009/138/ES 
a dopad povinností uvedených v článku 19 této směrnice na 
zprostředkovatele pojištění z řad malých a středních podniků.  
 
3. Po konzultaci se Společným výborem evropských orgánů dohledu 
předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě první zprávu.  
 
4. Do 23. února 2020 a poté alespoň každé dva roky vypracuje EIOPA 
další zprávu o používání této směrnice. EIOPA před zveřejněním své 
zprávy konzultuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.  
 
5. Ve třetí zprávě vypracované do 23. února 2018 EIOPA zhodnotí 
strukturu trhu zprostředkovatelů pojištění.  
 
6. Ve zprávě, která má být dle odstavce 4 vypracována do 23. února 
2020, EIOPA přezkoumá, zda příslušné orgány uvedené v čl. 12 odst. 1 
mají dostatečné pravomoci a přiměřené zdroje k plnění svých úkolů.  
 
7. Ve zprávě uvedené v odstavci 4 se přezkoumají alespoň tato témata: 
  
a) změny ve struktuře trhu zprostředkovatelů pojištění; 
 
b) změny schémat v přeshraniční činnosti; 
 
c) zlepšování kvality poradenství a prodejních metod a dopad této 
směrnice na zprostředkovatele pojištění z řad malých a středních 
podniků. 
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Poznámka 
 

 
8. Zpráva uvedená v odstavci 4 rovněž obsahuje hodnocení dopadu této 
směrnice, jež provede EIOPA.  
 

Článek 42 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provedení 
 

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné 
pro dosažení souladu s touto směrnicí do 23. února 2018. Jejich znění 
sdělí neprodleně Komisi.  
 
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 
směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním 
vyhlášení. Musí rovněž obsahovat prohlášení, že odkazy ve stávajících 
právních a správních předpisech na směrnici zrušenou touto směrnicí se 
považují za odkazy na tuto směrnici. Způsob odkazu a znění prohlášení 
si stanoví členské státy.  
 
2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních 
právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.  
 

170/2018 
 

§ 126 
 
 

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

PT  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Článek 42 odst. 
1, první 
pododstavec  
ve znění EU 
2018/411 

 
1.  Členské státy do 1. července 2018 přijmou a zveřejní právní a správní 
předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně o 
nich uvědomí Komisi. 
 
Členské státy použijí tyto předpisy nejpozději ode dne 1. října 2018. 
 

170/2018 
 

§ 1 návětí 
 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje1) 
 

 1 

Článek 43 Změna směrnice 2002/92/ES 
 

Kapitola IIIA směrnice 2002/92/ES se zrušuje s účinkem ode dne 23. 
února 2016. 
 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zrušení 
 

Směrnice 2002/92/ES, ve znění směrnic uvedených v části A přílohy II, 
se zrušuje s účinkem ode dne 23. února 2018, aniž jsou dotčeny 
povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení ve 
vnitrostátním právu uvedených v části B přílohy II.  
 
Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v 
souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III. 
 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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(přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Článek 44 odst. 
1, první 
pododstavec  
ve znění EU 
2018/411 
 

Směrnice 2002/92/ES, ve znění směrnic uvedených v části A přílohy II 
této směrnice, se zrušuje s účinkem ode dne 1. října 2018, aniž jsou 
dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení ve 
vnitrostátním právu uvedených v části B přílohy II této směrnice. 
 
 

Článek 45 Vstup v platnost 
 

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v 
Úředním věstníku Evropské unie.  
 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 46 
 

Určení 
Tato směrnice je určena členským státům.  
 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

PŘÍLOHA I 
 

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA ODBORNÉ ZNALOSTI A 
ZPŮSOBILOST 
(podle čl. 10 odst. 2) 
 
I. 
Neživotní rizika zařazená do tříd 1 až 18 části A přílohy I směrnice 
2009/138/ES 
 
a) minimální nezbytné znalosti obsahu a podmínek nabízených pojištění, 
včetně doplňkových rizik, pokud se na ně taková pojištění vztahují; 
 
b) minimální nezbytné znalosti použitelných právních předpisů, kterými 
se řídí distribuce pojistných produktů, jako jsou například právní 
předpisy v oblasti ochrany spotřebitele a příslušné právní předpisy z 
daňové, sociální a pracovněprávní oblasti; 
 
c) minimální nezbytné znalosti vyřizování pojistných událostí; 
 
d) minimální nezbytné znalosti vyřizování stížností; 
 
e) minimální nezbytné znalosti pro posuzování potřeb zákazníka; 
 
f) minimální nezbytné znalosti trhu pojištění; 
 
g) minimální nezbytné znalosti etických standardů v odvětví a 
 
h) minimální nezbytná finanční gramotnost. 
 
II. 

170/2018 
 

§ 57 
 

(1) Odbornými znalostmi a dovednostmi pro distribuci pojištění nebo 
zajištění jsou pro skupinu odbornosti  
a) distribuce životního pojištění  
1. znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu,  
2. základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování pojišťovnictví,  
3. znalosti regulace distribuce životního pojištění,  
4. znalosti etických standardů v oblasti pojišťovnictví, existují-li,  
5. znalosti principů a fungování životního pojištění a jeho produktů,  
6. znalosti z oblasti investic a souvisejících rizik,  
7. znalosti doplňkových služeb v oblasti životního pojištění a  
8. schopnost řádně zákazníkovi vysvětlit produkty životního pojištění a 
poskytnout mu radu podle postupu stanoveného v § 78,  
b) distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích 
jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z 
provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně 
připojištění úrazu,  
1. znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu,  
2. základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování pojišťovnictví,  
3. znalosti regulace distribuce pojištění škod na pozemních dopravních 
prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění nebo zajištění 
odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho 
přípojného vozidla,  
4. znalosti etických standardů v oblasti pojišťovnictví, existují-li,  
5. znalosti principů a fungování pojištění škod na pozemních dopravních 
prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění nebo zajištění 
odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho 
přípojného vozidla,  
6. znalosti doplňkových služeb v oblasti pojištění škod na pozemních 
dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění nebo 

PT  
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(přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Pojistné produkty s investiční složkou 
 
a) minimální nezbytné znalosti pojistných produktů s investiční složkou, 
včetně pojistných podmínek a ryzího pojistného a případných 
zaručených a nezaručených výnosů; 
 
b) minimální nezbytné znalosti výhod a nevýhod různých variant 
investice pro pojistníka; 
  
c) minimální nezbytné znalosti finančních rizik, která nese pojistník; 
 
d) minimální nezbytné znalosti pojistek týkajících se životních rizik a 
jiných produktů spoření; 
 
e) minimální nezbytné znalosti organizace důchodového systému a 
příjmů jím zaručených; 
 
f) minimální nezbytné znalosti použitelných právních předpisů, kterými 
se řídí distribuce pojistných produktů, jako jsou například právní 
předpisy v oblasti ochrany spotřebitele a daní; 
 
g) minimální nezbytné znalosti trhu pojištění a trhu s produkty spoření; 
 
h) minimální nezbytné znalosti postupů vyřizování stížností; 
 
i) minimální nezbytné znalosti pro posuzování potřeb zákazníka; 
 
j) řízení střetů zájmů; 
 
k) minimální nezbytné znalosti etických standardů v odvětví a 
 
l) minimální nezbytná finanční gramotnost. 
 
III. 
Životní rizika klasifikovaná v příloze II směrnice 2009/138/ES 
 
a) minimální nezbytné znalosti pojištění, včetně obsahu, podmínek, 
zaručených výnosů a případně doplňkových rizik; 
 
b) minimální nezbytné znalosti organizace a příjmů zaručených 
důchodovým systémem příslušného členského státu; 
 
c) znalosti použitelných právních předpisů v oblasti pojistných smluv, 

zajištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a 
jeho přípojného vozidla a  
7. schopnost řádně zákazníkovi vysvětlit produkty pojištění škod na 
pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a 
pojištění nebo zajištění odpovědnosti za škodu vyplývající z provozu 
pozemního motorového a jeho přípojného vozidla a poskytnout mu radu 
podle postupu stanoveného v § 78,  
c) distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 
písm. o) bodech 4 nebo 5,  
1. znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu,  
2. základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování pojišťovnictví,  
3. znalosti regulace distribuce neživotního pojištění,  
4. znalosti etických standardů v oblasti pojišťovnictví, existují-li,  
5. znalosti principů a fungování produktů neživotního pojištění,  
6. znalosti doplňkových služeb v oblasti neživotního pojištění a  
7. schopnost řádně zákazníkovi vysvětlit produkty neživotního pojištění 
a poskytnout mu radu podle postupu stanoveného v § 78,  
d) distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti 
zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5,  
1. znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu,  
2. základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování pojišťovnictví,  
3. znalosti regulace distribuce pojištění týkajících se podnikatelské 
činnosti zákazníka,  
4. znalosti etických standardů v oblasti pojišťovnictví, existují-li,  
5. znalosti principů a fungování pojištění týkajících se podnikatelské 
činnosti zákazníka,  
6. znalosti doplňkových služeb v oblasti pojištění týkajících se 
podnikatelské činnosti zákazníka a  
7. schopnost řádně zákazníkovi vysvětlit produkty pojištění týkající se 
podnikatelské činnosti zákazníka a poskytnout mu radu podle postupu 
stanoveného v § 78,  
e) distribuce pojištění velkých pojistných rizik  
1. znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu,  
2. základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování pojišťovnictví,  
3. znalosti regulace distribuce pojištění týkajících se pojištění velkých 
pojistných rizik,  
4. znalosti etických standardů v oblasti pojišťovnictví, existují-li,  
5. znalosti principů a fungování distribuce pojištění velkých pojistných 
rizik,  
6. znalosti doplňkových služeb v oblasti distribuce pojištění velkých 
pojistných rizik,  
7. schopnost řádně zákazníkovi vysvětlit produkty pojištění velkých 
pojistných rizik a poskytnout mu radu podle postupu stanoveného v § 
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Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění 

(přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Milan Indra, 1. 8. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

ochrany spotřebitele, ochrany údajů, praní peněz, a je-li to relevantní, 
příslušných právních předpisů z daňové, sociální a pracovněprávní 
oblasti;   
 
d) minimální nezbytné znalosti trhu pojištění a dalších relevantních trhů 
s finančními službami; 
 
e) minimální nezbytné znalosti vyřizování stížností; 
  
f) minimální nezbytné znalosti pro posuzování potřeb spotřebitele; 
 
g) řešení střetů zájmů; 
 
h) minimální nezbytné znalosti etických standardů v odvětví a 
  
i) minimální nezbytná finanční gramotnost.  
 

78,  
f) distribuce zajištění  
1. znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu,  
2. základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování pojišťovnictví,  
3. znalosti regulace distribuce zajištění,  
4. znalosti etických standardů v oblasti pojišťovnictví, existují-li,  
5. znalosti principů a fungování distribuce zajištění,  
6. znalosti doplňkových služeb v oblasti distribuce zajištění. 
(2) Rozsah odborných znalostí a dovedností podle skupin odbornosti pro 
distribuci pojištění nebo zajištění stanoví prováděcí právní předpis.  
(3) Osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky pro skupinu 
odbornosti podle § 57 odst. 1 písm. e) se prokazují také odborné znalosti 
a dovednosti pro skupiny odbornosti podle § 57 odst. 1 písm. b) až d). 
Osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky pro skupinu 
odbornosti podle § 57 odst. 1 písm. d) se prokazují také odborné znalosti 
a dovednosti pro skupiny odbornosti podle § 57 odst. 1 písm. b) a c). 
Osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky pro skupinu 
odbornosti podle § 57 odst. 1 písm. c) se prokazují také odborné znalosti 
a dovednosti pro skupiny odbornosti podle § 57 odst. 1 písm. b). 
 
 

PŘÍLOHA II  
 

ČÁST A 
Zrušená směrnice a její následné změny 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES (Úř. věst. L 9, 
15.1.2003, s. 3). 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (Úř. věst. L 173, 
12.6.2014, s. 349). 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 (Úř. věst. L 26, 
2.2.2016, s. 19) 
 
Část B  
Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu uvedené v článku 44 
 
2014/65/EU - 3.7.2016 
(EU) 2016/97 - 22.2.2016 (pokud jde o změnu směrnice  2002/92/ES 
podle článku 43 této směrnice); 23.12.2018 (pokud jde o provedení této  
směrnice podle článku 42)  

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

PŘÍLOHA III   Srovnávací tabulka    Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  
ES/EU 

 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. č Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 

1.  6/1993 Zákon ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance 1.1.1993 
2.  216/1994 Zákon ze dne 1. listopadu 1994 o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů 1.1.1995 
3.  500/2004 Zákon ze dne 24. června 2004 správní řád 1.1.2006 
4.  57/2006 Zákon ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem 1.4.2006 
5.  277/2009 Zákon ze dne 22. července 2009 o pojišťovnictví 1.1.2010 
6.  285/2009 Zákon ze dne 22. července 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku 1.11.2009 
7.  156/2010 Zákon ze dne 22. dubna 2010, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 5.6.2010 
8.  41/2011 Zákon ze dne 26. ledna 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními 

družstvy a obchodníky s cennými papíry 
28.2.2011 

9.  136/2011 Zákon ze dne 136/2011 o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 25.5.2011 
10.  428/2011 Zákon ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření 28.12.2011 
11.  89/2012 Zákon ze dne 3. února 2012 občanský zákoník 1.1.2014 
12.  202/2012 Zákon ze dne 2. května 2012 o mediaci a o změně některých zákonů 1.9.2012 
13.  227/2013 Zákon ze dne 20. června 2013, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 17.8.2013 
14.  303/2013 Zákon ze dne 12. září 2013, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva 1.1.2014 
15.  375/2015 Zákon ze dne 10. prosince 2015, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s 

úpravou systému pojištění vkladů 
1.1.2016 

16.  377/2015 Zákon ze dne 10. prosince 2015, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření 1.1.2016 
17.  250/2016 Zákon ze dne 12. července 2016 o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 1.7.2017 
18.  258/2016 Zákon ze dne 14. července 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru 1.12.2016 
19.  304/2016 Zákon ze dne 24. srpna 2016, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 23.9.2016 
20.  183/2017 Zákon ze dne 9. června 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 1.7.2017 
21.  170/2018 Zákon ze dne 26. července 2018 o distribuci pojištění a zajištění 1.12.2018 

 
2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 
datum zahájení 
přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 
datum předložení 

vládě  

Předpokládané 
datum nabytí 

účinnosti 

1.  9680 MV Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony 

duben 2019 září 2019 první den třetího 
kalendářního 
měsíce 
následujícího po 
dni jeho 
vyhlášení 

 
3. Poznámky  

Poř.č. Text poznámky 
1 Čl. 185 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Přepracované znění). 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění (přepracované znění). 
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2 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2358 ze dne 21. září 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o požadavky na dohled nad produktem a jeho řízení 
vztahující se na pojišťovny a distributory pojištění. 

3 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1469 ze dne 11. srpna 2017, kterým se stanoví standardizovaný formát pro informační dokument o pojistném produktu. 
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Celex: 32017R0625 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 95 2017 Gestor MZe Zpracoval (jméno+datum): MVDr. Adela Riegerová 6.5.2019 
Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných 

úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel 
týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o 
změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 
1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a 
(ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 
89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o 
úředních kontrolách) 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Jindřich Fialka 6.5.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

čl. 1 odst. 1 1. Toto nařízení stanoví pravidla pro: 
a) provádění úředních kontrol a jiných úředních činností příslušnými 
orgány členských států; 
b) financování úředních kontrol; 
c) správní pomoc a spolupráci mezi členskými státy v zájmu řádného 
uplatňování pravidel uvedených v odstavci 2; 
d) provádění kontrol Komisí v členských státech a ve třetích zemích; 
e) přijímání podmínek, které musí být splněny ve vztahu ke zvířatům a 
zboží vstupujícím do Unie ze třetích zemí; 
f) zavedení počítačového informačního systému pro správu informací a 
údajů souvisejících s úředními kontrolami. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 1 odst. 2 2. Toto nařízení se vztahuje na úřední kontroly prováděné za účelem 
ověření souladu s pravidly stanovenými buď na úrovni Unie, nebo 
členskými státy, k uplatňování právních předpisů Unie v těchto 
oblastech: 
a) potraviny a bezpečnost potravin, důvěryhodnost a nezávadnost v 
jakékoliv fázi produkce, zpracování a distribuce potravin, včetně 
pravidel zaměřených na zajištění poctivého obchodního jednání a na 
ochranu zájmů a informovanosti spotřebitelů, jakož i na výrobu a použití 
materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami; 
b) záměrné uvolňování geneticky modifikovaných organismů (GMO) do 
životního prostředí pro účely produkce potravin a krmiv; 
c) krmiva a bezpečnost krmiv v jakékoliv fázi jejich produkce, 
zpracování, distribuce a použití, včetně pravidel zaměřených na zajištění 
poctivého obchodního jednání a na ochranu zdraví, zájmů a 
informovanosti spotřebitelů; 
d) požadavky týkající se zdraví zvířat; 
e) prevence a minimalizace rizik pro zdraví lidí a zvířat, která 
představují vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty; 
f) požadavky na dobré životní podmínky zvířat; 
g) ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin; 
h) požadavky na dodávání na trh a používání přípravků na ochranu 
rostlin a na udržitelné používání pesticidů, s výjimkou zařízení pro 
aplikaci pesticidů; 
i) ekologická produkce a označování ekologických produktů; 
j) používání a označování chráněných označení původu, chráněných 
zeměpisných označení a zaručených tradičních specialit. 

  Přímo použitelné NA  
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Celex: 32017R0625 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 95 2017 Gestor MZe Zpracoval (jméno+datum): MVDr. Adela Riegerová 6.5.2019 
Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných 

úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel 
týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o 
změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 
1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a 
(ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 
89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o 
úředních kontrolách) 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Jindřich Fialka 6.5.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

čl. 1 odst. 3 3. Toto nařízení se vztahuje také na úřední kontroly prováděné za 
účelem ověření souladu s požadavky stanovenými v pravidlech 
uvedených v odstavci 2, pokud se tyto požadavky vztahují na zvířata a 
zboží vstupující do Unie nebo určené k vývozu z Unie. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 1 odst. 4 4. Toto nařízení se nevztahuje na úřední kontroly pro ověření souladu: 
a) s nařízením (EU) č. 1308/2013; toto nařízení se však vztahuje na 
kontroly podle článku 89 nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud uvedené 
kontroly odhalí možné podvodné nebo klamavé praktiky týkající se 
obchodních norem podle článků 73 až 91 nařízení (EU) č. 1308/2013; 
b) se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU (1); 
c) se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES (2). 

  Přímo použitelné NA  

čl. 1 odst. 5 5. Články 4, 5, 6 a 8, čl. 12 odst. 2 a 3, články 15, 18 až 27, 31 až 34, 37 
až 42, 78 a 86 až 108, čl. 112 písm. b) a články 130 až 141 se použijí 
rovněž na jiné úřední činnosti prováděné příslušnými orgány v souladu s 
tímto nařízením nebo s pravidly uvedenými v odstavci 2 tohoto článku. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 2 odst. 1 1. Pro účely tohoto nařízení se „úředními kontrolami“ rozumějí činnosti 
prováděné buď příslušnými orgány, nebo pověřenými subjekty či 
fyzickými osobami, na něž byly v souladu s tímto nařízením přeneseny 
některé úkoly úřední kontroly, za účelem ověření: 
a) zda provozovatelé dodržují toto nařízení a pravidla uvedená v čl. 1 
odst. 2 a 
b) zda zvířata nebo zboží splňují požadavky stanovené v pravidlech 
uvedených v čl. 1 odst. 2, včetně požadavků na vydání úředního 
osvědčení nebo úředního potvrzení. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 2 odst. 2 2. Pro účely tohoto nařízení se „jinými úředními činnostmi“ rozumějí 
činnosti, které nejsou úředními kontrolami a jsou prováděny buď 
příslušnými orgány, nebo pověřenými subjekty či fyzickými osobami, na 
něž byly v souladu s tímto nařízením a pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 
2 přeneseny určité jiné úřední činnosti, včetně činností, jejichž cílem je 
ověření přítomnosti nákaz zvířat či výskytu škodlivých organismů 
rostlin, předcházení či omezení šíření takových nákaz nebo škodlivých 
organismů, jejich eradikace, udělení povolení nebo schválení a vydání 
úředních osvědčení či úředních potvrzení. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 3 odst. 1 
Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 

1) „potravinovým právem“ potravinové právo ve smyslu čl. 3 bodu 1 

  Přímo použitelné NA  
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Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných 

úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel 
týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o 
změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 
1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a 
(ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 
89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o 
úředních kontrolách) 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Jindřich Fialka 6.5.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

nařízení (ES) č. 178/2002; 
čl. 3 odst. 2 2) „krmivovým právem“ právní a správní předpisy upravující krmiva 

obecně a bezpečnost krmiv zvláště, na úrovni Unie i na vnitrostátní 
úrovni, v jakékoliv fázi produkce, zpracování, distribuce nebo použití 
krmiv; 

  Přímo použitelné NA  

čl. 3 odst. 3 3) „příslušným orgánem“: 
a) ústřední orgán členského státu odpovědný za organizaci úředních 
kontrol a jiných úředních činností v souladu s tímto nařízením a s 
pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2; 
b) jakýkoliv jiný orgán, kterému byla tato odpovědnost svěřena; 
c) případně odpovídající orgán třetí země; 

  Přímo použitelné NA  

čl. 3 odst. 4 4) „kontrolním orgánem pro ekologickou produkci“ organizace veřejné 
správy členského státu pro ekologickou produkci a označování 
ekologických produktů, jíž příslušné orgány svěřily, zcela nebo zčásti, 
své pravomoci v souvislosti s uplatňováním nařízení Rady (ES) č. 
834/2007 (1), případně včetně odpovídajícího orgánu třetí země nebo 
působícího ve třetí zemi; 

  Přímo použitelné NA  

čl. 3 odst. 5 5) „pověřeným subjektem“ samostatná právnická osoba, na kterou byly 
příslušnými orgány přeneseny některé úkoly úřední kontroly nebo 
některé úkoly související s jinými úředními činnostmi; 

  Přímo použitelné NA  

čl. 3 odst. 6 6) „postupy ověřování kontrol“ zavedená opatření a opatření prováděná 
příslušnými orgány za účelem zajištění důslednosti a účinnosti úředních 
kontrol a jiných úředních činností; 

  Přímo použitelné NA  

čl. 3 odst. 7 7) „kontrolním systémem“ systém zahrnující příslušné orgány a zdroje, 
struktury, opatření a postupy zavedené v členském státě k zajištění toho, 
aby úřední kontroly byly prováděny v souladu s tímto nařízením a s 
pravidly uvedenými v článcích 18 až 27; 

  Přímo použitelné NA  

čl. 3 odst. 8 8) „plánem kontrol“ popis vypracovaný příslušnými orgány, který 
obsahuje informace o struktuře a organizaci systému úředních kontrol a 
o jeho fungování a podrobný rozpis úředních kontrol, které mají být v 
daném období provedeny v každé z oblastí, na něž se vztahují pravidla 
uvedená v čl. 1 odst. 2; 

  Přímo použitelné NA  

čl. 3 odst. 9 9) „zvířaty“ živočichové ve smyslu čl. 4 bodu 1 nařízení (EU) 2016/429;   Přímo použitelné NA  
čl. 3 odst. 10 10) „nákazou zvířat“ nákaza ve smyslu čl. 4 bodu 16 nařízení (EU) 

2016/429; 
  Přímo použitelné NA  

čl. 3 odst. 11 11) „zbožím“ vše, na co se vztahuje jedno nebo více pravidel uvedených   Přímo použitelné NA  
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Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných 

úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel 
týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o 
změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 
1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a 
(ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 
89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o 
úředních kontrolách) 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Jindřich Fialka 6.5.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

v čl. 1 odst. 2, s výjimkou zvířat; 
čl. 3 odst. 12 12) „potravinami“ potraviny ve smyslu článku 2 nařízení (ES) č. 

178/2002; 
  Přímo použitelné NA  

čl. 3 odst. 13 13) „krmivy“ krmiva ve smyslu čl. 3 bodu 4 nařízení (ES) č. 178/2002;   Přímo použitelné NA  
čl. 3 odst. 14 14) „vedlejšími produkty živočišného původu“ vedlejší produkty 

živočišného původu ve smyslu čl. 3 bodu 1 nařízení (ES) č. 1069/2009; 
  Přímo použitelné NA  

čl. 3 odst. 15 15) „získanými produkty“ získané produkty ve smyslu čl. 3 bodu 2 
nařízení (ES) č. 1069/2009; 

  Přímo použitelné NA  

čl. 3 odst. 16 16) „rostlinami“ rostliny ve smyslu čl. 2 bodu 1 nařízení (EU) 
2016/2031; 

  Přímo použitelné NA  

čl. 3 odst. 17 17) „škodlivými organismy rostlin“ škodlivé organismy ve smyslu čl. 1 
odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031; 

  Přímo použitelné NA  

čl. 3 odst. 18 18) „přípravky na ochranu rostlin“ přípravky na ochranu rostlin ve 
smyslu čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009; 

  Přímo použitelné NA  

čl. 3 odst. 19 19) „produkty živočišného původu“ produkty živočišného původu ve 
smyslu bodu 8.1 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 853/2004 (2); 

  Přímo použitelné NA  

čl. 3 odst. 20 20) „zárodečnými produkty“ zárodečné produkty ve smyslu čl. 4 bodu 
28 nařízení (EU) 2016/429; 

  Přímo použitelné NA  

čl. 3 odst. 21 21) „rostlinnými produkty“ rostlinné produkty ve smyslu čl. 2 bodu 2 
nařízení (EU) 2016/2031; 

  Přímo použitelné NA  

čl. 3 odst. 22 22) „jinými předměty“ jiné předměty ve smyslu čl. 2 bodu 5 nařízení 
(EU) 2016/2031; 

  Přímo použitelné NA  

čl. 3 odst. 23 23) „nebezpečím“ jakýkoliv faktor nebo podmínka, které mohou mít 
nepříznivé účinky na zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, na dobré životní 
podmínky zvířat nebo na životní prostředí; 

  Přímo použitelné NA  

čl. 3 odst. 24 24) „rizikem“ míra pravděpodobnosti nepříznivého účinku na zdraví lidí, 
zvířat nebo rostlin, na dobré životní podmínky zvířat nebo na životní 
prostředí a závažnosti tohoto účinku, vyplývající z existence určitého 
nebezpečí; 

  Přímo použitelné NA  

čl. 3 odst. 25 25) „úředním osvědčováním“ postup, jímž příslušné orgány potvrzují 
splnění jednoho nebo více požadavků stanovených v pravidlech 
uvedených v čl. 1 odst. 2; 

  Přímo použitelné NA  

čl. 3 odst. 26 26) „osvědčujícím úředníkem“: 
a) jakýkoliv úředník příslušných orgánů oprávněný podepisovat úřední 
osvědčení jménem těchto orgánů nebo 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

b) jakákoliv jiná fyzická osoba, která je příslušnými orgány oprávněna 
podepisovat úřední osvědčení v souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 
odst. 2; 

čl. 3 odst. 27 27) „úředním osvědčením“ písemný nebo elektronický doklad 
podepsaný osvědčujícím úředníkem a potvrzující splnění jednoho nebo 
více požadavků stanovených v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2 

  Přímo použitelné NA  

čl. 3 odst. 28 28) „úředním potvrzením“ jakékoliv označení, značka nebo jiná forma 
potvrzení, které vydají provozovatelé pod dohledem příslušných orgánů 
prostřednictvím specializovaných úředních kontrol nebo které vydají 
samotné příslušné orgány a které potvrzuje splnění jednoho nebo více 
požadavků stanovených v tomto nařízení nebo v pravidlech uvedených v 
čl. 1 odst. 2; 

  Přímo použitelné NA  

čl. 3 odst. 29 29) „provozovatelem“ jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, na kterou 
se vztahuje jedna nebo více povinností stanovených v pravidlech 
uvedených v čl. 1 odst. 2; 

  Přímo použitelné NA  

čl. 3 odst. 30 30) „auditem“ systematické a nezávislé šetření, které má za cíl zjistit, 
zda jsou činnosti a s nimi spojené výsledky těchto činností v souladu s 
plánovanými opatřeními a zda jsou tato opatření účinně uplatňována a 
vhodná pro dosažení stanovených cílů; 

  Přímo použitelné NA  

čl. 3 odst. 31 31) „ratingem“ klasifikace provozovatelů na základě posouzení jejich 
souladu s ratingovými kritérii; 

  Přímo použitelné NA  

čl. 3 odst. 32 32) „úředním veterinárním lékařem“ veterinární lékař jmenovaný 
příslušným orgánem buď jako člen jeho personálu, nebo jiným 
způsobem, a řádně kvalifikovaný k provádění úředních kontrol a jiných 
úředních činností v souladu s tímto nařízením i příslušnými pravidly 
uvedenými v čl. 1 odst. 2; 

  Přímo použitelné NA  

čl. 3 odst. 33 33) „úředním pracovníkem rostlinolékařské služby“ fyzická osoba 
jmenovaná příslušným orgánem buď jako člen jeho personálu, nebo 
jiným způsobem, a řádně kvalifikovaná k provádění úředních kontrol a 
jiných úředních činností v souladu s tímto nařízením i příslušnými 
pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. g); 

  Přímo použitelné NA  

čl. 3 odst. 34 34) „specifikovaným rizikovým materiálem“ specifikovaný rizikový 
materiál ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. g) nařízení (ES) č. 999/2001; 

  Přímo použitelné NA  

čl. 3 odst. 35 35) „dlouhotrvající cestou“ dlouhotrvající cesta ve smyslu čl. 2 písm. m) 
nařízení (ES) č. 1/2005; 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

čl. 3 odst. 36 36) „zařízením pro aplikaci pesticidů“ zařízení pro aplikaci pesticidů ve 
smyslu čl. 3 bodu 4 směrnice 2009/128/ES; 

326/2004 
ve znění 
299/2017 

§ 2 odst. 1 
písm. z) 

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
z) zařízením pro aplikaci přípravků zařízení konkrétně určené pro 
aplikaci přípravků, včetně příslušenství nezbytného pro účinný provoz 
takového zařízení, jako jsou zejména trysky, tlakoměry, filtry, sítka a 
čisticí zařízení pro nádrže. 

PAD  

čl. 3 odst. 37 37) „zásilkou“ soubor zvířat nebo zboží, na které se vztahuje totéž 
úřední osvědčení, úřední potvrzení nebo jakýkoliv jiný doklad, které 
byly dopraveny týmž dopravním prostředkem, které pocházejí ze 
stejného území nebo třetí země a které jsou, s výjimkou zboží 
podléhajícího pravidlům uvedeným v čl. 1 odst. 2 písm. g), stejného 
druhu, třídy nebo popisu; 

  Přímo použitelné NA  

čl. 3 odst. 38 38) „stanovištěm hraniční kontroly“ místo, včetně zařízení, která k němu 
patří, určené členským státem k provádění úředních kontrol stanovených 
v čl. 47 odst. 1; 

  Přímo použitelné NA  

čl. 3 odst. 39 39) „místem výstupu“ stanoviště hraniční kontroly nebo jiné místo 
určené členským státem, ve kterém zvířata spadající do oblasti 
působnosti nařízení (ES) č. 1/2005 opouštějí celní území Unie; 

  Přímo použitelné NA  

čl. 3 odst. 40 40) „vstupem do Unie“ přivezení zvířat nebo zboží do některého z území 
uvedených v příloze I tohoto nařízení z oblastí mimo tato území, s 
výjimkou případů souvisejících s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 
písm. g), u nichž se těmito slovy rozumí přivezení zboží na „území 
Unie“ ve smyslu čl. 1 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (EU) 
2016/2031; 

  Přímo použitelné NA  

čl. 3 odst. 41 41) „kontrolou dokladů“ kontrola úředních osvědčení, úředních 
potvrzení a dalších dokladů, včetně dokladů obchodní povahy, které 
musí doprovázet zásilku podle pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2, podle 
čl. 56 odst. 1 nebo podle prováděcích aktů přijatých v souladu s čl. 77 
odst. 3, čl. 126 odst. 3, čl. 128 odst. 1 a čl. 129 odst. 1; 

  Přímo použitelné NA  

čl. 3 odst. 42 42) „kontrolou totožnosti“ vizuální inspekce za účelem ověření, že obsah 
a označení zásilky, včetně značek na zvířatech, pečetí a dopravních 
prostředků, odpovídají informacím uvedeným v úředních osvědčeních, 
úředních potvrzeních a dalších doprovodných dokladech; 

  Přímo použitelné NA  

čl. 3 odst. 43 43) „fyzickou kontrolou“ kontrola zvířat nebo zboží a případně kontroly 
balení, dopravních prostředků, označování a teploty, odběr vzorků pro 
analýzu, testování nebo diagnostiku a jakékoliv další kontroly nezbytné 
pro ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2; 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

čl. 3 odst. 44 44) „tranzitem“ přesun z jedné třetí země do jiné třetí země 
uskutečňovaný pod celním dohledem přes některé z území uvedených v 
příloze I nebo z jednoho z území uvedených v příloze I na jiné území 
uvedené v příloze I po průjezdu přes území třetí země, s výjimkou 
případů souvisejících s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. g), u 
nichž se jedná o jednu z těchto možností: 
a) přesun z jedné třetí země do jiné třetí země ve smyslu čl. 1 odst. 3 
prvního pododstavce nařízení (EU) 2016/2031 uskutečňovaný pod 
celním dohledem přes „území Unie“ ve smyslu čl. 1 odst. 3 druhého 
pododstavce uvedeného nařízení; nebo 
b) přesun z „území Unie“ na jinou část „území Unie“ ve smyslu čl. 1 
odst. 3 druhého pododstavce nařízení (EU) 2016/ 2031 uskutečňovaný 
přes území třetí země ve smyslu čl. 1 odst. 3 prvního pododstavce 
uvedeného nařízení; 

  Přímo použitelné NA  

čl. 3 odst. 45 45) „celním dohledem“ celní dohled ve smyslu čl. 5 bodu 27 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (1); 

  Přímo použitelné NA  

čl. 3 odst. 46 46) „celními kontrolami“ celní kontroly ve smyslu čl. 5 bodu 3 nařízení 
(EU) č. 952/2013; 

  Přímo použitelné NA  

čl. 3 odst. 47 47) „úředním zadržením“ postup, kterým příslušné orgány zajistí, aby 
zvířata a zboží, u kterých jsou prováděny úřední kontroly, nebyly před 
tím, než je přijato rozhodnutí o jejich určení, přemísťovány ani s nimi 
nebylo manipulováno; to zahrnuje skladování prováděné provozovateli 
pod dohledem příslušných orgánů a podle jejich pokynů; 

  Přímo použitelné NA  

čl. 3 odst. 48 48) „knihou jízd“ doklad stanovený v bodech 1 až 5 přílohy II nařízení 
(ES) č. 1/2005; 

  Přímo použitelné NA  

čl. 3 odst. 49 49) „pomocným úředním veterinárním pracovníkem“ zástupce 
příslušných orgánů, který byl vyškolen v souladu s požadavky 
stanovenými podle článku 18 a je zaměstnán za účelem provedení 
některých úkolů úřední kontroly nebo některých úkolů souvisejících s 
jinými úředními činnostmi; 

  Přímo použitelné NA  

čl. 3 odst. 50 50) „masem a jedlými droby“ pro účely čl. 49 odst. 2 písm. a) tohoto 
nařízení produkty uvedené v číslech 0201 až 0208 kapitoly 2 třídy I části 
II přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2); 

  Přímo použitelné NA  

čl. 3 odst. 51 51) „značkou zdravotní nezávadnosti“ značka, která se přidělí po 
provedení úřední kontroly podle čl. 18 odst. 2 písm. a) a c) a která 
osvědčuje, že maso je vhodné k lidské spotřebě. 

  Přímo použitelné NA  
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1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a 
(ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 
89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o 
úředních kontrolách) 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Jindřich Fialka 6.5.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

čl. 4 odst. 1 1. Pro každou z oblastí, na něž se vztahují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 
2, určí členské státy příslušný orgán nebo orgány, kterým svěří 
odpovědnost za organizaci nebo provádění úředních kontrol a jiných 
úředních činností. 

110/1997 
ve znění 
306/2000 
316/2004 
279/2013 
139/2014 
180/2016 

§ 14 (1) Státní dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto 
zákonem vykonávají: a) orgány ochrany veřejného zdraví, a to krajské 
hygienické stanice, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra, b) 
Státní veterinární správa, c) Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce. 

PAD  

  110/1997 
ve znění 
180/2016 

§ 16 odst. 1 (1) Krajské hygienické stanice vykonávají kontrolu dodržování 
povinností provozovatele potravinářského podniku a výrobce, 
dovozce, distributora a maloobchodního prodejce výrobků 
souvisejících s tabákovými výrobky stanovených tímto zákonem a na 
základě tohoto zákona a) pro provozování stravovacích služeb, pokud 
tato kontrola není prováděna podle odstavce 2 písm. a) nebo odstavce 
3 písm. a), b) při zjišťování příčin poškození nebo ohrožení zdraví a 
zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví 
z potravin a  

  

  110/1997 
ve znění 
180/2016 

§ 16 odst. 2 (2) Ministerstvo obrany vykonává kontrolu dodržování povinností 
provozovatele potravinářského podniku stanovených tímto zákonem a 
na základě tohoto zákona a) pro provozování stravovacích služeb v 
ozbrojených silách, v Ministerstvu obrany a v jeho působnosti 
zřízených organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích 
a v jimi užívaných objektech53), v krajských vojenských 
velitelstvích54), v újezdních úřadech a na území vojenských újezdů55), 
b) při zjišťování příčin poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení 
šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin 
v ozbrojených silách, v Ministerstvu obrany a v jeho působnosti 
zřízených organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích 
a v jimi užívaných objektech, v krajských vojenských velitelstvích, v 
újezdních úřadech a na území vojenských újezdů, a c) pro výrobu 
potravin, pro balení, krájení nebo jiný způsob dělení potravin a pro 
uvádění potravin na trh v ozbrojených silách, v Ministerstvu obrany a 
v jeho působnosti zřízených organizačních složkách státu a 
příspěvkových organizacích a v jimi užívaných objektech, v krajských 
vojenských velitelstvích, v újezdních úřadech a na území vojenských 
újezdů.  

  

  110/1997 
ve znění 

§ 16 odst. 3  (3) Ministerstvo vnitra vykonává kontrolu dodržování povinností 
provozovatele potravinářského podniku stanovených tímto zákonem a 
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úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel 
týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o 
změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

180/2016 na základě tohoto zákona a) pro provozování stravovacích služeb v 
bezpečnostních sborech56), s výjimkou Vězeňské služby České 
republiky, v Ministerstvu vnitra a organizačních složkách státu a 
příspěvkových organizacích zřízených v jeho působnosti, včetně jimi 
užívaných staveb a zařízení zřízených Ministerstvem vnitra podle 
jiného právního předpisu57), b) při zjišťování příčin poškození nebo 
ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného 
poškození zdraví z potravin v bezpečnostních sborech s výjimkou 
Vězeňské služby České republiky, v Ministerstvu vnitra a 
organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích zřízených 
v jeho působnosti, včetně jimi užívaných staveb a zařízení zřízených 
Ministerstvem vnitra podle jiného právního předpisu, a c) pro výrobu 
potravin, pro balení, krájení nebo jiný způsob dělení potravin a pro 
uvádění potravin na trh v bezpečnostních sborech s výjimkou 
Vězeňské služby České republiky, v Ministerstvu vnitra a 
organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích zřízených 
v jeho působnosti, včetně jimi užívaných staveb a zařízení zřízených 
Ministerstvem vnitra podle jiného právního předpisu.  

  110/1997 
ve znění 
180/2016 

§ 16 odst. 4 (4) Státní veterinární správa vykonává kontrolu dodržování povinností 
provozovatelů potravinářských podniků stanovených tímto zákonem a 
na základě tohoto zákona a) pro výrobu, skladování, přepravu, dovoz a 
vývoz potravin živočišného původu a pro balení, krájení nebo jiný 
způsob dělení potravin živočišného původu, které probíhá v zařízeních 
schválených pro tyto činnosti podle § 22 veterinárního zákona, pokud 
tato kontrola není prováděna podle odstavce 2 písm. c) nebo odstavce 
3 písm. c), b) pro uvádění potravin živočišného původu na trh v 
tržnicích a na tržištích, pro uvádění potravin živočišného původu na 
trh v prodejních úsecích a prodejnách jiných než samoobslužných, kde 
dochází k úpravě masa, mléka, ryb, drůbeže nebo vajec, pro uvádění 
zvěřiny na trh a při příchodu potravin živočišného původu z členských 
států Evropské unie v prodejnách potravin, pokud jsou místy určení a 
pokud tato kontrola není prováděna podle odstavce 2 písm. c) nebo 
odstavce 3 písm. c),  

  

  110/1997 
ve znění 
180/2016 

§ 16 odst. 5 (5) Státní zemědělská a potravinářská inspekce vykonává kontrolu 
dodržování povinností provozovatele potravinářského podniku a 
výrobce, dovozce, distributora a maloobchodního prodejce 
tabákových výrobků stanovených tímto zákonem a na základě tohoto 
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úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel 
týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o 
změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 
1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a 
(ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 
89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o 
úředních kontrolách) 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Jindřich Fialka 6.5.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

zákonaa) pro výrobu potravin, pro balení, krájení nebo jiný způsob 
dělení potravin a pro uvádění potravin na trh, pokud tato kontrola není 
prováděna podle odstavce 2 písm. c), odstavce 3 písm. c) nebo 
odstavce 4 písm. a) nebo b), b) pro výrobu, distribuci a uvádění 
tabákových výrobků na trh,c) pro vstup a dovoz potravin ze třetích 
zemí, pokud tento dozor není prováděn podle odstavce 4, a pro vstup a 
dovoz tabákových výrobků ze třetích zemí, a d) pro provozování 
stravovacích služeb, pokud tato kontrola není prováděna podle 
odstavce 2 písm. a) nebo odstavce 3 písm. a). 

  110/1997 
ve znění 
316/2004 
120/2008 
139/2014 
180/2016 
26/2017 

§ 16 odst. 9 (9) Orgány dozoru uvedené v odstavcích 1 až 5 dále vykonávají v 
rámci svých působností podle odstavců 1 až 5 dozor nad plněním 
povinností vyplývajících pro provozovatele potravinářských podniků z 
přímo použitelného předpisu Evropské unie. 

  

  110/1997 
ve znění 
139/2014 

§ 16a odst. 3 (3) Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární 
správa a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vykonávají 
dozor nad dodržováním podmínek použití chráněného označení 
původu, chráněného zeměpisného označení a označení zaručené 
tradiční speciality vyplývajících z přímo použitelného předpisu 
Evropské unie o režimech jakosti zemědělských produktů a 
potravin35). 

  

  258/2000 
ve znění 
222/2006 
267/2015 

§ 78 odst. 1 (1) Státní správu v ochraně a podpoře veřejného zdraví vykonávají a) 
Ministerstvo zdravotnictví b) krajské hygienické stanice c) 
Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra d) Ministerstvo dopravy, e) 
Ministerstvo pro místní rozvoj f) Ministerstvo životního prostředí g) 
krajské úřady. (2) Soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví tvoří 
správní úřady uvedené v odstavci 1 písm. a) až c). 

  

  166/1999 § 43 Státní správu ve věcech veterinární péče vykonávají a) ministerstvo, 
b) Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra, c) obce, d) orgány 
veterinární správy. 

  

  146/2002 
ve znění 
316/2004 
120/2008 
138/2014 

§ 3 odst. 1 (1) Inspekce u fyzických a právnických osob (dále jen "kontrolované 
osoby") kontroluje zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové 
výrobky, 
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úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel 
týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o 
změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 
1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a 
(ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 
89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o 
úředních kontrolách) 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Jindřich Fialka 6.5.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

180/2016 
  146/2002 

ve znění 
94/2004 
120/2008 
138/2014 
180/2016 
26/2017 
65/2017 

§ 3 odst. 2 (2) Inspekce dále u kontrolovaných osob k) kontroluje dodržování 
povinností stanovených pro reklamu na potraviny v rozsahu 
stanoveném zákonem upravujícím regulaci reklamy, m) kontroluje 
nakládání s vedlejšími produkty živočišného původu v rozsahu 
stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie o vedlejších 
produktech živočišného původu42) v mezích své působnosti podle 
zákona upravujícího potraviny  l) kontroluje, zda informace uvedené 
na obalech nebo etiketách určených pro potraviny, zemědělské 
výrobky a tabákové výrobky splňují požadavky stanovené zvláštními 
právními předpisy3) nebo přímo použitelným předpisem Evropské 
unie3a),  

  

  146/2002 
ve znění 
94/2004 
120/2008 
407/2012 
308/2013 
138/2014 
180/2016 
65/2017 
302/2017 

§ 3 odst. 3 (3) Inspekce při plnění úkolů podle tohoto zákona a podle zvláštních 
zákonů3) c) vydává osvědčení na žádost výrobci o tom, že jím 
vyrobený zemědělský výrobek, potravina28), ke kontrole jejíž výroby 
je inspekce příslušná, nebo tabákový výrobek splňuje požadavky 
stanovené zvláštními právními předpisy3) nebo přímo použitelnými 
předpisy Evropské unie3a), anebo na žádost kontrolované osoby o 
tom, že její činnost, k jejíž kontrole je inspekce příslušná, splňuje 
požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3) nebo přímo 
použitelnými předpisy Evropské unie3a) ; vydání osvědčení podléhá 
správnímu poplatku a inspekce při vydání osvědčení vychází 1. ze 
svých dosavadních kontrolních zjištění, 2. z kontroly, kterou provede 
u žadatele o osvědčení, 3. z výsledků rozborů provedených v 
laboratoři, která splňuje podmínky pro provoz laboratoří stanovené 
technickou normou upravující všeobecné požadavky na způsobilost 
zkušebních  kalibračních laboratoří33), jejichž provedení inspekce na 
základě žádosti o osvědčení uložila žadateli o osvědčení; inspekce 
může žadateli o osvědčení určit druhy rozborů vhodné k ověření 
skutečností, jichž se má osvědčení týkat, nebo 4. z výsledků rozborů 
provedených v laboratoři, která splňuje podmínky pro provoz 
laboratoří stanovené technickou normou upravující všeobecné 
požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří33), 
které inspekci s žádostí předložil žadatel o osvědčení, d) na žádost 
vydává osvědčení pro fyzickou nebo právnickou osobu pro zápis 
označení původu, zeměpisných označení a zaručených tradičních 
specialit do rejstříku10),10a), pro změnu specifikace nebo zrušení 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

zápisu označení původu zeměpisných označení a zaručených 
tradičních specialit; vydání osvědčení podléhá správnímu poplatku, e) 
na žádost vydává osvědčení pro fyzickou nebo právnickou osobu o 
tom, že čerstvé ovoce, čerstvá zelenina nebo konzumní brambory 
splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3) nebo 
přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a) ; vydání o vědčení 
podléhá správnímu poplatku, g) vede evidenci provozovatelů 
potravinářských podniků34), 

  326/2004 
ve znění 
245/2011 
279/2013 
299/2017 

§ 70 odst. 1 (1) Orgány státní správy ve věcech rostlinolékařské péče jsou 
ministerstvo, Ústav a orgány Celní správy České republiky. 

  

  326/2004 § 70 odst. 2 (2) Na úseku rostlinolékařské péče vykonávají ve vymezeném rozsahu 
státní správu též obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností. 

  

  326/2004 
ve znění 
131/2006 
245/2011 
199/2012 
279/2013 
299/2017 

§ 71 odst. 1 (1) Ministerstvo c) jmenuje Rostlinolékařskou radu ministerstva jako 
odborný poradní orgán pro oblast ochrany rostlin v zemědělství a 
lesnictví, jehož úkolem je předkládat doporučení týkající se zejména 
ochrany státu před zavlékáním a šířením určitých škodlivých 
organismů a jejich potlačování, minimalizace rizik spojených s 
opatřeními na ochranu rostlin, priorit ve výzkumu, poradenství, 
rozvoje mezinárodních vztahů a koordinace aktivit na úseku 
rostlinolékařské péče, d) zajišťuje s Ministerstvem zdravotnictví 
koordinaci soustavného sledování reziduí přípravků a nežádoucích 
produktů škodlivých organismů v rostlinných produktech a surovinách 
pro výrobu potravin a krmiv a vypracovává souhrnné hodnotící zprávy 
za Českou republiku, e) zajišťuje s Ministerstvem životního prostředí 
koordinaci monitoringu a ochrany proti šíření invazních škodlivých 
organismů a soustavného sledování nežádoucích vedlejších účinků 
povolených přípravků, metod a systémů ochrany rostlin a geneticky 
modifikovaných organismů uvedených na trh podle zvláštního 
právního předpisu 32) na vybrané složky životního prostředí, zejména 
vodní prostředí a půdu, soustřeďuje o nich informace a zajišťuje 
vypracování souhrnné hodnotící zprávy za Českou republiku, f) 
odpovídá za plnění závazků na úseku rostlinolékařské péče, které 
vyplývají z členství České republiky v mezinárodních organizacích, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

zejména z členství v Mezinárodní úmluvě o ochraně rostlin a v 
Evropské unii, zpracovává národní strategie rostlinolékařské péče a 
zajišťuje její koordinaci na národní a mezinárodní úrovni, g) odpovídá 
za zajištění ochrany proti zavlékání a šíření jednotlivých škodlivých 
organismů v souladu se zvláštními právními předpisy Evropské unie 
49) včetně vydání příslušných právních předpisů, 

  326/2004 
ve znění 
279/2013 
299/2017 

§ 72 odst. 1 (1) Ústav vykonává působnost podle ustanovení tohoto zákona ve 
věcech a) ochrany rostlin a rostlinných produktů podle § 5 a 6, b) 
opatření proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů, 
popřípadě invazních škodlivých organismů podle § 7 až 13, § 15 až 
17, § 19, 21, 22, § 25 až 30, c) přípravků a pomocných prostředků, d) 
mechanizačních prostředků, e) rostlinolékařského dozoru a řízení ve 
věcech rostlinolékařské péče včetně nařizování mimořádných 
rostlinolékařských opatření, řešení krizových situací a ukládání pokut 
podle § 74 až 77 a § 79a až 79i, f) odborných rostlinolékařských 
činností a odborné způsobilosti k jejich výkonu podle § 79, § 81 až 83 
a § 86. 

  

  326/2004 
ve znění 
279/2013 
299/2017 

§ 72 odst. 2 (2) Ústav dále a) sleduje výskyt škodlivých organismů a poruch na 
pozemcích a v objektech, kde se pěstují, skladují nebo zpracovávají 
rostliny nebo rostlinné produkty, b) vyhodnocuje informace o 
nežádoucích účincích přípravků a pomocných prostředků, c) 
rozhoduje o určení, zda jde o přípravek nebo pomocný prostředek 
nebo jiný výrobek, d) zabezpečuje a provádí rostlinolékařskou 
diagnostiku, e) rozhoduje na základě žádosti o pověření fyzické nebo 
právnické osoby prováděním odborných rostlinolékařských činností 
stanovených v § 81 odst. 1, f) vyhlašuje opatření proti zavlékání a 
šíření škodlivých organismů stanovených přímo použitelnými 
předpisy Evropské unie, h) vyhlašuje programy zkoušení přípravků a 
pomocných prostředků s cílem stanovit jejich optimální použití v 
souladu se zásadami integrované ochrany v podmínkách České 
republiky a porovnat účinnost povolených přípravků a toto zkoušení 
provádí. 

  

  326/2004 
ve znění 
279/2013 
299/2017 

§ 72 odst. 3 (3) Ústav zveřejňuje informace o dokumentech z oblasti 
rostlinolékařské péče vydaných orgány Evropské unie a jinými 
mezinárodními institucemi, informace o výskytu škodlivých 
organismů, přehledy o vydaných povoleních přípravků a pomocných 
prostředků v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

upravujícím uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh 67), přehled 
základních látek povolených v souladu s přímo použitelným 
předpisem Evropské unie 67), přehledy provozovatelů kontrolního 
testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků a jiné 
významné informace pro veřejnost a vyhlašuje opatření proti 
zavlékání a rozšiřování nebezpečných škodlivých organismů. 

  326/2004 
ve znění 
279/2013 

§ 73 odst. 1  (1) Obecní úřady přijímají oznámení o výskytu nebo podezření z 
výskytu škodlivých organismů podle § 9 a předkládají je Ústavu k 
dalšímu řízení. 

  

  326/2004 
ve znění 
199/2012 
299/2017 

§ 73 odst. 2 (2) Obecní úřady vykonávají působnost na úseku letecké aplikace 
podle § 52 odst. 8. 

  

  326/2004 
ve znění 
131/2006 
183/2017 

§ 73 odst. 3 (3) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností projednávají ve svých 
obvodech přestupky týkající se § 3 odst. 1 písm. a), jde-li o výskyt a 
šíření plevelů, jakožto škodlivých organismů, které se šíří z 
neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy a 
které ohrožují životní prostředí nebo zdraví lidí nebo zvířat, a ukládají 
odstranění zjištěných nedostatků se stanovením lhůty. U statutárních 
měst členěných na městské části vykonávají tuto činnost městské 
části. 

  

  326/2004 
ve znění 
299/2017 

§ 73a odst. 1 
 

(1) Celní úřad při dovozu přípravků a pomocných prostředků ze 
třetích zemí a) nepropustí přípravky nebo pomocné prostředky do 
celního režimu volného oběhu, pokud dovozce nepředloží povolení k 
uvedení na trh a používání podle čl. 28 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu 
rostlin na trh, a b) nepropustí přípravky nebo pomocné prostředky do 
celního režimu volného oběhu, pozastaví jejich propuštění do režimu 
volného oběhu a neprodleně informuje Ústav, pokud pojme podezření, 
že se jedná o zásilku zboží, jehož propuštění do režimu volného oběhu 
je podmíněno předložením povolení podle čl. 28 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu 
rostlin na trh. 

  

  326/2004 
ve znění 
299/2017 

§ 73a odst. 2 
 

(2) Zboží, u něhož vzniklo podezření podle odstavce 1 písm. b), bude 
propuštěno do režimu volného oběhu, pokud do tří pracovních dnů od 
pozastavení propuštění nebude celní úřad uvědomen o jakémkoli 
opatření přijatém Ústavem ve formě závazného stanoviska, za 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

předpokladu, že všechny další požadavky a náležitosti pro takové 
propuštění byly splněny. 

  326/2004 
ve znění 
299/2017 

§ 73a odst. 3 (3) Pokud celní úřad obdrží od Ústavu ve lhůtě stanovené v odstavci 2 
závazné stanovisko, ze kterého vyplyne, že dovážené zboží nemůže 
být propuštěno do režimu volného oběhu, vydá rozhodnutí o 
nepropuštění zboží. 

  

  326/2004 
ve znění 
245/2011 
199/2012 
279/2013 
299/2017 

§ 74 odst. 1 (1) Ústav vykonává dozor nad dodržováním a) povinnosti zjišťovat a 
omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů [§ 3 odst. 1 písm. a)], 
 b) ustanovení o ochraně rostlinných produktů z hlediska bezpečnosti 
potravin (§ 4) a o integrované ochraně rostlin (§ 5),  c) opatření proti 
zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů, zejména mimořádných 
rostlinolékařských opatření (§ 11, 26 a 76),  d) povinnosti registrace 
osob (§ 12) a povinností registrovaných osob (§ 13), ustanovení o 
používání rostlinolékařských pasů (§ 14, 16 a 17) a souvisejících 
povinností (§ 20),  e) podmínek stanovených pro přemísťování rostlin 
a rostlinných produktů přes chráněné zóny nebo v rámci chráněných 
zón (§ 30 odst. 2),  f) požadavků a povinností souvisejících s 
uváděním na trh a používáním přípravků a pomocných prostředků,  g) 
opatření k ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků (§ 51), h) ustanovení o 
používání a kontrolním testování profesionálních zařízení pro aplikaci 
přípravků a podmínek pro provozování technických zařízení k hubení 
škodlivých organismů a označování dřevěného obalového materiálu, 
 i) požadavků týkajících se 1. výkonu odborných rostlinolékařských 
činností pověřenými fyzickými a právnickými osobami (§ 81), 2. 
činnosti poradců (§ 85) nebo osob podnikajících na základě 
živnostenského oprávnění včetně dodržování podmínek odborné 
způsobilosti pro tyto činnosti (§ 86), j) dalších povinností stanovených 
fyzickým a právnickým osobám tímto zákonem nebo nařízených na 
jeho základě, k) povinností vyplývajících pro fyzické a právnické 
osoby z přímo použitelných právních předpisů Evropské unie (§ 3 
odst. 2) a l) podmínek poskytování znalostí v rámci pořádání kurzů a 
školení k získání a prodloužení osvědčení o odborné způsobilosti pro 
nakládání s přípravky (§ 86a odst. 2), podmínek, na základě kterých 
byla vzdělávací zařízení pověřena ministerstvem (§ 86a odst. 3), a 
povinností zaměstnavatelů pořádajících kurzy pro své zaměstnance. 

  

  326/2004 § 74 odst. 2 (2) Ústav provádí namátkově úřední kontroly k ověření plnění   
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

ve znění 
279/2013 
299/2017 

požadavků stanovených v § 13 odst. 1 a § 14 odst. 1 a 2, a to bez 
zřetele k původu rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů. 
Tyto kontroly provádí a) kdykoli a kdekoli, jsou-li rostliny, rostlinné 
produkty nebo jiné předměty přemísťovány, b) na pozemcích a v 
objektech, kde jsou rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty 
pěstovány, vyráběny, skladovány nebo nabízeny k prodeji, stejně jako 
na pozemcích a v objektech fyzických a právnických osob, které se při 
podnikatelské činnosti 12) zabývají pěstováním rostlin a jako koneční 
uživatelé nakupují nebo jiným způsobem získávají rostliny, rostlinné 
produkty a jiné předměty, c) přednostně společně s jakoukoliv další 
kontrolou dokladů. 

  147/2002 
ve znění 
317/2004 
441/2005 
279/2013 
299/2017 

§ 2 odst. 1 (1) Ústav provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, 
odborné a zkušební úkony a kontrolní a dozorové činnosti podle 
zvláštních zákonů,4),20) a to na úseku a) vinohradnictví, b) krmiv, c) 
odrůd, osiv a sadby pěstovaných rostlin, d) ochrany chmele, e) hnojiv, 
pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a 
substrátů, upravených kalů a sedimentů, f) monitoringu zemědělských 
půd a agrochemického zkoušení zemědělských půd, g) ochrany práv k 
odrůdám rostlin, h) rostlinolékařské péče. 

  

  147/2002 
ve znění 
179/2013 
279/2013 

§ 2 odst. 2 (2) Ústav na úseku nakládání s geneticky modifikovanými organismy 
a produkty podle zákona o nakládání s geneticky modifikovanými 
organismy5) provádí státní odbornou kontrolu, kontrolu a zkoušky 
těchto organismů a produktů a sleduje účinnost geneticky 
modifikovaných organismů využívaných k ochraně rostlin a rezistenci 
škodlivých organismů k produktům geneticky modifikovaných 
organismů. V případě zjištění porušení stanovených povinností Ústav 
podává podnět České inspekci životního prostředí k zahájení 
správního řízení a informuje o tom Ministerstvo životního prostředí. 
Ústav dále provádí pro Státní zemědělský intervenční fond odborné a 
kontrolní činnosti v oblasti pěstování geneticky modifikovaných odrůd 
podle zákona o zemědělství 4a). 

  

  147/2002 
ve znění 
317/2004 
279/2013 

§ 2 odst. 3 
 

(3) Ústav dále plní úkoly vyplývající pro něj z přímo použitelných 
předpisů Evropské unie, zejména vykonává dozor nad plněním 
povinností vyplývajících pro fyzické a právnické osoby z těchto přímo 
použitelných předpisů Evropské unie. 

  

  147/2002 
ve znění 

§ 2 odst. 4 (4) Ústav dále provádí kontrolní a dozorové činnosti podle zákona o 
ekologickém zemědělství 21) a podle zákona o zemědělství 4a) v 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
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Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

279/2013 souladu s předpisy Evropské unie v rozsahu stanoveném podle 
zvláštního zákona 20) a v rámci své působnosti je orgánem dozoru 
podle nařízení Evropské unie upravujícího akreditaci a dozor nad 
trhem 22). 

  147/2002 
ve znění 
291/2009 
279/2013 

§ 2 odst. 5 (5) Ústav dále provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o 
zemědělství 5c) v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské 
unie upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a 
integrovaný administrativní a kontrolní systém5d). Ústav dále také 
provádí tyto kontroly podmíněnosti v oblasti povrchových nebo 
podzemních vod. 

  

  91/1996 
ve znění 
214/2007 
33/2011 

§ 16 odst. 1 (1) Ústav provádí na vlastní náklady odborný dozor 11) v souladu s 
předpisy Evropských společenství 12) nad dodržováním povinností 
stanovených tímto zákonem a předpisy Evropských společenství v 
oblasti krmiv a výživy zvířat; přitom zejména dohlíží, jak 
provozovatelé dodržují stanovené podmínky při výrobě, dovozu, 
přepravě, skladování, používání nebo uvádění na trh krmiv, 
doplňkových látek nebo premixů. 

  

  78/2004 
ve znění 
279/2013 
371/2016 

§ 27 Správními orgány na úseku nakládání s geneticky modifikovanými 
organismy a genetickými produkty jsou podle tohoto zákona a) 
ministerstvo b) Ministerstvo zdravotnictví, c) Ministerstvo 
zemědělství, d) Česká inspekce životního prostředí (dále jen 
"inspekce"), e) celní úřady, f) orgány veterinární správy, g) Ústav, h) 
Státní ústav pro kontrolu léčiv, i) Ústav pro státní kontrolu 
veterinárních biopreparátů a léčiv, j) Státní zemědělská a 
potravinářská inspekce, k) orgány ochrany veřejného zdraví, l) krajské 
úřady. 

  

  452/2001 
ve znění 
131/2003 
256/2011 

§ 10 odst. 1 Kontrola specifikace (1) Orgánem, kterému přísluší kontrola 
specifikace podle tohoto zákona, je v rozsahu své působnosti Státní 
zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární správa nebo 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský3). 

  

  452/2001 § 10 odst. 2 (2) Kontrolní orgán podle odstavce 1 vydává závazné nálezy nebo 
posudky anebo osvědčení důležité pro zápis označení původu do 
rejstříku. K žádosti o změnu specifikace zemědělského výrobku nebo 
potraviny, k návrhu na zrušení zápisu označení původu zemědělského 
výrobku nebo potraviny (§ 11), popřípadě k žádosti o zápis označení 
původu zemědělského výrobku nebo potraviny do rejstříku je žadatel, 
popřípadě navrhovatel povinen předložit nález kontrolního orgánu. 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

  321/2004 
ve znění 
256/2011 

§ 37 odst. 1 (1) Orgány dozoru nad dodržováním povinností stanovených předpisy 
Evropské unie1 a tímto zákonem jsou a) Ústav, pokud jde o 
vinohradnictví, b) Inspekce, pokud jde o vinařství. 

  

  242/2000 
ve znění 
553/2005 
344/2011 

§ 28 Dozor nad dodržováním tohoto zákona a předpisů Evropské unie 1) 
vykonává ministerstvo. 

  

  246/1992 
ve znění 
77/2004 
312/2008 
308/2011 
359/2012 

§ 19 odst. 1 (1) Orgány ochrany zvířat jsou a) a) ministerstvo, b) Státní veterinární 
správa, c) státní orgány příslušné ke schvalování projektů pokusů, d) 
Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany v rámci své působnosti e) 
obecní úřady obcí s rozšířenou působností.  

  

  246/1992 § 19 odst. 2 (2) Na úseku ochrany zvířat vykonávají též ve vymezeném rozsahu 
působnost obce 

  

  378/2007 
ve znění 
66/2017 
183/2017 

§ 16 odst. 2  2) Veterinární ústav v oblasti veterinárních léčiv a) vydává 2. povolení 
k výrobě léčivých přípravků, včetně medikovaných krmiv a 
veterinárních autogenních vakcín, povolení k činnosti kontrolní 
laboratoře a povolení k distribuci, rozhoduje o změně, pozastavení 
nebo zrušení povolení vydaných podle tohoto zákona 3. certifikáty 
podle § 13 odst. 2 písm. a) bodu 3 obdobně, c) v případě ohrožení 
zdraví nebo života zvířat, nebo zdraví osob nebo ohrožení životního 
prostředí, zejména v případě zjištění nežádoucího účinku léčivého 
přípravku nebo podezření z jeho nežádoucího účinku anebo v případě 
zjištění závady nebo podezření ze závady v jakosti léčiva vydává 
dočasné opatření podle § 13 odst. 2 písm. c) obdobně, d) rozhoduje v 
případě ohrožení zdraví nebo života zvířat, nebo zdraví osob nebo 
ohrožení životního prostředí o opatřeních podle § 13 odst. 2 písm. e) 
obdobně, e) provádí kontrolu v oblasti veterinárních léčiv podle § 13 
odst. 2 písm. f) a g) obdobně, g) projednává v oblasti veterinárních 
léčiv přestupky, pokud je neprojednává krajská veterinární správa 
podle § 17 písm. c), a provádí opatření při porušení povinností 
stanovených tímto zákonem. 

  

  378/2007 
ve znění 
291/2009 
75/2011 

§ 16 odst. 3 
 

(3) Veterinární ústav v oblasti veterinárních léčiv dále 
h) provádí u fyzických nebo právnických osob kontrolu nad 
předepisováním, výdejem a používáním léčivých přípravků, včetně 
medikovaných krmiv a veterinárních autogenních vakcín; 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
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Poznám
ka 

44/2019 prostřednictvím předpisů pro medikovaná krmiva sleduje množství 
léčiv podaných ve formě medikovaných krmiv, shromažďuje a 
vyhodnocuje informace o nežádoucích účincích či závadách v jakosti 
veterinárních autogenních vakcín, 

  378/2007 
ve znění 
183/2017 

§ 17 Krajské veterinární správy v oblasti veterinárních léčiv 
a) vykonávají 
1. dozor 28) nad používáním léčiv ve formě hromadné medikace s 
využitím krmiva podle § 9 odst. 14 a provádí kontrolu nad 
předepisováním, výdejem a používáním léčivých přípravků při 
poskytování veterinární péče, 
2. prostřednictvím předpisů pro medikovaná krmiva dozor nad 
uváděním do oběhu a používání medikovaných krmiv; v této oblasti 
spolupracují s Veterinárním ústavem, 
b) prostřednictvím informace podle § 71 odst. 6 kontrolují, zda 
předepisování, výroba nebo používání veterinárních autogenních 
vakcín je v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem 18), 
c) projednávají přestupky zjištěné při výkonu dozoru podle písmene 
a), pokud je neprojednává podle § 16 odst. 2 písm. g) Veterinární 
ústav, a provádějí opatření při porušení povinností stanovených tímto 
zákonem. 

  

  9252     
čl. 4 odst. 2 2. Jestliže členský stát svěří odpovědnost za organizaci nebo provádění 

úředních kontrol nebo jiných úředních činností pro jednu oblast více než 
jednomu příslušnému orgánu na celostátní, regionální nebo místní 
úrovni nebo jestliže mají příslušné orgány určené v souladu s odstavcem 
1 v rámci uvedeného určení možnost převést některé úkoly související s 
úředními kontrolami nebo jinými úředními činnostmi na jiné orgány 
veřejné správy, tento členský stát: 
a) zajistí efektivní a účinnou koordinaci mezi všemi zúčastněnými 
orgány a důslednost a účinnost úředních kontrol nebo jiných úředních 
činností na svém území a 
b) určí v souladu se svými ústavními požadavky jediný orgán odpovědný 
za koordinaci spolupráce a kontaktů s Komisí a s dalšími členskými 
státy, pokud jde o úřední kontroly a jiné úřední činnosti prováděné v 
každé z oblastí, na něž se vztahují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2. 

110/1997 
ve znění 
139/2014 
180/2016 

§ 14 odst. 2 (2) Orgány dozoru uvedené v odstavci 1 vzájemně spolupracují a 
koordinují své kontroly v souladu s kontrolním řádem13). 

DAD  

  110/1997 § 15 odst. 1 (1) Ministerstvo a Ministerstvo zdravotnictví v rozsahu své působnosti   
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

ve znění 
316/2004 
139/2014 

řídí a kontrolují výkon státní správy a monitorování výskytu 
toxikologicky významných látek v potravinovém řetězci, vykonávaný 
orgány státního dozoru. Monitorování radiologicky významných látek 
v potravinách a surovinách je upraveno zvláštním právním předpisem. 

  110/1997 
ve znění 
316/2004 

§ 15 odst. 2 (2) Orgány uvedené v odstavci 1 vypracovávají ve vzájemné 
spolupráci koncepce státního dozoru a monitorování toxikologicky a 
radiologicky významných látek a sjednocují postupy při výkonu 
těchto činností. 

  

  110/1997 
ve znění 
316/2004 
139/2014 

§ 15 odst. 3 (3) Ministerstvo po projednání s Ministerstvem zdravotnictví zajišťuje 
systém rychlého varování při vzniku rizika15) ohrožení zdraví z 
potravin a koordinuje činnost zúčastněných správních úřadů, 
dozorových orgánů a ostatních zúčastněných organizací. 

  

  110/1997 
ve znění 
180/2016 

§ 15 odst. 4 (4) Ministerstvo zajišťuje systém správní pomoci a spolupráce52) a 
koordinuje činnost zúčastněných správních úřadů, dozorových orgánů 
a ostatních zúčastněných organizací. 

  

  110/1997 
ve znění 
316/2004 
120/2008 
139/2014 
180/2016 

§ 15 odst. 5 (5) V systému rychlého varování podle odstavce 3 a v systému správní 
pomoci a spolupráce podle odstavce 4 je národním kontaktním místem 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která plní rovněž 
povinnosti stanovené v této oblasti přímo použitelnými předpisy 
Evropské unie52) a zvláštními právními předpisy. 

  

  110/1997 
ve znění 
139/2014 

§ 15a odst. 1 (1) Ministerstvo 
c) podává Evropské komisi informace o používání dalších způsobů 
vyjadřování a uvádění údajů podle čl. 35 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, 
d) podává Evropské komisi žádost o aktualizaci seznamu Unie 
potravinářských přídatných látek, potravinářských enzymů, 
potravinářských aromat, výchozích materiálů potravinářských aromat 
a složek potravin s aromatickými vlastnostmi, používaných nebo 
určených k použití v potravinách. 

  

  110/1997 
ve znění 
180/2016 

§ 16 odst. 2 (2) Ministerstvo zajišťuje činnosti vyplývající z požadavku čl. 22 
nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002 na spolupráci 
členského státu s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin. 

  

  110/1997 
ve znění 
180/2016 

§ 16 odst. 4 (4) Ministerstvo zveřejňuje a poskytuje Evropské komisi informace o 
dozorových orgánech odpovědných za dozor nad podmínkami pro 
používání chráněného označení původu, chráněného zeměpisného 
označení a označení zaručené tradiční speciality vyplývajícími z 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

přímo použitelného předpisu Evropské unie o režimech jakosti 
zemědělských produktů a potravin35). 

  110/1997 
ve znění 
180/2016 

§ 16 odst. 5 (5) Ministerstvo informuje Evropskou komisi o názvech a adresách 
skupin provozovatelů potravinářských podniků založených s cílem 
podporovat potraviny označené chráněným označením původu, 
chráněným zeměpisným označením a označením zaručené tradiční 
speciality, na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie o 
režimech jakosti zemědělských produktů a potravin35). 

  

  9255     
  255/2012 § 25 odst. 1 Spolupráce kontrolních orgánů (1) Kontrolní orgány v zájmu dobré 

správy vzájemně spolupracují a koordinují své kontroly. 
  

  255/2012 § 25 odst. 2 (2) Požádá-li kontrolní orgán jiný kontrolní orgán nebo další orgán 
veřejné moci o poskytnutí údajů, informací nebo jiných kontrolních 
podkladů potřebných k provedení kontroly, oslovený orgán tyto údaje, 
informace a další kontrolní podklady poskytne, pokud je má k 
dispozici a nebrání-li tomu plnění povinností uložených jiným 
právním předpisem, s výjimkou povinnosti mlčenlivosti. 

  

  255/2012 § 25 odst. 3 (3) Kontrolní orgán na požádání sdělí výsledky kontrol jinému 
kontrolnímu orgánu nebo orgánu veřejné moci, jestliže jsou potřebné 
pro výkon jeho působnosti. Zaměstnanci zařazení v těchto orgánech 
jsou povinni o těchto skutečnostech zachovávat mlčenlivost; § 20 se 
použije obdobně. 

  

  255/2012 § 25 odst. 4 (4) Kontrolní orgán předá svá zjištění o nedostatcích příslušnému 
orgánu, který je oprávněn ve své působnosti činit opatření k nápravě 
zjištěného stavu nebo ukládat sankce za zjištěné nedostatky. 

  

  258/2000 
ve znění 
320/2002 
274/2003 
392/2005 
222/2006 
186/2006 
151/2011 
298/2011 
115/2012 
223/2013 
267/2015 

§ 80 odst. 1 (1) Ministerstvo zdravotnictví k ochraně a podpoře veřejného zdraví 
d) zajišťuje mezinárodní spolupráci v oboru své působnosti a plní 
úkoly vyplývající z mezinárodních smluv v ochraně a podpoře 
veřejného zdraví, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

193/2017 
202/2017 
225/2017 

  258/2000 
ve znění 
392/2005 
222/2006 
223/2013 
267/2015 

§ 80 odst. 5 (5) Zjistí-li Ministerstvo zdravotnictví na základě významných 
důkazů, že výrobek, nad nímž vykonává státní zdravotní dozor orgán 
ochrany veřejného zdraví, přestože splňuje požadavky práva Evropské 
unie, představuje nebezpečí pro zdraví43d může dočasně zakázat 
používání takového výrobku, jeho uvádění na trh nebo podrobit tento 
výrobek zvláštním podmínkám a rozhodnout o ukončení platnosti 
takového zákazu. 

  

  258/2000 
ve znění 
392/2005 
222/2006 
223/2013 
267/2015 

§ 80 odst. 6 (6) O postupu podle odstavce 5 a jeho důvodech uvědomí 
Ministerstvo zdravotnictví neprodleně ostatní členské státy Evropské 
unie a Komisi Evropské unie. Má-li Komise Evropské unie za to, že 
postup podle odstavce 5 je neodůvodněný, Ministerstvo zdravotnictví 
platnost zákazu za podmínek stanovených přímo použitelným 
předpisem Evropské unie ukončí. 

  

  166/1999 
ve znění 
131/2003 
48/2006 

§ 57 odst. 1 (1) Orgány veterinární správy vzájemně spolupracují s příslušnými 
orgány ochrany zvířat, ochrany veřejného zdraví, Státní zemědělské a 
potravinářské inspekce a odborného dozoru nad krmivy. 

  

  146/2002 
ve znění 
94/2004 
120/2008 
407/2012 
308/2013 
138/2014 
180/2016 
65/2017 
302/2017 

§ 3 odst. 3 h) (SZPI) spolupracuje s příslušnými správními úřady, orgány územní 
samosprávy, zahraničními institucemi a s příslušnými orgány 
Evropské unie, jejichž spolupráce je nezbytná pro výkon kontroly 
nebo vyplývá z mezinárodních smluv a informuje je neprodleně o 
závažných skutečnostech, které narušují nebo jsou způsobilé narušit 
ochranu spotřebitele, 

  

  9255     
  326/2004 

ve znění 
199/2012 

§ 48a odst. 3 (3) Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a 
Ministerstvem životního prostředí vytváří a vyhodnocuje a vždy 
nejpozději po 5 letech aktualizuje akční plán. 

  

  326/2004 
ve znění 
131/2006 

§ 71 odst. 1 (1) Ministerstvo 
c) jmenuje Rostlinolékařskou radu ministerstva jako odborný poradní 
orgán pro oblast ochrany rostlin v zemědělství a lesnictví, jehož 
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písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

245/2011 
199/2012 
279/2013 
299/2017 

úkolem je předkládat doporučení týkající se zejména ochrany státu 
před zavlékáním a šířením určitých škodlivých organismů a jejich 
potlačování, minimalizace rizik spojených s opatřeními na ochranu 
rostlin, priorit ve výzkumu, poradenství, rozvoje mezinárodních 
vztahů a koordinace aktivit na úseku rostlinolékařské péče, 
 d) zajišťuje s Ministerstvem zdravotnictví koordinaci soustavného 
sledování reziduí přípravků a nežádoucích produktů škodlivých 
organismů v rostlinných produktech a surovinách pro výrobu potravin 
a krmiv a vypracovává souhrnné hodnotící zprávy za Českou 
republiku, 
 e) zajišťuje s Ministerstvem životního prostředí koordinaci 
monitoringu a ochrany proti šíření invazních škodlivých organismů a 
soustavného sledování nežádoucích vedlejších účinků povolených 
přípravků, metod a systémů ochrany rostlin a geneticky 
modifikovaných organismů uvedených na trh podle zvláštního 
právního předpisu 32) na vybrané složky životního prostředí, zejména 
vodní prostředí a půdu, soustřeďuje o nich informace a zajišťuje 
vypracování souhrnné hodnotící zprávy za Českou republiku,  
f) odpovídá za plnění závazků na úseku rostlinolékařské péče, které 
vyplývají z členství České republiky v mezinárodních organizacích, 
zejména z členství v Mezinárodní úmluvě o ochraně rostlin a v 
Evropské unii, zpracovává národní strategie rostlinolékařské péče a 
zajišťuje její koordinaci na národní a mezinárodní úrovni, 
 g) odpovídá za zajištění ochrany proti zavlékání a šíření jednotlivých 
škodlivých organismů v souladu se zvláštními právními předpisy 
Evropské unie 49) včetně vydání příslušných právních předpisů, 

  326/2004 
ve znění 
279/2013 

§ 72 odst. 4 (4) Ústav v rozsahu své působnosti poskytuje informace a 
spolupracuje s organizačními složkami státu a orgány územních 
samosprávných celků a se zájmovými a profesními sdruženími. Ústav 
zpřístupní zejména informace o možných účincích přípravků na 
ochranu rostlin na lidské zdraví Toxikologickému informačnímu 
středisku. 

  

  147/2002 
ve znění 
279/2013 

§ 8 odst. 1 (1) Ústav je v rozsahu své působnosti stanovené tímto zákonem a 
zvláštními zákony4),20) oprávněn vyžadovat od organizačních složek 
státu, zejména od orgánů ochrany veřejného zdraví, orgánů veterinární 
správy, živnostenských úřadů a celních úřadů, a od orgánů územních 
samosprávných celků bezúplatné poskytování informací souvisejících 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

se zajišťováním kontroly. 
  147/2002 

ve znění 
279/2013 

§ 8 odst. 2 (2) Ústav v rozsahu své působnosti stanovené tímto zákonem a 
zvláštními zákony4),20) poskytuje informace a spolupracuje s 
organizačními složkami státu a orgány územních samosprávných 
celků a se zájmovými a profesními sdruženími. 

  

  147/2002 
ve znění 
299/2017 

§ 8 odst. 3 (3) Orgány Celní správy České republiky poskytují na vyžádání 
Ústavu o kontrolované právnické nebo podnikající fyzické osobě, 
která dováží ze třetích zemí hnojiva, krmiva, krmné směsi, přípravky 
na ochranu rostlin a rostlinné produkty propuštěné do režimu volného 
oběhu, tyto informace: a) identifikační údaje kontrolované osoby, a to 
jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě místo 
podnikání, obchodní firmu, nebo název a sídlo adresáta, b) popis, 
včetně obchodního názvu a druhu výrobku podle svého zařazení v 
kombinované nomenklatuře uvedené v Příloze č. 1 nařízení Rady 
(EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném 
celním sazebníku, v platném znění, c) informace o zemi odeslání a 
zemi původu výrobku, d) množství vyjádřené v objemu, hmotnosti 
nebo počtu jednotek a e) informace o realizovaných dovozech. 
Poskytnutí těchto informací není porušením mlčenlivosti podle 
daňového řádu. 

  

  91/1996 
ve znění 
214/2007 

§ 16b odst. 1 Ústav je kontaktním místem pro systém rychlého varování, přičemž 
pro tento účel zpracovává pohotovostní operační plány, v nichž 
stanoví opatření pro případ zjištění, že produkt ke krmení není 
bezpečný a představuje přímé nebo nepřímé riziko pro lidské zdraví, 
určí pravomoci, odpovědnost a způsoby předávání informací v rámci 
ústavu. Výskyt produktu ke krmení, který nemůže být podle předpisu  
Evropských společenství 3c) považován za bezpečný, je ústav povinen 
oznámit neprodleně Národnímu kontaktnímu místu 12c). 

  

  91/1996 
ve znění 
214/2007 

§ 16b odst. 2 Výskyt produktu ke krmení, který nemůže být podle předpisu  
Evropských společenství 3c) považován za bezpečný, je ústav povinen 
oznámit neprodleně Národnímu kontaktnímu místu 12c). 

  

  9257     
  9245     
čl. 4 odst. 3 3. Příslušné orgány odpovědné za ověřování souladu s pravidly 

uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. i) mohou svěřit některé úkoly související 
s úředními kontrolami nebo jinými úředními činnostmi jednomu nebo 
více kontrolním orgánům pro ekologickou produkci. V takových 

147/2002 
ve znění 
279/2013 

§ 2 odst. 4 4) Ústav dále provádí kontrolní a dozorové činnosti podle zákona o 
ekologickém zemědělství a podle zákona o zemědělství v souladu s 
předpisy Evropské unie v rozsahu stanoveném podle zvláštního 
zákona a v rámci své působnosti je orgánem dozoru podle nařízení 

PAD  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

případech přidělí každému z nich číselný kód. Evropské unie upravujícího akreditaci a dozor nad trhem 
čl. 4 odst. 4 4. Členské státy zajistí, aby byla Komise informována o kontaktních 

údajích a veškerých případných změnách ohledně: 
a) příslušných orgánů určených v souladu s odstavcem 1; 
b) jediných orgánů určených v souladu s odst. 2 písm. b); 
c) kontrolních orgánů pro ekologickou produkci uvedených v odstavci 3; 
d) pověřených subjektů uvedených v čl. 28 odst. 1. 
Informace uvedené v prvním pododstavci členské státy rovněž zpřístupní 
veřejnosti, včetně zpřístupnění na internetu. 

166/1999 
ve znění 
308/2011 

§ 48 odst. 1 
písm. o) bod 
2 

Ústřední veterinární správa o) spolupracuje 2. s orgány Evropské unie, 
kterým podává jimi požadované nebo předpisy Evropské unie 
stanovené informace, zprávy, stanoviska a doklady z oboru své 
působnosti, a s členskými státy, kterým poskytuje potřebnou 
součinnost, zejména informace stanovené předpisy Evropské unie, 

DAD  

  9255     
čl. 5 odst. 1 1. Příslušné orgány a kontrolní orgány pro ekologickou produkci musí 

mít: 
a) zavedené postupy nebo opatření k zajištění účinnosti a přiměřenosti 
úředních kontrol a jiných úředních činností; 
b) zavedené postupy nebo opatření k zajištění nestrannosti, kvality a 
důslednosti úředních kontrol a jiných úředních činností na všech 
úrovních; 
c) zavedené postupy nebo opatření k zajištění toho, aby u personálu 
provádějícího úřední kontroly a jiné úřední činnosti nedocházelo k 
žádnému střetu zájmů; 
d) k dispozici odpovídající laboratorní kapacity pro analýzu, testování a 
diagnostiku, nebo mít k těmto kapacitám přístup; 
e) k dispozici dostatečný počet náležitě kvalifikovaných a zkušených 
pracovníků, aby úřední kontroly a jiné úřední činnosti mohly být 
prováděny efektivně a účinně, nebo mít k těmto pracovníkům přístup; 
f) vhodná a řádně udržovaná zařízení a vybavení, aby pracovníci mohli 
provádět úřední kontroly a jiné úřední činnosti efektivně a účinně; 
g) zákonné pravomoci k provádění úředních kontrol a jiných úředních 
činností a k přijímání opatření uvedených v tomto nařízení a v 
pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2; 
h) zavedené právní postupy s cílem zajistit, aby pracovníci měli v zájmu 
umožnění řádného plnění svých úkolů přístup do prostor provozovatelů a 
k dokumentům, které provozovatelé uchovávají; 
i) zavedené pohotovostní plány a musí být připraveny podle takových 
plánů jednat v případě mimořádné situace, případně v souladu s pravidly 
uvedenými v čl. 1 odst. 2. 

146/2002 
ve znění 
94/2004 
120/2008 
407/2012 
308/2013 
138/2014 
180/2016 
65/2017 
302/2017 

§ 3 odst. 3 3) Inspekce při plnění úkolů podle tohoto zákona a podle zvláštních 
zákonů3)  l) zajišťuje odborné vzdělávání svých zaměstnanců, n) 
ověřuje způsobilost laboratoří pověřených prováděním rozborů pro 
své potřeby,o) provádí bezúplatně ve svých laboratořích rozbory na 
žádost organizačních složek státu, 

DAD  

  146/2002 § 4 odst. 1 (1) Zaměstnanci inspekce pověření plněním jejích kontrolních úkolů   
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

ve znění 
120/2008 
138/2014 
180/2016 

(dále jen „inspektoři“) jsou při výkonu kontrolní činnosti též 
oprávněni a) pečetit prostory přímo související s výkonem a 
předmětem kontroly na dobu a v rozsahu nezbytném k provedení 
kontroly, b) požadovat od kontrolovaných osob odstranění zjištěných 
nedostatků nebo neprodlené provedení nezbytných opatření k jejich 
odstranění, c) provádět na základě vlastního podnětu nebo podnětu 
jiného státního orgánu, dále na základě podnětu spotřebitele nebo jiné 
osoby, která prokáže právní zájem ve věci, kontrolu dodržování 
zákazu klamání spotřebitele,8 d) vydávat posudky na místě, e) vydávat 
osvědčení podle § 3 odst. 3 písm. e), f) požadovat od pracovníků 
přicházejících do přímého styku s potravinami předložení zdravotních 
průkazů, g) vyzvat majitele práva duševního vlastnictví k předložení 
dokumentace potřebné k posouzení, zda nedošlo k porušení zákazu 
klamání spotřebitele. 

  146/2002 
ve znění 
138/2014 
180/2016 

§ 4 odst. 5 Za účelem výkonu kontrolní činnosti na pozemcích, ve stavbách nebo 
v jiných prostorách přímo souvisejících s výkonem a předmětem 
kontroly podle kontrolního řádu jsou inspektoři oprávnění zjednat si 
přístup do těchto prostor, včetně otevření uzavřených prostor. Každý, 
v jehož objektu se takové prostory nalézají, je povinen strpět kontrolu 
v těchto prostorách; nesplní-li tuto povinnost, jsou inspektoři 
oprávněni zjednat si k nim přístup. 

  

  9255     
  255/2012 § 7 Vstup na pozemky, do staveb a jiných prostor Kontrolující je v 

souvislosti s výkonem kontroly oprávněn vstupovat do staveb, 
dopravních prostředků, na pozemky a do dalších prostor s výjimkou 
obydlí, jež vlastní nebo užívá kontrolovaná osoba anebo jinak přímo 
souvisí s výkonem a předmětem kontroly, je-li to nezbytné k výkonu 
kontroly. Do obydlí je kontrolující oprávněn vstoupit jen tehdy, je-li 
obydlí užívané k podnikání nebo provozování jiné hospodářské 
činnosti nebo v případě, kdy se mají prostřednictvím kontroly 
odstranit pochybnosti o tom, zda je obydlí užívané k těmto účelům a 
nelze-li dosáhnout splnění účelu kontroly jinak. Vlastníci nebo 
uživatelé těchto prostor jsou povinni kontrolujícímu vstup umožnit. 

  

  255/2012 § 8 Kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly dále oprávněn a) 
požadovat prokázání totožnosti fyzické osoby, jež je přítomna na 
místě kontroly, jde-li o osobu, která plní úkoly kontrolované osoby, 
nebo osobu, která může přispět ke splnění účelu kontroly, b) provádět 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

kontrolní nákupy, odebírat vzorky, provádět potřebná měření, 
sledování, prohlídky a zkoušky, c) požadovat poskytnutí údajů, 
dokumentů a věcí vztahujících se k předmětu kontroly nebo k činnosti 
kontrolované osoby (dále jen „podklady“); v odůvodněných případech 
může kontrolující zajišťovat originální podklady, d) pořizovat 
obrazové nebo zvukové záznamy, e) v míře nezbytné pro průběh 
kontroly užívat technických prostředků kontrolované osoby, a to po 
předchozím projednání s kontrolovanou osobou, f) vyžadovat od 
kontrolované osoby a povinné osoby další součinnost potřebnou k 
výkonu kontroly. 

  255/2012 § 10 odst. 1 (1) Kontrolovaná osoba je oprávněna a) požadovat po kontrolujícím 
předložení pověření ke kontrole adalšího dokumentu, který dokládá, 
že se jedná o osobu uvedenou v pověření ke kontrole, b) namítat 
podjatost kontrolujícího nebo přizvané osoby, c) seznámit se s 
obsahem protokolu o kontrole, d) podávat námitky proti kontrolním 
zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole. 

  

čl. 5 odst. 2 2. Jmenování úředního veterinárního lékaře musí mít písemnou podobu a 
stanovit úřední kontroly a jiné úřední činnosti a související úkoly, na něž 
se vztahuje. Požadavky kladené na pracovníky příslušných orgánů, které 
jsou stanoveny v tomto nařízení, včetně požadavku na neexistenci 
jakéhokoliv střetu zájmů, platí pro všechny úřední veterinární lékaře 

166/1999 
ve znění 
131/2003 
48/2006 
182/2008 
308/2011 

§ 3 odst. 1 
písm. gg) 

gg) úředním veterinárním lékařem veterinární lékař orgánu veterinární 
správy, za úředního veterinárního lékaře se považuje také veterinární 
lékař Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, popřípadě jimi 
zřízených organizačních složek státu, který byl pověřen úkoly 
náležejícími podle tohoto zákona úředním veterinárním lékařům, 

DAD  

  166/1999 
ve znění 
139/2014 
302/2017 

§ 53 odst. 1 (1) Úřední veterinární lékaři orgánů veterinární správy a veterinární 
lékaři Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra, popřípadě jimi 
zřízených organizačních složek státu pověření výkonem státního 
veterinárního dozoru (dále jen „veterinární inspektor“), jsou oprávněni 
při jeho výkonu, … 

  

  166/1999 
ve znění 
139/2014 
302/2017 

§ 53 odst. 7 
písm. c) 

(7) Prováděcí právní předpis stanoví c) vzor služebního průkazu 
veterinárního inspektora a úředního veterinárního asistenta, 

  

  9256     
čl. 5 odst. 3 3. Jmenování úředního pracovníka rostlinolékařské služby musí mít 

písemnou podobu a stanovit úřední kontroly a jiné úřední činnosti a 
související úkoly, na něž se vztahuje. Požadavky kladené na pracovníky 
příslušných orgánů, které jsou stanoveny v tomto nařízení, včetně 
požadavku na neexistenci jakéhokoliv střetu zájmů, platí pro všechny 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

úřední pracovníky rostlinolékařské služby. 
čl. 5 odst. 4 4. Pracovníci provádějící úřední kontroly a jiné úřední činnosti: 

a) absolvují pro oblast své působnosti náležité školení, které jim umožní 
kompetentním způsobem vykonávat své povinnosti a důsledně provádět 
úřední kontroly a jiné úřední činnosti; 
b) průběžně se dovzdělávají v oblasti své působnosti a pravidelně se jim 
dle potřeby dostává dalšího školení a 
c) v případě potřeby absolvují školení v tematických oblastech 
uvedených v kapitole I přílohy II a o povinnostech příslušných orgánů 
vyplývající z tohoto nařízení. 
Příslušné orgány, kontrolní orgány pro ekologickou produkci a pověřené 
subjekty vypracují a zavedou školicí programy za účelem zajištění toho, 
aby pracovníci provádějící úřední kontroly a jiné úřední činnosti 
absolvovali školení uvedená v písmenech a), b) a c). 

  Přímo použitelné NA  

čl. 5 odst. 5 5. Je-li k provádění úředních kontrol nebo jiných úředních činností 
způsobilý více než jeden útvar příslušného orgánu, musí být mezi těmito 
útvary zajištěna efektivní a účinná koordinace. 

255/2012 § 25 odst. 1 (1) Kontrolní orgány v zájmu dobré správy vzájemně spolupracují a 
koordinují své kontroly. 

PAD  

čl. 6 odst. 1 1. V zájmu zajištění dodržování tohoto nařízení příslušnými orgány tyto 
orgány provádějí nebo zadávají interní audity a na základě jejich 
výsledků přijímají vhodná opatření. 

147/2002 
ve znění 
553/2005 
279/2013 
183/2017 

§ 7 odst. 1 (1) Ústav u osob vymezených zvláštními zákony4),20), formou 
auditu16a) systematicky zkoumá, zda jsou všechny činnosti prováděné 
podle těchto právních předpisů a výsledky těchto činností v souladu s 
předem stanovenými opatřeními, zda jsou tato opatření účinně 
prosazována a zda jsou vhodná pro dosažení stanovených cílů.  

PAD  

  378/2007 § 16 odst. 3 
písm. j) 

(3) Veterinární ústav v oblasti veterinárních léčiv dále j) zavede a 
udržuje systém jakosti podle § 13 odst. 3 písm. l) obdobně, 

  

čl. 6 odst. 2 2. Audity uvedené v odstavci 1 musí být podrobeny nezávislému 
přezkumu a prováděny transparentním způsobem. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 7 Proti rozhodnutím přijatým příslušnými orgány v souladu s článkem 55, 
čl. 66 odst. 3 a 6, článkem 67, čl. 137 odst. 3 písm. b) a čl. 138 odst. 1 a 
2 týkajícím se fyzických nebo právnických osob mají tyto osoby právo 
podat opravný prostředek v souladu s vnitrostátním právem. 
Právem podat opravný prostředek není dotčena povinnost příslušných 
orgánů přijmout urychleně opatření k odstranění nebo omezení rizik pro 
zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat nebo, v 
případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí, 
v souladu s tímto nařízením a s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2. 

500/2004 § 68 odst. 5  (5) V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat 
odvolání, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta 
počítá, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního 
orgánu se odvolání podává. 

PAD  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBG68VATE)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                            VII.                                                                    

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                       str. 29 z 199   

Celex: 32017R0625 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 95 2017 Gestor MZe Zpracoval (jméno+datum): MVDr. Adela Riegerová 6.5.2019 
Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných 

úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel 
týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o 
změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 
1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a 
(ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 
89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o 
úředních kontrolách) 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Jindřich Fialka 6.5.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

  500/2004 § 68 odst. 6 (6) Pokud odvolání nemá odkladný účinek, musí být tato skutečnost v 
poučení uvedena. 

  

  500/2004 § 81 odst. 1 (1) Účastník může proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon 
nestanoví jinak. 

  

  166/1999 
ve znění 
139/2014 
302/2017 

§ 76 odst. 4 
písm. a) 

(4) Správní řád se neuplatní v řízení  
a) o opatření podle § 13 odst. 3 a podle § 53 odst. 1 písm. a) až c), 
které veterinární inspektor ústně oznámí kontrolované nebo povinné 
osobě podle kontrolního řádu; o svých zjištěních a nařízených 
opatřeních pořídí záznam, jehož kopii předá kontrolované nebo 
povinné osobě. Kontrolovaná osoba může proti tomuto opatření podat 
námitky, a to do záznamu o tomto opatření, anebo písemně nejpozději 
do 3 dnů ode dne předání záznamu. Podané námitky nemají odkladný 
účinek. Podaným námitkám může zcela vyhovět krajská veterinární 
správa; neučiní-li tak, předloží námitky bez odkladu Ústřední 
veterinární správě, jejíž rozhodnutí je konečné a doručuje se 
kontrolované osobě,  

  

  146/2002 
ve znění 
138/2014 

§ 5 odst. 4 (4) Kontrolovaná osoba může proti vydanému opatření podat 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho oznámení písemné 
odvolání, a to u inspektorátu, jehož inspektor napadené opatření vydal. 
Postupuje-li se podle odstavce 2 věty poslední, počíná tato lhůta běžet 
ode dne doručení písemného vyhotovení opatření. Z odvolání musí být 
zřejmé, proti jakému opatření směřuje, a musí obsahovat odůvodnění 
nesouhlasu s tímto opatřením. Podané odvolání nemá odkladný účinek 

  

  91/1996 
ve znění 
214/2007 

§ 18 odst. 4 Odvolání proti rozhodnutí o opatřeních uvedených v odstavcích 2 a 3 
nemá odkladný účinek. 

  

  326/2004 
ve znění 
490/2009 
279/2013 

§ 75 odst. 1 Úřední opatření je Ústav oprávněn uložit na základě výsledků 
rostlinolékařského dozoru nebo rostlinolékařské kontroly k nápravě 
zjištěných skutečností do doby, než bude Ústavem rozhodnuto podle § 
76. 

  

  326/2004 
ve znění 
490/2009 
245/2011 
279/2013 
299/2017 

§ 75 odst. 3 Úředním opatřením podle odstavce 1 mohou oprávněné úřední osoby 
Ústavu ukládat kontrolované osobě na místě povinnosti a) je-li 
důvodné podezření, že může být ohroženo zdraví lidí, zvířat, rostlin 
nebo životní prostředí,  b) k nápravě zjištěných nedostatků, c) 
předložit dokumenty prokazující zničení přípravku, pomocného 
prostředku nebo obalů od těchto výrobků 

  

  326/2004 § 76 odst. 1 Mimořádnými rostlinolékařskými opatřeními jsou  a) zákaz, omezení   
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

ve znění 
490/2009 
245/2011 
199/2012 
279/2013 
299/2017 

nebo stanovení zvláštních podmínek po dobu stanovenou a v území 
vymezeném Ústavem pro  1. dovoz, pěstování, sklizeň, posklizňovou 
úpravu, uvádění na trh, průmyslové zpracování a jiné použití rostlin a 
rostlinných produktů, popřípadě jiných předmětů,  2. užívání 
pozemků, skladů, provozů nebo zařízení anebo přemísťování rostlin, 
rostlinných produktů, zeminy, statkových hnojiv, kompostů, 
popřípadě jiných materiálů a předmětů, dopravních prostředků a 
živočichů, kteří mohou být nositeli škodlivých organismů,  b) 
jednorázové zničení rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů 
napadených nebo podezřelých z napadení škodlivými organismy nebo 
jejich jednorázové ošetření stanovenými postupy a prostředky,  c) 
jednorázová asanace pozemků, čištění a asanace skladů, provozních 
prostorů, strojů, dopravních prostředků, zařízení, nářadí nebo jiných 
předmětů,  d) jednorázové povinné vyšetření rostlin nebo rostlinných 
produktů, popřípadě jiných předmětů na napadení škodlivými 
organismy nebo na rezistenci proti nim, e) stanovení zvláštních 
podmínek k ochraně organismů, které nejsou škodlivými organismy 
podle tohoto zákona, před vedlejším škodlivým působením přípravků, 
f) omezení nebo pozastavení nebo zákaz výroby u výrobců v České 
republice, omezení nebo pozastavení nebo zákaz uvádění na trh a 
používání přípravku nebo pomocného prostředku nebo stanovení 
zvláštních podmínek pro výrobu, uvádění na trh nebo používání nebo 
přebalování,  g) nařízení zničení nebo provedení zničení nebo zajištění 
přípravku nebo pomocného prostředku na náklady vlastníka v případě, 
že představuje nebezpečné účinky na zdraví lidí, zvířat nebo pro 
životní prostředí, a stanovení dalších povinností s tímto nařízením 
souvisejících, a předložit dokumenty potvrzující zničení přípravku 
nebo pomocného prostředku nebo o zničení obalů, v nichž byly 
obsaženy,  h) zákaz používání profesionálních zařízení pro aplikaci 
přípravků nebo zákaz provozování kontrolního testování a  i) zákaz 
provozování technického zařízení k hubení škodlivých organismů 
nebo zákaz označování dřevěného obalového materiálu. 

  326/2004 
ve znění 
249/2008 
490/2009 
245/2011 

§ 76 odst. 2 (2)Mimořádná rostlinolékařská opatření nařizuje Ústav individuálně 
určeným fyzickým nebo právnickým osobám, a to po provedení 
potřebného odborného šetření nebo, hrozí-li nebezpečí z prodlení, 
neprodleně. Pokud se tato opatření týkají blíže neurčeného množství 
fyzických a nebo právnických osob, nařizuje je právním předpisem o 
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Poznám
ka 

199/2012 
279/2013 
299/2017 

mimořádných rostlinolékařských opatřeních, který se označuje 
názvem nařízení Ústavu. Nařízení Ústavu se vyhlašuje vyvěšením na 
úředních deskách ministerstva a Ústavu na dobu nejméně 15 dnů a 
zveřejňuje se neprodleně způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
popřípadě se vyhlašuje v regionálním nebo celostátním tisku a 
rozhlasovém nebo televizním vysílání. Nařízení Ústavu nabývá 
platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se 
považuje den jeho vyvěšení na úřední desce ministerstva. 
Provozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání je povinen 
umožnit bezplatně zástupci Ústavu vyhlášení opatření obsažených v 
nařízení Ústavu. Mimořádná rostlinolékařská opatření se nařizují  a) v 
případech uvedených v § 7 odst. 4, § 11, § 15 odst. 6, § 26 odst. 3 a 5, 
§ 29 odst. 6 a v § 74 odst. 4,  b) k ochraně před zavlečením škodlivých 
organismů do nárazníkové zóny, vymezené Ústavem s ohledem na 
tyto škodlivé organismy, popřípadě před jejich rozšířením v této zóně, 
c) k ochraně před rozšiřováním a k omezování výskytu invazních 
škodlivých organismů (§ 10 odst. 1) a při kalamitním přemnožení 
škodlivých organismů, pokud v těchto případech Ústav uznal na 
základě odborného šetření vyhlášení nebo nařízení mimořádných 
rostlinolékařských opatření za potřebné; kalamitním přemnožením se 
rozumí výrazný nárůst výskytu škodlivého organismu, při kterém 
hrozí nebezpečí značných škod, d) při zjištění nesprávného zacházení 
s přípravky, je- -li ohroženo zdraví lidí nebo zvířat nebo životní 
prostředí, e) při zjištění, že 1. přípravek nebo pomocný prostředek 
uváděný na trh nebo používaný neodpovídá požadavkům zákona nebo 
rozhodnutí nebo povolení podle § 53 nebo 54 a je-li ohroženo zdraví 
lidí, zvířat nebo životní prostředí, nebo profesionální zařízení pro 
aplikaci přípravků neodpovídá požadavkům podle § 61, 62 nebo 64 
nebo provozovatel kontrolního testování porušil ustanovení § 63, 64 
nebo 65, 2. uvádění na trh a používání přípravku není přípustné na 
základě rozhodnutí Komise, nebo 3. přípravek nebo pomocný 
prostředek nebo mechanizační prostředek není bezpečný podle 
zvláštního právního předpisu upravujícího obecnou bezpečnost 
výrobků 25),4. technická zařízení k hubení škodlivých organismů a 
označování dřevěného obalového materiálu neodpovídají podmínkám 
stanoveným v § 68 a 69. 

  258/2000 § 80 odst. 1 1) Ministerstvo zdravotnictví k ochraně a podpoře veřejného zdraví g)   
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

ve znění 
274/2003 

písm. g) nařizuje mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a 
mimořádná opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu 
nebezpečných a z nebezpečnosti podezřelých výrobků a nejakostních 
či z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních pohromách a 
jiných mimořádných událostech, pokud mají být provedena celostátně 
nebo na území několika krajů, a rozhoduje o jejich ukončení včetně 
uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu 

  258/2000 
ve znění 
274/2003 
186/2006 

§ 82 odst. 2 
písm. m) 

(2) Krajské hygienické stanici náleží m) nařizovat mimořádná opatření 
při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná opatření k 
ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných26a) a z 
nebezpečnosti podezřelých výrobků a nejakostních či z porušení 
jakosti podezřelých vod, při živelních pohromách a jiných 
mimořádných událostech, pokud není příslušné Ministerstvo 
zdravotnictví, a rozhodovat o jejich ukončení včetně uvolnění výrobků 
na trh nebo do oběhu. Mimořádné očkování podle § 69 odst. 1 písm. 
g) stanoví jen s předchozím povolením Ministerstva zdravotnictví,  

  

  258/2000 
ve znění 
392/2005  

§ 84 odst. 1 
písm. b) 

(1) Při výkonu státního zdravotního dozoru orgány ochrany veřejného 
zdraví v rozsahu své působnosti 
b) mohou pozastavit výkon činnosti, pokud při ní byly porušeny 
povinnosti v ochraně veřejného zdraví, a to do doby odstranění 
závady, 

  

  258/2000 
ve znění 
274/2003 
151/2011 
267/2015 

§ 84 odst. 1 
písm. n) 

(1) Při výkonu státního zdravotního dozoru orgány ochrany veřejného 
zdraví v rozsahu své působnosti 
n) mohou po dobu potřebnou k provedení státního zdravotního dozoru 
zakázat používání látky, suroviny, polotovaru nebo potraviny určené k 
výrobě nebo přípravě pokrmu podezřelých z toho, že nevyhovují 
požadavkům na zdravotní nezávadnost a čistotu stanoveným 
zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím orgánu ochrany 
veřejného zdraví; mohou rozhodnutím zakázat používání látky, 
suroviny, polotovaru nebo potraviny určených k výrobě nebo přípravě 
pokrmu, pokud nevyhovují požadavkům na zdravotní nezávadnost, 
jakost, čistotu a značení, stanoveným zvláštními právními předpisy , 
přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo rozhodnutím orgánu 
ochrany veřejného zdraví, nebo nejsou za stanovených podmínek 
skladovány, jakož i nařídit provedení sanitace nebo změnu 
technologického postupu výroby nebo přípravy pokrmu, 

  

  258/2000 § 84 odst. 1 (1) Při výkonu státního zdravotního dozoru orgány ochrany veřejného   
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

ve znění 
274/2003 
392/2005 
223/2013 
267/2015 

písm. u) zdraví v rozsahu své působnosti 
u) při zjištění, že pokrmy, suroviny, polotovary nebo potraviny k 
jejich výrobě či přípravě jsou jiné než bezpečné nebo při zjištění, že 
potraviny uváděné do oběhu jsou zjevně zdravotně závadné, mohou 
nařídit jejich znehodnocení či likvidaci, a to na náklad kontrolované 
osoby, která je povinna způsob a provedení znehodnocení nebo 
likvidace orgánu ochrany veřejného zdraví prokázat, 

čl. 8 odst. 1 1. Příslušné orgány zajistí, aby s výhradou podmínek odstavce 3 nebyly 
informace získané při výkonu jejich povinností v rámci úředních kontrol 
a jiných úředních činností, které jsou v souladu s právními předpisy 
daného členského státu nebo Unie ze své povahy předmětem služebního 
tajemství, sdělovány třetím stranám. 
Členské státy za tímto účelem zajistí, aby pracovníkům a dalším osobám 
činným v průběhu úředních kontrol a jiných úředních činností byly 
uloženy náležité povinnosti týkající se zachování důvěrnosti. 

255/2012 § 20 odst. 1 (1) Kontrolující nebo přizvaná osoba má povinnost zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděla v 
souvislosti s kontrolou nebo s úkony předcházejícími kontrole, a 
nezneužívat takto získaných informací. 

PAD  

  255/2012 § 20 odst. 2 (2) Povinnost mlčenlivosti kontrolujícího nebo přizvané osoby trvá i 
po skončení jejich pracovněprávního nebo jiného vztahu. 

  

  255/2012 § 20 odst. 3 (3) Kontrolujícího nebo přizvanou osobu může povinnosti 
mlčenlivosti zprostit ten, v jehož zájmu tuto povinnost kontrolující 
nebo přizvaná osoba má, anebo ve veřejném zájmu nadřízená osoba 
kontrolujícího. 

  

  500/2004 § 15 odst. 3 (3) Oprávněné úřední osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o 
skutečnostech, o kterých se dozvěděly v souvislosti s řízením a které v 
zájmu zajištění řádného výkonu veřejné správy nebo v zájmu jiných 
osob vyžadují, aby zůstaly utajeny, nestanoví-li zákon jinak. Této 
povinnosti jsou oprávněné úřední osoby zproštěny jen z důvodů 
stanovených zvláštním zákonem nebo vysloví-li souhlas osoba, jíž se 
předmětná skutečnost dotýká. Ustanovení zvláštních zákonů o 
zproštění povinnosti mlčenlivosti tím nejsou dotčena. 

  

čl. 8 odst. 2 2. Odstavec 1 se vztahuje i na kontrolní orgány pro ekologickou 
produkci, na pověřené subjekty a fyzické osoby, na něž byly přeneseny 
konkrétní úkoly úřední kontroly, a na úřední laboratoře. 

255/2012 § 1 odst. 1 (1) Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů 
územních samosprávných celků, jiných orgánů a právnických nebo 
fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy 
(dále jen „kontrolní orgán“), při kontrole činnosti orgánů moci 
výkonné, orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů, 
právnických a fyzických osob (dále jen „kontrolovaná osoba“). 

PAD   

čl. 8 odst. 3 3. S výjimkou situace, kdy převažuje veřejný zájem na zveřejnění 
informací, které jsou předmětem služebního tajemství podle odstavce 1, 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

a aniž jsou dotčeny situace, kdy je jejich zveřejnění vyžadováno 
právními předpisy Unie nebo daného členského státu, zahrnují tyto 
informace také informace, jejichž zveřejnění by narušilo: 
a) účel inspekcí, šetření a auditů; 
b) ochranu obchodních zájmů provozovatele nebo jakékoliv jiné fyzické 
nebo právnické osoby; nebo 
c) ochranu soudního řízení a právního poradenství. 

čl. 8 odst. 4 4. Při posuzování, zda převažuje veřejný zájem na zveřejnění informací, 
které jsou předmětem služebního tajemství podle odstavce 1, zohlední 
příslušné orgány mimo jiné možná rizika pro zdraví lidí, zvířat či rostlin 
nebo pro životní prostředí a povahu, závažnost a rozsah těchto rizik. 

  Přímo použitelné NA  

Čl. 8 odst. 5 5. Povinnosti zachovávat důvěrnost stanovené v tomto článku nebrání 
příslušným orgánům, aby zveřejnily nebo jinak veřejnosti zpřístupnily 
informace o výsledku úředních kontrol týkajících se jednotlivých 
provozovatelů, za předpokladu, že jsou splněny níže uvedené podmínky, 
aniž jsou dotčeny situace, kdy je zveřejnění vyžadováno právními 
předpisy Unie nebo daného členského státu: 
a) dotčenému provozovateli je dána možnost vyjádřit se k informacím, 
které má příslušný orgán v úmyslu zveřejnit nebo jinak zpřístupnit 
veřejnosti, před jejich zveřejněním nebo zpřístupněním, se zohledněním 
naléhavosti situace a 
b) informace, které jsou zveřejněny nebo veřejnosti jinak zpřístupněny, 
zohledňují připomínky vyjádřené dotčeným provozovatelem nebo jsou 
zveřejněny či zpřístupněny společně s takovými připomínkami. 

110/1997 
ve znění 
139/2014 
180/2016 

§ 15 odst. 13 13) Orgány dozoru uvedené v § 16 jsou oprávněny využívat údaje 
shromážděné v jejich informačních systémech k usměrnění, řízení a 
koordinaci státního dozoru a informování veřejnosti. Na tyto případy 
se nevztahuje povinnost mlčenlivosti uložená podle zvláštních 
právních předpisů. 

PAD  

  146/2002 
ve znění 
308/2013 

§ 3 odst. 3 
písm. i) 

(3) Inspekce při plnění úkolů podle tohoto zákona a podle zvláštních 
zákonů 
i) poskytuje informace o výsledcích své činnosti důležitých pro 
ochranu spotřebitele, 

  

  
 

147/2002 
ve znění 
299/2017 

§ 8 odst. 4 Ústav je oprávněn z důvodů ochrany zdraví lidí, zvířat, životního 
prostředí a ochrany spotřebitele zveřejnit způsobem umožňujícím 
dálkový přístup zjištění a výsledky z kontrolní činnosti prováděné 
podle zvláštních právních předpisů4). Tyto informace mohou 
obsahovat a) údaje o osobě, která v rozporu se zvláštními právními 
předpisy4) uvedla na trh rozmnožovací materiál, hnojivo, pomocnou 
půdní látku, pomocný rostlinný přípravek, substrát, krmivo, přípravek 
na ochranu rostlin nebo pomocný prostředek na ochranu rostlin, b) 
identifikační údaje o rozmnožovacím materiálu, hnojivu, pomocné 
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(ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 
89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o 
úředních kontrolách) 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Jindřich Fialka 6.5.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

půdní látce, pomocném rostlinném přípravku, substrátu, krmivu, 
přípravku na ochranu rostlin nebo pomocném prostředku na ochranu 
rostlin, c) povahu případného rizika, přijatá opatření a další informace 
nezbytné pro ochranu zdraví lidí, zvířat, životního prostředí a 
spotřebitele.  

  147/2002 
ve znění 
299/2017 

§ 8 odst. 5 Zveřejňování informací podle odstavce 4 není porušením mlčenlivosti 
podle kontrolního řádu a správního řádu. 

  

  326/2004 
ve znění 
299/2017 

§ 39 odst. 1 Ústav informuje veřejnost o zjištěných nebezpečných účincích 
přípravku na zdraví lidí, zvířat a na životní prostředí, včetně reziduí 
účinné látky. Ústav zveřejňuje názvy přípravků, jejich identifikační 
znaky a jména nebo názvy osob, které uvedly přípravky na trh v 
případě zjištění odchylek ve složení, označení nebo balení, které vedly 
k vydání zákazu uvádění přípravku nebo jeho šarže na trh, a to po 
nabytí právní moci rozhodnutí. 

  

  166/1999 
ve znění 
264/2014 

§ 48a odst. 1 (1) Ústřední veterinární správa informuje veřejnost na základě 
výsledků státního veterinárního dozoru o zjištěných živočišných 
produktech, které nejsou zdravotně nezávadné, nebo živočišných 
produktech nevhodných k lidské spotřebě v souladu s čl. 10 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.  

  

  166/1999 
ve znění 
264/2014 

§ 48a odst. 2 (2) Ústřední veterinární správa je oprávněna informovat veřejnost na 
základě výsledků státního veterinárního dozoru o  a) zjištěných 
živočišných produktech označených nebo nabízených klamavým 
způsobem, nebo  b) potvrzení výskytu nebezpečné nákazy nebo 
nemoci přenosné ze zvířat na člověka, které mohou ohrozit zdraví lidí 
nebo zvířat.   

  

  166/1999 
ve znění 
264/2014 

§ 48a odst. 3 (3) Informace veřejnosti zveřejněné podle odstavců 1 a 2 mohou 
obsahovat totožnost kontrolované osoby, povahu případného rizika, 
přijatá opatření a další informace nezbytné k ochraně zdraví lidí a 
zvířat. Na tyto případy se nevztahuje povinnost mlčenlivosti uložená 
podle zvláštních právních předpisů51). 

  

  258/2000 
ve znění 
320/2002 
274/2003
392/2005 
115/2012 

§ 80 odst. 7 (7) Ministerstvo zdravotnictví je dále oprávněno stanovit, že výrobky 
upravené přímo použitelnými předpisy Evropské unie, tímto zákonem 
nebo zvláštními právními předpisy, podle nichž orgány ochrany 
veřejného zdraví vykonávají nad jejich uvedením na trh, distribucí 
nebo uvedením do oběhu státní správu, jsou nebezpečné, jestliže byly 
jako takové označeny orgány Evropské unie, Světovou zdravotnickou 
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Schválil    (jméno+datum): Ing. Jindřich Fialka 6.5.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

223/2013 
267/2015  

organizací nebo v systémech pro rychlou výměnu informací Evropské 
unie. Povinnosti osob při výskytu nebezpečných výrobků stanoví 
zvláštní právní předpis nebo přímo použitelné předpisy Evropské unie. 
Dočasné pozastavení nebo omezení uplatňování zvláštních opatření 
nebo jiných přímo použitelných předpisů Evropské unie, stanovené 
Ministerstvem zdravotnictví na základě přímo použitelných předpisů 
Evropské unie, vyhlásí Ministerstvo zdravotnictví zveřejněním na své 
úřední desce a úředních deskách krajských hygienických stanic 
(Hygienické stanice hlavního města Prahy) umístěných v sídlech 
těchto správních úřadů a na jejich územních pracovištích. Stanovení a 
opatření podle tohoto odstavce zpřístupní Ministerstvo zdravotnictví i 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Toto stanovení a opatření 
není rozhodnutím vydaným ve správním řízení. 

čl. 9 odst. 1 1. Příslušné orgány provádějí úřední kontroly pravidelně u všech 
provozovatelů na základě rizika a s přiměřenou četností, s přihlédnutím: 
a) ke zjištěným rizikům, pokud jde o: 
    i) zvířata a zboží; 
   ii) činnosti pod kontrolou provozovatelů; 
   iii) umístění činností nebo provozu provozovatelů; 
   iv) používání produktů, postupů, materiálů nebo látek, které mohou 
ovlivnit bezpečnost, důvěryhodnost a nezávadnost potravin nebo 
bezpečnost krmiv, zdraví či dobré životní podmínky zvířat, zdraví rostlin 
nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, mohou mít 
nepříznivý dopad také na životní prostředí; 
b) k veškerým informacím naznačujícím pravděpodobnost, že 
spotřebitelé mohou být uvedeni v omyl, zejména pokud jde o povahu, 
totožnost, vlastnosti, složení, množství, trvanlivost, zemi původu nebo 
místo původu anebo metodu výroby či produkce potravin; 
c) k historii provozovatelů, pokud jde o výsledky úředních kontrol, které 
u nich byly provedeny, a jejich soulad s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 
2; 
d) ke spolehlivosti a výsledkům vlastních kontrol, které byly provedeny 
provozovateli nebo třetí stranou na jejich žádost, případně včetně 
soukromých systémů záruky kvality, za účelem ověření souladu s 
pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 a 
e) k veškerým informacím, které by mohly poukazovat na nesoulad s 
pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2. 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

čl. 9 odst. 2 2. Příslušné orgány provádějí úřední kontroly pravidelně, s vhodnou 
četností určenou na základě rizika, aby zjistily možné případy 
záměrného porušení pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 spáchaného 
pomocí klamavých nebo podvodných praktik, přičemž zohledňují 
informace týkající se takového porušení sdílené prostřednictvím 
mechanismů správní pomoci stanovených v článcích 102 až 108 a 
veškeré další informace poukazující na možnost takového porušení. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 9 odst. 3 3. Úřední kontroly prováděné před uvedením na trh nebo přemístěním 
některých zvířat a zboží za účelem vydání úředních osvědčení nebo 
úředních potvrzení, která pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 vyžadují jako 
podmínku pro uvedení na trh nebo přemístění zvířat nebo zboží, se 
provádějí v souladu s: 
a) pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2; 
b) příslušnými akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty přijatými 
Komisí v souladu s články 18 až 27. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 9 odst. 4 4. Úřední kontroly se provádějí bez předchozího oznámení, s výjimkou 
případů, kdy je takové oznámení náležitě odůvodněné a nezbytné k 
tomu, aby mohla být úřední kontrola provedena. V případě úředních 
kontrol na žádost provozovatele může příslušný orgán rozhodnout, zda 
mají být tyto úřední kontroly před svým provedením oznámeny, či 
nikoliv. Úřední kontroly s předchozím oznámením nevylučují provedení 
úředních kontrol bez předchozího oznámení. 

255/2012 § 5 odst. 1 Zahájení kontroly (1) Kontrolní orgán zahajuje kontrolu z moci 
úřední.  

PAD  

  255/2012 § 5 odst. 2 (2) Kontrola je zahájena prvním kontrolním úkonem, jímž je a) 
předložení pověření ke kontrole kontrolované osobě nebo jiné osobě, 
která kontrolované osobě dodává nebo dodala zboží nebo ho od ní 
odebrala či odebírá, koná nebo konala pro ni práce, anebo jí poskytuje 
nebo poskytovala služby nebo její služby využívala či využívá, 
případně se na této činnosti podílí nebo podílela (dále jen „povinná 
osoba“), jež je přítomna na místě kontroly,  b) doručení oznámení o 
zahájení kontroly kontrolované osobě; součástí oznámení musí být 
pověření ke kontrole, anebo seznam kontrolujících, nebo  c) první z 
kontrolních úkonů bezprostředně předcházejících předložení pověření 
ke kontrole kontrolované osobě nebo povinné osobě, jež je přítomna 
na místě kontroly, pokud je provedení takových kontrolních úkonů k 
výkonu kontroly třeba.  

  

  255/2012 § 5 odst. 3 (3) Je-li kontrola zahájena podle odstavce 2 písm. a) nebo c) bez 
přítomnosti kontrolované osoby, informuje kontrolující kontrolovanou 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

osobu o zahájení kontroly dodatečně. 
čl. 9 odst. 5 5. Úřední kontroly se provádějí pokud možno tak, aby administrativní 

zátěž provozovatelů a narušení jejich provozu bylo omezeno na nezbytné 
minimum, aniž by to nepříznivě ovlivnilo účinnost těchto kontrol. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 9 odst. 6 6. Příslušné orgány provádějí úřední kontroly stejným způsobem, 
přičemž zohlední potřebu přizpůsobit tyto kontroly konkrétním situacím, 
bez ohledu na to, zda se jedná o zvířata a zboží: 
a) dostupné na trhu Unie, ať už pocházejí z členského státu, kde se dané 
úřední kontroly provádějí, nebo z jiného členského státu; 
b) které mají být vyvezeny z Unie; nebo 
c) vstupující do Unie. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 9 odst. 7 7. V míře nezbytně nutné pro organizaci úředních kontrol mohou členské 
státy určení požadovat po provozovatelích, kteří si nechávají zvířata 
nebo zboží dodávat z jiného členského státu, aby příchod takových zvířat 
nebo zboží ohlásili. 

110/1997 
ve znění 
139/2014 
180/2016 

§ 3d odst. 3 (3) Provozovatel potravinářského podniku, který v místě určení 
přijímá potraviny vymezené prováděcím právním předpisem z jiného 
členského státu Evropské unie nebo ze třetí země, je povinen 
informovat orgán dozoru příslušný podle § 16 odst. 4 a 5 o jejich 
příchodu. Prováděcí právní předpis na základě analýzy rizika podle čl. 
3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v rozsahu 
nezbytně nutném pro organizaci úředních kontrol stanoví druh 
potraviny, termín, rozsah a způsob informování. 

DAD  

  91/1996 
ve znění 
33/2011  

§ 3 odst. 6 (6) Dovoz produktů ke krmení, u kterých je to požadováno předpisy 
Evropských společenství 16), je provozovatel povinen ohlásit předem 
Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (dále 
jen "ústav"). 

  

  91/1996 
ve znění 
214/2007 
33/2011 

§ 7 odst. 4 (4) Provozovatel, který vlastní, má v držení, nebo dovezl krmivo, 
doplňkovou látku nebo premix s nadlimitním obsahem nežádoucích 
látek a produktů, nebo výskytem zakázaných materiálů nebo 
radioaktivní kontaminace, je povinen tuto skutečnost oznámit ústavu a 
postupovat podle předpisu Evropských společenství 9e). 

  

  326/2004 
ve znění 
279/2013 

§ 24 odst. 1 (1) Dovozce rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které při 
jejich uvedení na trh opatřil rostlinolékařskými pasy podle § 14 odst. 1 
nebo 2, je povinen oznámit Ústavu jejich odběratele na území České 
republiky. Způsob a termín oznámení a rostliny, rostlinné produkty a 
jiné předměty, na které se tato povinnost vztahuje, stanoví prováděcí 
právní předpis. 

   

  326/2004 
ve znění 
299/2017 

§ 60 odst. 1 Právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, které přemístí 
přípravek nebo pomocný prostředek za účelem uvedení na trh v České 
republice, jsou povinny a) oznámit Ústavu vždy 3 pracovní dny před 
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Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných 

úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel 
týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o 
změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 
1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a 
(ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 
89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o 
úředních kontrolách) 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Jindřich Fialka 6.5.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

přemístěním na území České republiky název přípravku nebo 
pomocného prostředku, čísla a množství jednotlivých šarží, které 
přemístí z jiného členského státu Evropské unie nebo dovezou ze 
třetích zemí, a v případě, že číslo šarže není shodné s číslem šarže 
výrobce formulace, rovněž číslo šarže výrobce formulace, a b) na 
vyžádání Ústavu poskytnout informace o balení a dodat vzorky balení 
přípravků nebo pomocných prostředků. 

  326/2004 
ve znění 
299/2017 

§ 60 odst. 2 Právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, které na území 
České republiky přípravky nebo pomocné prostředky vyrábí, jsou 
povinny do 15. dne následujícího kalendářního čtvrtletí oznámit 
Ústavu údaje o množství přípravků nebo pomocných prostředků 
uvedených na trh na území České republiky včetně obchodních názvů 
a šarží. 

  

čl. 10 odst. 1 1. V míře nezbytné k ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 
2 provádějí příslušné orgány úřední kontroly u: 
a) zvířat a zboží v jakékoli fázi produkce, zpracování, distribuce a 
použití; 
b) látek, materiálů nebo jiných předmětů, které mohou mít vliv na 
vlastnosti nebo zdraví zvířat a zboží, a jejich souladu s příslušnými 
požadavky v jakékoli fázi produkce, zpracování, distribuce a použití; 
c) provozovatelů, pokud jde o činnosti, včetně chovu zvířat, o vybavení, 
dopravní prostředky, prostory a jiná místa pod jejich kontrolou a jejich 
okolí a o související dokumentaci. 

378/2007 § 16 odst. 2 
písm. e) 

(2) Veterinární ústav v oblasti veterinárních léčiv e) provádí kontrolu 
v oblasti veterinárních léčiv podle § 13 odst. 2 písm. f) a g) obdobně, 

PAD  

čl. 10 odst. 2 2. Aniž jsou dotčena pravidla týkající se stávajících seznamů nebo 
registrů zřízených na základě pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2, 
příslušné orgány vypracují a aktualizují seznam provozovatelů. Pokud 
takový seznam nebo registr již existují pro jiné účely, mohou být použity 
i pro účely tohoto nařízení. 

110/1997 
ve znění 
139/2014 
180/2016 

§ 15 odst. 12 12) Orgány dozoru uvedené v § 16 shromažďují v informačních 
systémech dozorových orgánů působících v oblasti potravinového 
práva informace o a) kontrolovaných osobách, b) výsledcích státního 
dozoru nad plněním povinností provozovatelů potravinářských 
podniků a výrobců, dovozců a distributorů materiálů a předmětů 
určených pro styk s potravinami a c) správních řízeních vedených na 
základě kontrolních zjištění z tohoto státního dozoru. 

PAD  

  110/1997 
ve znění 
139/2014 
180/2016 

§ 15 odst. 13 (13) Orgány dozoru uvedené v § 16 jsou oprávněny využívat údaje 
shromážděné v jejich informačních systémech k usměrnění, řízení a 
koordinaci státního dozoru a informování veřejnosti. Na tyto případy 
se nevztahuje povinnost mlčenlivosti uložená podle zvláštních 
právních předpisů 
 

  

  146/2002 § 3 odst. 3 (3) Inspekce při plnění úkolů podle tohoto zákona a podle zvláštních   
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týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o 
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Schválil    (jméno+datum): Ing. Jindřich Fialka 6.5.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

ve znění 
94/2004 
120/2008 
407/2012 
308/2013 
138/2014 
180/2016 
65/2017 
302/2017 

zákonů3) g) vede evidenci provozovatelů potravinářských podniků34) 

  91/1996 
ve znění 
33/2011 

§ 10 odst. 1 (1) Ústav zveřejní v souladu s předpisem Evropských společenství17) 
seznam schválených a registrovaných provozů způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 

  

  91/1996 
ve znění 
214/2007 

§ 10 odst. 2 (2) Ústav v seznamu schválených a registrovaných provozů uvede 
údaje stanovené v § 4 odst. 5 a v § 5 odst. 5. 

  

  91/1996 
ve znění 
214/2007 

§ 10 odst. 3 (3) Seznam schválených provozů musí odpovídat vzoru uvedenému v 
předpisu Evropských společenství9h). 

  

  326/2004 
ve znění 
299/2017 

§ 46a odst. 1 (1) Ústav vede registr distributorů přípravků pro profesionální 
uživatele (dále jen "registr distributorů"), který je informačním 
systémem veřejné správy a je veřejně přístupný způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 

  

  326/2004 
ve znění 
299/2017 

§ 46a odst. 2 (2) V registru distributorů jsou vedeny tyto údaje o registrovaných 
distributorech: a) obchodní firma nebo název právnické osoby nebo 
jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, pokud není 
zapsána do obchodního rejstříku, b) adresa sídla nebo místa podnikání, 
adresa provozovny, je-li odlišná od adresy sídla, a adresy dalších míst, 
kde se nakládá s přípravky, c) identifikační číslo osoby a provozovny, 
d) datum registrace a e) registrační číslo přidělené Ústavem. 

  

  326/2004 
ve znění 
299/2017 

§ 46a odst. 3 (3) Ústav rozhodne o zápisu fyzické osoby nebo právnické osoby do 
registru distributorů na základě její žádosti. 

  

  326/2004 
ve znění 
299/2017 

§ 46a odst. 4 (4) Žádost o zápis do registru distributorů přípravků kromě obecných 
náležitostí žádosti podle správního řádu obsahuje  a) u osob, které 
mají sídlo ve třetí zemi nebo ve Švýcarské konfederaci, sídlo jejich 
organizační složky v České republice; v případě sídla ve Švýcarské 
konfederaci je třeba sídlo organizační složky v České republice uvést, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

pouze pokud je činnost distributora přípravků pro profesionální 
použití vykonávána po dobu delší než 90 dnů, a b) adresu místa 
provozoven a dalších míst, kde nakládá s přípravky, kterými se rozumí 
zejména sklady, místa, kde dochází k balení a označování, a místa 
prodeje a manipulace.  

  326/2004 
ve znění 
299/2017 

§ 46a odst. 5 (5) K žádosti o zápis žadatel připojí  a) prohlášení žadatele, že se 
seznámil a bude dodržovat postupy správné distribuční praxe, která 
bude zajištěna osobami odborně způsobilými pro nakládání s 
přípravky, a b) doklad podle odstavce 4 písm. a). 

  

  326/2004 
ve znění 
299/2017 

§ 46a odst. 6 (6) Dojde-li ke změně údaje vedeného v registru distributorů, je 
registrovaný distributor povinen tuto změnu oznámit Ústavu do 15 
dnů ode dne, kdy změna nastala.  

  

  326/2004 
ve znění 
299/2017 

§ 46a odst. 7 (7) Ústav rozhodne o změně, pozastavení nebo zrušení zápisu v 
registru distributorů na základě žádosti registrovaného distributora.  

  

  326/2004 
ve znění 
299/2017 

§ 46a odst. 8 (8) Ústav rozhodne o pozastavení nebo zrušení zápisu v registru 
distributorů,  a) poruší-li distributor některou z povinností uvedených 
v § 46c odst. 1 písm. a), b), c), d), e), g), i), j), k), l), m) nebo n), 
nebob) nesplní-li distributor opakovaně opatření nařízené na základě 
rozhodnutí o mimořádném rostlinolékařském opatření podle § 76 odst. 
1 písm. f) a g) ve lhůtě v tomto rozhodnutí stanovené 

  

  326/2004 
ve znění 
299/2017 

§ 46a odst. 9 (9) Pozastavení zápisu v registru distributorů podle odstavce 8 Ústav 
uplatní v těch případech, kdy jsou zjištěny takové nedostatky, které 
jsou odstranitelné povahy. Zrušení zápisu v registru distributorů podle 
odstavce 8 Ústav uplatní v těch případech, kdy jsou zjištěny takové 
nedostatky, které nejsou odstranitelné povahy. Ústav v rozhodnutí o 
pozastavení zápisu v registru distributorů stanoví práva a povinnosti 
distributora po dobu trvání pozastavení zápisu. Po odstranění důvodů, 
které vedly k pozastavení zápisu v registru distributorů, Ústav 
rozhodne o ukončení pozastavení zápisu. Pokud nedošlo k odstranění 
důvodů, které vedly k pozastavení zápisu v registru distributorů, ve 
stanoveném termínu nebo nejpozději do 3 let ode dne nabytí právní 
moci rozhodnutí o pozastavení zápisu, pokud termín k jejich 
odstranění nebyl stanoven, rozhodne Ústav o zrušení zápisu v registru 
distributorů. Odvolání proti rozhodnutí o pozastavení zápisu v registru 
distributorů nemá odkladný účinek. 

  

  326/2004 § 46a odst. (10) Registrace distributora v registru distributorů zaniká úmrtím   
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

ve znění 
299/2017 

10 distributora, jde-li o osobu fyzickou, nebo zánikem distributora, jde-li 
o osobu právnickou, v případě, že zanikla bez právního nástupce. 

  326/2004 
ve znění 
199/2012 
279/2013 
299/2017 

§ 86b odst. 1 Ústav vede evidenci o osvědčeních o odborné způsobilosti pro 
nakládání s přípravky. 

  

  326/2004 
ve znění 
245/2011 
279/2013 

§ 87 odst. 1 V úředním registru podle § 12 odst. 1 vede Ústav tyto údaje  a) datum 
narození, jméno, popřípadě jména a příjmení registrované osoby, jde-
li o fyzickou osobu, popřípadě obchodní firmu, jméno, popřípadě 
jména, jde-li o podnikající fyzickou osobu, nebo název, popřípadě 
obchodní firmu registrované osoby, jde-li o právnickou osobu, a dále 
identifikační číslo, bylo-li přiděleno,  b) adresu určenou k doručování 
a adresu sídla registrované osoby, jde-li o právnickou osobu, c) 
registrační číslo přidělené registrované osobě Ústavem, d) informaci, 
zda a jaké rizikové rostliny registrovaná osoba hodlá dovážet anebo 
uvádět na trh a zda jí bylo uděleno oprávnění k vydávání 
rostlinolékařských pasů podle § 17 zákona, e) údaje o ukončení, 
přerušení, obnovení nebo změně činnosti, pro kterou jsou registrované 
osoby registrovány. 

  

  326/2004 
ve znění 
245/2011 
279/2013 

§ 87 odst. 3 V rejstříku provozovatelů podle § 68 odst. 2 vede Ústav tyto údaje  a) 
datum narození, jméno, popřípadě jména a příjmení registrované 
osoby, jde-li o fyzickou osobu, popřípadě obchodní firmu, jméno, 
popřípadě jména, jde-li o podnikající fyzickou osobu, nebo název, 
popřípadě obchodní firmu provozovatele, jde-li o právnickou osobu, a 
dále identifikační číslo, bylo-li přiděleno, b) adresu místa podnikání 
nebo sídla,  c) adresu určenou k doručování, kontaktní telefon či 
elektronickou adresu, d) identifikace přidělené značky pro označování 
dřeva, e) evidenční číslo osoby v rejstříku, f) datum zápisu do 
rejstříku, g) datum ukončení činnosti. 

  

  326/2004 
ve znění 
245/2011 
279/2013 

§ 87 odst. 4 V rejstříku výrobců podle § 69 odst. 3 vede Ústav tyto údaje  a) datum 
narození, jméno, popřípadě jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu, 
popřípadě obchodní firmu, jméno, popřípadě jména, jde-li o 
podnikající fyzickou osobu, nebo název, popřípadě obchodní firmu 
výrobce, jde-li o právnickou osobu, a dále identifikační číslo, bylo-li 
přiděleno,  b) adresu místa podnikání nebo sídla, c) adresu určenou k 
doručování, kontaktní telefon či elektronickou adresu, d) identifikace 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

přidělené značky pro označování dřeva, e) evidenční číslo osoby v 
rejstříku, f) datum zápisu do rejstříku,  g) datum ukončení činnosti 

  326/2004 
ve znění 
199/2012 

§ 87 odst. 6 Údaje o držiteli osvědčení druhého a třetího stupně se v evidenci podle 
odstavce 5 vedou po dobu 3 let ode dne skončení platnosti osvědčení. 

  

čl. 10 odst. 3 3. Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 
měnící toto nařízení stanovením kategorií provozovatelů, kteří mají být 
vyňati z povinnosti zápisu na seznam provozovatelů uvedený v odstavci 
2 tohoto článku, pokud by pro ně tento zápis představoval nepřiměřenou 
administrativní zátěž ve srovnání s riziky souvisejícími s jejich 
činnostmi. 

  Přímo použitelné NA  

Čl. 11 odst. 1 1. Příslušné orgány provádějí úřední kontroly s vysokou mírou 
transparentnosti a alespoň jednou za rok zpřístupní veřejnosti, mimo jiné 
i zveřejněním na internetu, relevantní informace o organizaci a 
provádění úředních kontrol. 
Rovněž zajistí pravidelné a včasné zveřejňování informací o: 
a) druhu, počtu a výsledku úředních kontrol; 
b) druhu a počtu zjištěných případů nesouladu; 
c) druhu a počtu případů, kdy byla příslušnými orgány přijata opatření v 
souladu s článkem 138, a 
d) druhu a počtu případů, kdy byly uloženy sankce uvedené v článku 
139. 
Informace uvedené v písmenech a) až d) druhého pododstavce tohoto 
odstavce lze případně poskytovat zveřejněním ve výroční zprávě 
uvedené v čl. 113 odst. 1. 

110/1997 
ve znění 
139/2014 
180/2016 

§ 15 odst. 7 Ministerstvo je kontaktním místem a koordinuje přípravu a 
zpracovává jednotný integrovaný víceletý vnitrostátní plán kontrol a 
roční zprávy o prováděných kontrolách podle č. 41 až 44 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.  

DAD  

  110/1997 
ve znění 
139/2014 
180/2016 

15 odst. 13 (13) Orgány dozoru uvedené v § 16 jsou oprávněny využívat údaje 
shromážděné v jejich informačních systémech k usměrnění, řízení a 
koordinaci státního dozoru a informování veřejnosti. Na tyto případy 
se nevztahuje povinnost mlčenlivosti uložená podle zvláštních 
právních předpisů. 

  

  9255     

  255/2012 § 26 Kontrolní orgán pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejní způsobem 
umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

  250/2016 § 110 odst. 1 Přehled přestupků  (1) Ústřední správní úřady, do jejichž působnosti 
náleží úsek státní správy, na němž došlo k porušení právní povinnosti 
zakládající odpovědnost za přestupek, nebo Ministerstvo vnitra v 
případech podle § 103 odst. 4 zpracovávají každoroční přehled 
přestupků (dále jen „přehled"). Přehled obsahuje údaje podle odstavce 
2. Ústřední správní úřady nebo Ministerstvo vnitra v případech podle 
§ 103 odst. 4 zveřejňují přehled způsobem umožňujícím dálkový 
přístup, a to nejpozději do konce čtvrtého kalendářního měsíce roku 
následujícího po roce, pro jehož období se přehled zpracovává.  

  

  250/2016 § 110 odst. 2 2) Nejsou-li ústřední správní úřady nebo Ministerstvo vnitra v 
případech podle § 103 odst. 4 samy příslušné k projednání přestupků, 
jsou orgány obce nebo kraje a jiné správní orgány příslušné k 
projednání přestupků povinny nejpozději do konce třetího 
kalendářního měsíce po roce, pro jehož období se přehled zpracovává, 
poskytnout ústředním správním úřadům, do jejichž působnosti náleží 
úsek státní správy, na němž došlo k porušení právní povinnosti 
zakládající odpovědnost za přestupek, nebo Ministerstvu vnitra v 
případech podle § 103 odst. 4, tyto údaje, které se, je-li to vzhledem k 
jejich povaze možné, vztahují k jednotlivým skutkovým podstatám 
přestupků: a) počet podnětů k zahájení řízení o přestupku,  b) počet 
odložených věcí, c) počet zahájených řízení o přestupku, d) počet 
zastavených řízení o přestupku, včetně počtu řízení ukončených 
rozhodnutím o schválení dohody o narovnání, e) počet pravomocných 
rozhodnutí o uznání obviněného vinným ze spáchání přestupku, f) 
počet a druhy uložených správních trestů, včetně jejich průměrné 
výměry, h) počet pravomocných rozhodnutí, kterými bylo upuštěno od 
uložení správního trestu, i) počet pravomocných rozhodnutí, kterými 
byla mimořádně snížena výměra pokuty, a j) počet podaných 
odvolání, včetně způsobů, jakými o nich bylo pravomocně 
rozhodnuto. 
 

  

  9680     
Čl. 11 odst. 2 2. Příslušné orgány stanoví postupy s cílem zajistit, aby veškeré 

nepřesnosti v informacích zpřístupněných veřejnosti byly náležitě 
opraveny. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 11 odst. 3 3. Příslušné orgány mohou zveřejnit nebo jinak veřejnosti zpřístupnit 
informace o ratingu jednotlivých provozovatelů na základě výsledku 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

jedné nebo více úředních kontrol za předpokladu, že jsou splněny tyto 
podmínky: 
a) ratingová kritéria jsou objektivní, transparentní a veřejně přístupná a 
b) jsou zavedena vhodná opatření, která zajistí spravedlnost, soudržnost 
a transparentnost ratingového postupu. 

čl. 12 odst. 1 1. Příslušné orgány provádějí úřední kontroly v souladu s 
dokumentovanými postupy. 
Tyto postupy zahrnují tematické oblasti kontrolních postupů stanovené v 
kapitole II přílohy II a obsahují pokyny pro pracovníky provádějící 
úřední kontroly. 

258/2000 
ve znění 
320/2002 
392/2005 
222/2006 
223/2013 
267/2015 

§ 80 odst. 3 3) Pro výkon státního zdravotního dozoru je Ministerstvo 
zdravotnictví oprávněno stanovit orgánům ochrany veřejného zdraví 
uvedeným v § 78 odst. 1 písm. b) a c) rozsah a četnost kontrol a 
konkretizaci kontrolních postupů. 

PAD  

čl. 12 odst. 2 2. Příslušné orgány musí mít zavedeny postupy k ověření kontrol. 147/2002 
ve znění 
553/2005 
279/2013 
183/2017 

§ 7 odst. 1  Ústav u osob vymezených zvláštními zákony 4), 20) formou auditu 
16a) systematicky zkoumá, zda jsou všechny činnosti prováděné podle 
těchto právních předpisů a výsledky těchto činností v souladu s 
předem stanovenými opatřeními, zda jsou tato opatření účinně 
prosazována a zda jsou vhodná pro dosažení stanovených cílů. 
 

PAD  

čl. 12 odst. 3 3. Příslušné orgány: 
a) přijmou nápravná opatření, kdykoli jsou na základě postupů 
stanovených v odstavci 2 zjištěny nedostatky, a 
b) dokumentované postupy stanovené v odstavci 1 podle potřeby 
aktualizují. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 12 odst. 4 4. Odstavce 1, 2 a 3 se použijí i na pověřené subjekty a kontrolní orgány 
pro ekologickou produkci. 

  Přímo použitelné NA   

čl. 13 odst. 1 1. Příslušné orgány vypracují písemný záznam o každé úřední kontrole, 
kterou provedou. Tyto záznamy mohou mít tištěnou nebo elektronickou 
podobu. Záznam musí obsahovat: 
a) popis účelu úředních kontrol; 
b) použité kontrolní metody; 
c) výsledky úředních kontrol a 
d) případně opatření, která příslušné orgány požadují, aby dotčený 
provozovatel v důsledku jejich úředních kontrol přijal. 

255/2012 § 9 Kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly povinen f) vyhotovit 
protokol o kontrole a doručit jeho stejnopis kontrolované osobě. 

PAD  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

  255/2012 § 12 odst. 1 (1) Protokol o kontrole obsahuje skutečnosti vztahující se k vykonané 
kontrole. Vždy však obsahuje alespoň a) označení kontrolního orgánu 
a kontrolujícího, b) označení ustanovení právního předpisu 
vymezujícího pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly, c) 
označení přizvané osoby, včetně důvodu jejího přizvání, d) označení 
kontrolované osoby, e) označení předmětu kontroly, f) kontrolní úkon, 
jímž byla kontrola zahájena, a den, kdy byl tento kontrolní úkon 
proveden,g) poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení 
protokolu o kontrole a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden, h) 
kontrolní zjištění, obsahující zjištěný stav věci s uvedením nedostatků 
a označení právních předpisů, které byly porušeny, včetně uvedení 
podkladů, z kterých tato kontrolní zjištění vycházejí, i) poučení o 
možnosti podat proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o 
kontrole námitky s uvedením lhůty pro jejich podání a  komu se 
podávají, j) datum vyhotovení, k) podpis kontrolujícího. 

  

čl. 13 odst. 2 2. Není-li pro účely soudního vyšetřování nebo ochrany soudního řízení 
nutné postupovat jinak, poskytne se provozovatelům, u nichž se provádí 
úřední kontrola, na žádost kopie záznamu uvedeného v odstavci 1, 
ledaže bylo vydáno úřední osvědčení nebo úřední potvrzení. Příslušné 
orgány okamžitě písemně informují provozovatele o každém případu 
nesouladu, který při úředních kontrolách zjistí. 

255/2012 § 9 Kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly povinen f) vyhotovit 
protokol o kontrole a doručit jeho stejnopis kontrolované osobě. 

PAD  

  255/2012 § 10 odst. 1 1) Kontrolovaná osoba je oprávněna c) seznámit se s obsahem 
protokolu o kontrole, 

  

  255/2012 § 12 odst. 1 (1) Protokol o kontrole obsahuje skutečnosti vztahující se k vykonané 
kontrole. Vždy však obsahuje alespoň h) kontrolní zjištění, obsahující 
zjištěný stav věci s uvedením nedostatků a označení právních 
předpisů, které byly porušeny, včetně uvedení podkladů, z kterých tato 
kontrolní zjištění vycházejí, 

  

  255/2012 § 12 odst. 2 (2) Protokol o kontrole se vyhotoví ve lhůtě 30 dnů 
ode dne provedení posledního kontrolního úkonu, ve zvláště složitých 
případech do 60 dnů. 

  

  255/2012 § 12 odst. 3 (3) Stejnopis protokolu o kontrole doručí kontrolní orgán 
kontrolované osobě. 

  

  166/1999 
ve znění 
139/2014 
302/2017 

§ 76 odst. 4 Veterinární zákon dále obsahuje tzv. zvláštní opatření: (4) Správní řád 
se neuplatní v řízení a) o opatření podle § 13 odst. 3 a podle § 53 odst. 
1 písm. a) až c), které veterinární inspektor ústně oznámí kontrolované 
nebo povinné osobě podle kontrolního řádu; o svých zjištěních a 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

nařízených opatřeních pořídí záznam, jehož kopii předá kontrolované 
nebo povinné osobě. Kontrolovaná osoba může proti tomuto opatření 
podat námitky, a to do záznamu o tomto opatření, anebo písemně 
nejpozději do 3 dnů ode dne předání záznamu. Podané námitky nemají 
odkladný účinek. Podaným námitkám může zcela vyhovět krajská 
veterinární správa; neučiní-li tak, předloží námitky bez odkladu 
Ústřední veterinární správě, jejíž rozhodnutí je konečné a doručuje se 
kontrolované osobě, b) o ukončení opatření podle § 13 odst. 5 a podle 
§ 53 odst. 2; o ukončení těchto opatření vyhotoví krajská veterinární 
správa zápis, jehož kopii doručí kontrolované osobě. 

čl. 13 odst. 3 3. Pokud úřední kontroly vyžadují trvalou nebo pravidelnou přítomnost 
pracovníků nebo zástupců příslušných orgánů v prostorách 
provozovatele, vypracovávají se záznamy uvedené v odstavci 1 s 
takovou četností, která příslušným orgánům a provozovateli umožní, aby 
byli: 
a) pravidelně informováni o úrovni souladu a 
b) okamžitě informováni o každém případu nesouladu zjištěném při 
úředních kontrolách. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 13 odst. 4 4. Odstavce 1, 2 a 3 se použijí i na pověřené subjekty, kontrolní orgány 
pro ekologickou produkci a fyzické osoby, na něž byly přeneseny 
některé úkoly úřední kontroly. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 14 Metody a techniky úředních kontrol zahrnují v případě potřeby: 
a) přezkoumání kontrol, které provozovatelé zavedli, a získaných 
výsledků; 
b) inspekce: 
     i) vybavení, dopravních prostředků, prostor a jiných míst pod 
kontrolou provozovatelů a jejich okolí; 
     ii) zvířat a zboží, včetně polotovarů, surovin, složek, pomocných 
látek a dalších výrobků používaných k přípravě a výrobě zboží nebo ke 
krmení a ošetřování zvířat; 
    iii) výrobků a procesů na čištění a údržbu; 
    iv) vysledovatelnosti, označování, prezentace, reklamy a souvisejících 
obalových materiálů, včetně materiálů určených pro styk s potravinami; 
c) kontroly hygienických podmínek v prostorách provozovatele; 
d) posouzení postupů pro správnou výrobní praxi, správnou hygienickou 
praxi a správnou zemědělskou praxi a postupů založených na zásadách 
analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP); 

  Přímo použitelné NA  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBG68VATE)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                            VII.                                                                    

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                       str. 48 z 199   

Celex: 32017R0625 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 95 2017 Gestor MZe Zpracoval (jméno+datum): MVDr. Adela Riegerová 6.5.2019 
Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných 

úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel 
týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o 
změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 
1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a 
(ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 
89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o 
úředních kontrolách) 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Jindřich Fialka 6.5.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

e) přezkoumání dokumentů, záznamů o sledovatelnosti a jiných 
záznamů, které mohou být důležité pro posouzení souladu s pravidly 
uvedenými v čl. 1 odst. 2, případně včetně příslušných dokumentů 
doprovázejících potraviny, krmivo a veškeré látky či materiály, které do 
zařízení vstupují nebo je opouštějí; 
f) rozhovory s provozovateli a s jejich pracovníky; 
g) ověření měření provedených provozovateli a jiných výsledků testů; 
h) odběr vzorků, analýzy, diagnostiku a testy; 
i) audity provozovatelů; 
j) veškeré další činnosti potřebné ke zjištění případů nesouladu. 

čl. 15 odst. 1 1. Jestliže to příslušné orgány požadují, poskytnou provozovatelé v míře, 
která je nezbytná pro provádění úředních kontrol nebo jiných úředních 
činností, pracovníkům příslušných orgánů přístup: 
a) k vybavení a dopravním prostředkům a do prostor a jiných míst pod 
svou kontrolou a jejich okolí; 
b) ke svým počítačovým systémům pro správu informací; 
c) ke zvířatům a zboží pod svou kontrolou; 
d) k dokumentům a jakýmkoliv jiným důležitým informacím. 

255/2012 § 7 Kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly oprávněn vstupovat 
do staveb, dopravních prostředků, na pozemky a do dalších prostor s 
výjimkou obydlí, jež vlastní nebo užívá kontrolovaná osoba anebo 
jinak přímo souvisí s výkonem a předmětem kontroly, je-li to 
nezbytné k výkonu kontroly. Do obydlí je kontrolující oprávněn 
vstoupit jen tehdy, je-li obydlí užívané k podnikání nebo provozování 
jiné hospodářské činnosti nebo v případě, kdy se mají prostřednictvím 
kontroly odstranit pochybnosti o tom, zda je obydlí užívané k těmto 
účelům a nelze-li dosáhnout splnění účelu kontroly jinak. Vlastníci 
nebo uživatelé těchto prostor jsou povinni kontrolujícímu vstup 
umožnit. 

PAD  

  255/2012 § 8 Další práva kontrolujícího b) provádět kontrolní nákupy, odebírat 
vzorky, provádět potřebná měření, sledování, prohlídky a zkoušky, c) 
požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k 
předmětu kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby (dále jen 
„podklady“); v odůvodněných případech může kontrolující zajišťovat 
originální podklady, d) pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy, e) 
v míře nezbytné pro průběh kontroly užívat technických prostředků 
kontrolované osoby, a to po předchozím projednání s kontrolovanou 
osobou, f) vyžadovat od kontrolované osoby a povinné osoby další 
součinnost potřebnou k výkonu kontroly. 

  

  255/2012 § 10 odst. 2 Kontrolovaná osoba je povinna vytvořit podmínky pro výkon 
kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených 
tímto zákonem a poskytovat k tomu potřebnou součinnost. 

  

čl. 15 odst. 2 2. Při úředních kontrolách a jiných úředních činnostech jsou 
provozovatelé pracovníkům příslušných orgánů a kontrolních orgánů pro 
ekologickou produkci nápomocni při plnění jejich úkolů a spolupracují s 

255/2012 § 10 odst. 2 (2) Kontrolovaná osoba je povinna vytvořit podmínky pro výkon 
kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených 
tímto zákonem a poskytovat k tomu potřebnou součinnost a podat ve 

PAD  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

nimi. lhůtě určené kontrolujícím písemnou zprávu o odstranění nebo 
prevenci nedostatků zjištěných kontrolou, pokud o to kontrolující 
požádá. 

  255/2012 § 10 odst. 3 (3) Povinná osoba je povinna poskytnout kontrolujícímu součinnost 
potřebnou k výkonu kontroly, nelze-li tuto součinnost zajistit 
prostřednictvím kontrolované osoby. 

  

čl. 15 odst. 3 3. Provozovatel odpovědný za zásilku vstupující do Unie kromě 
povinností stanovených v odstavcích 1 a 2 neprodleně zpřístupní v 
tištěné nebo elektronické podobě veškeré informace týkající se daných 
zvířat a zboží. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 15 odst. 4 4.Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit pravidla 
spolupráce a výměny informací mezi provozovateli a příslušnými orgány 
týkajících se příjezdu a vykládky zvířat a zboží uvedených v čl. 47 odst. 
1, pokud je to nezbytné k zajištění jejich úplné identifikace a účinného 
provádění úředních kontrol u takových zvířat a zboží. Tyto prováděcí 
akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2. 

  Přímo použitelné NA  

Čl. 15 odst. 5 5. Pro účely čl. 10 odst. 2 a s výhradou čl. 10 odst. 3 poskytnou 
provozovatelé příslušným orgánům alespoň tyto aktualizované údaje: 
a) své jméno (název) a právní formu a 
b) konkrétní činnosti, které provádějí, včetně činností vykonávaných 
prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku, a místa, která mají 
pod svou kontrolou. 

110/1997 
ve znění 
120/2008 
227/2009 
139/2014 

§ 3 odst. 1 
písm. i) 

1) Provozovatel potravinářského podniku je povinen  i) oznámit v 
listinné podobě nebo v elektronické podobě dálkovým přenosem dat 
zahájení, změny nebo ukončení výkonu předmětu činnosti podle 
tohoto zákona nejpozději v den, kdy tyto skutečnosti nastaly, 
příslušnému orgánu dozoru s uvedením svého jména, příjmení nebo 
obchodní firmy, sídla a adresy provozovny, jde-li o osobu fyzickou, 
nebo obchodní firmy nebo názvu, sídla a adresy provozovny, jde-li o 
osobu právnickou, dále identifikačního čísla osoby a předmětu 
činnosti nebo podnikání; tyto údaje se při poskytování stravovacích 
služeb oznamují orgánům ochrany veřejného zdraví, které je 
neprodleně předávají ostatním orgánům dozoru uvedeným v § 16, 

DAD  

  91/1996 
ve znění 
214/2007 
279/2013 

§ 4 odst. 9 Provozovatel je povinen na formuláři vydaném ústavem oznámit 
změny údajů uvedených v žádosti o schválení do 30 dnů od provedení 
změny. 

  

  91/1996 
ve znění 
214/2007 
279/2013 

§ 5 odst. 9 V registru distributorů jsou vedeny tyto údaje o registrovaných 
distributorech: a) obchodní firma nebo název právnické osoby nebo 
jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, pokud není 
zapsána do obchodního rejstříku, b) adresa sídla nebo místa podnikání, 
adresa provozovny, je-li odlišná od adresy sídla, a adresy dalších míst, 
kde se nakládá s přípravky, c) identifikační číslo osoby a provozovny, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

d) datum registrace a e) registrační číslo přidělené Ústavem.. Dojde-li 
ke změně údaje vedeného v registru distributorů, je registrovaný 
distributor povinen tuto změnu oznámit Ústavu do 15 dnů ode dne, 
kdy změna nastala. 

  9257     
  166/1999 

ve znění 
302/2017 

§ 5 odst. 4 (4) Chovatel, který jako podnikatel10) chová hospodářská zvířata pro 
účely podnikání, je dále povinen  a) oznámit krajské veterinární správě 
nejméně 7 dnů předem zahájení a ukončení podnikatelské činnosti, 
jakož i informovat krajskou veterinární správu bez zbytečného 
odkladu o změnách, k nimž má dojít ve způsobu ustájení nebo v 
druzích chovaných zvířat, 

  

  166/1999 
ve znění 
308/2011 
243/2016 
302/2017 

§ 49 odst. 1 
písm. h) 

Krajská veterinární správa h) schvaluje a registruje, popřípadě jen 
registruje v obvodu své působnosti  1. účastníky sítě sledování, 
shromažďovací střediska, karanténní střediska, inseminační stanice, 
střediska pro odběr spermatu, banky spermatu, zařízení pro chov 
zvířat, včetně chovu živočichů pocházejících z akvakultury, a jiná 
zařízení, podílející se na uvádění zvířat do oběhu a na obchodování s 
nimi,  2. podniky, závody, popřípadě jiná zařízení, podílející se na 
výrobě, zpracovávání a uvádění živočišných produktů na trh a na 
obchodování s nimi,  3. osoby, které jako podnikatelé10) přepravují 
zvířata nebo živočišné produkty a podléhají registraci, jakož i 
obchodníky uvedené v § 9b,  4. asanační podniky a jiné osoby, které 
vykonávají jen některé asanační činnosti uvedené v § 39 odst. 1, 5. 
soukromé veterinární lékaře pro shromažďovací střediska nebo pro 
určitou činnost, pokud jejich schválení vyžadují tento zákon nebo 
předpisy Evropské unie,  6. svobodná pásma a celní sklady pod 
státním veterinárním dozorem,  7. útulky pro zvířata,  8. další osoby, 
podniky, závody, střediska a jiná zařízení a prostředky, pokud jejich 
schválení a registraci, popřípadě jen registraci vyžadují tento zákon 
nebo předpisy Evropské unie; odnímá nebo pozastavuje schválení a 
registraci, popřípadě jen ruší registraci, jsou-li splněny podmínky pro 
takové opatření stanovené tímto zákonem nebo předpisy Evropské 
unie, 

  

  258/2000 
ve znění 
274/2003 
223/2013 

§ 23 odst. 5 
 

(5) Provozovatel potravinářského podniku provozující stravovací 
službu je povinen nejpozději v den jejího zahájení písemně oznámit 
příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví den zahájení činnosti, 
její předmět a rozsah a umístění provozoven, významnou změnu v 
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Schválil    (jméno+datum): Ing. Jindřich Fialka 6.5.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

předmětu nebo rozsahu činnosti nejpozději v den této změny, jakož i 
den ukončení provozu stravovací služby. Právnická osoba v oznámení 
dále uvede obchodní firmu, sídlo a právní formu; fyzická osoba 
oprávněná k podnikání podle zvláštních právních předpisů obchodní 
firmu a bydliště. 

  9245     
čl. 15 odst. 6 6. Povinnosti provozovatelů stanovené v tomto článku platí i v případě 

úředních kontrol a jiných úředních činností prováděných úředními 
veterinárními lékaři, úředními pracovníky rostlinolékařské služby, 
pověřenými orgány, kontrolními orgány a fyzickými osobami, na něž 
byly přeneseny některé úkoly úřední kontroly nebo některé úkoly 
související s jinými úředními činnostmi. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 16 odst. 1 1. Pravidla stanovená v tomto oddíle se v oblastech jimi upravených 
použijí dodatečně k ostatním pravidlům stanoveným v tomto nařízení. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 16 odst. 2 2. Komise při přijímání aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů 
stanovených v tomto oddíle vezme v úvahu: 
a) zkušenosti získané příslušnými orgány a provozovateli 
potravinářských a krmivářských podniků při uplatňování postupů 
uvedených v článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
852/2004 (1) a článku 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
183/2005 (2); 
b) vědecký a technologický vývoj; 
c) očekávání spotřebitelů, pokud jde o složení potravin, a změny ve 
struktuře spotřeby potravin; 
d) rizika pro zdraví lidí, zvířat a rostlin spojená se zvířaty a zbožím a 
e) informace o možných úmyslných porušeních pravidel spáchaných 
pomocí podvodných nebo klamavých praktik. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 16 odst. 3 3. Při přijímání aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů 
stanovených v tomto oddíle, a pokud to nebrání dosažení cílů, které 
sledují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2, zohlední Komise také: 
a) potřebu usnadnit uplatňování aktů v přenesené pravomoci a 
prováděcích aktů, se zohledněním povahy a velikosti malých podniků; 
b) potřebu umožnit pokračující využívání tradičních metod v jakékoliv 
fázi produkce, zpracování nebo distribuce potravin a v produkci 
tradičních potravin a 
c) potřeby provozovatelů umístěných v regionech vystavených zvláštním 
zeměpisným omezením. 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

čl. 17 Pro účely článku 18 se rozumí: 
a) výrazem „na odpovědnost úředního veterinárního lékaře“ situace, kdy 
úřední veterinární lékař zadá provedení určitého úkonu pomocnému 
úřednímu veterinárnímu pracovníkovi; 
b) výrazem „pod dohledem úředního veterinárního lékaře“ situace, kdy 
určitý úkon provádí pomocný úřední veterinární pracovník na 
odpovědnost úředního veterinárního lékaře a tento úřední veterinární 
lékař je přítomen v daných prostorách po dobu nutnou k provedení 
tohoto úkonu; 
c) „prohlídkou před porážkou“ ověření požadavků na zdraví lidí a zvířat 
a na dobré životní podmínky zvířat před poražením daného zvířete, 
případně včetně klinického vyšetření každého jednotlivého zvířete, a 
ověření informací o potravinovém řetězci podle oddílu III přílohy II 
nařízení (ES) č. 853/2004; 
d) „prohlídkou po porážce“ ověření v prostorách jatek nebo zařízení na 
zpracování zvěřiny, zda jsou splněny požadavky týkající se: 
    i) jatečně upravených těl ve smyslu bodu 1.9 přílohy I nařízení (ES) č. 
853/2004 a drobů ve smyslu bodu 1.11 uvedené přílohy pro účely 
rozhodnutí, zda je dané maso vhodné k lidské spotřebě, 
    ii) bezpečného odstraňování specifikovaného rizikového materiálu a 
    iii) zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 18 odst. 1 1. Součástí úředních kontrol produktů živočišného původu určených k 
lidské spotřebě, které jsou prováděny za účelem ověření souladu s 
pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení, je ověření souladu s 
příslušnými požadavky stanovenými v nařízení (ES) č. 852/2004, (ES) č. 
853/2004, (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1099/2009. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 18 odst. 2 2. Úřední kontroly uvedené v odstavci 1, jež jsou prováděny v 
souvislosti s produkcí masa, zahrnují: 
a) prohlídku před porážkou provedenou na jatkách úředním veterinárním 
lékařem, kterému mohou být v souvislosti s předvýběrem zvířat 
nápomocni pomocní úřední veterinární pracovníci vyškolení za tímto 
účelem; 
b) odchylně od písmene a), pokud jde o drůbež a zajícovce, prohlídku 
před porážkou prováděnou úředním veterinárním lékařem, pod 
dohledem úředního veterinárního lékaře nebo, jsou-li zavedeny 
dostatečné záruky, na odpovědnost úředního veterinárního lékaře; 
c) prohlídku po porážce prováděnou úředním veterinárním lékařem, pod 

166/1999 
ve znění 
302/2017 

§ 21 odst. 15 (15) Jatečná zvířata podléhají na jatkách povinné prohlídce jatečných 
zvířat a masa, kterou provádí úřední veterinární lékař, který splňuje 
požadavky odborné kvalifikace stanovené předpisy Evropské unie66). 
Podrobnosti prohlídky jatečných zvířat a masa včetně úkonů, které 
mohou být prováděny jinými osobami odborně způsobilými k výkonu 
odborné veterinární činnosti než veterinárními lékaři, jsou stanoveny 
předpisy Evropské unie67). 
 

DAD  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

dohledem úředního veterinárního lékaře nebo, jsou-li zavedeny 
dostatečné záruky, na odpovědnost úředního veterinárního lékaře; 
d) ostatní úřední kontroly prováděné na jatkách, v bourárnách a 
zařízeních na zpracování zvěřiny úředním veterinárním lékařem, pod 
dohledem úředního veterinárního lékaře nebo, jsou-li zavedeny 
dostatečné záruky, na odpovědnost úředního veterinárního lékaře k 
ověření souladu s požadavky, které se vztahují na: 
    i) hygienu produkce masa; 
    ii) přítomnost reziduí veterinárních léčivých přípravků a 
kontaminujících látek v produktech živočišného původu určených k 
lidské spotřebě; 
    iii) audity správné hygienické praxe a postupy založené na zásadách 
HACCP; 
    iv) laboratorní testy ke zjištění přítomnosti původců zoonóz a nákaz 
zvířat a k ověření, zda je splněno mikrobiologické kritérium ve smyslu 
čl. 2 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 (1); 
    v) manipulaci a odstraňování vedlejších produktů živočišného původu 
a specifikovaného rizikového materiálu; 
    vi) zdraví a dobré životní podmínky zvířat. 

  9256     
čl. 18 odst. 3 3. Příslušný orgán může na základě analýzy rizik povolit, aby personál 

jatek asistoval při provádění úkolů souvisejících s úředními kontrolami 
uvedenými v odstavci 2 v zařízeních na porážku drůbeže nebo zajícovců 
nebo aby v zařízeních na porážku jiných druhů zvířat vykonal konkrétní 
úkoly týkající se odběru vzorků a testování související s takovými 
kontrolami, a to pod podmínkou, že tento personál: 
a) jedná nezávisle na personálu jatek pracujícím ve výrobě; 
b) absolvoval odpovídající školení k provádění těchto úkolů a 
c) vykonává tyto úkoly v přítomnosti a podle pokynů úředního 
veterinárního lékaře nebo pomocného úředního veterinárního 
pracovníka. 

166/1999 
ve znění 
48/2006 
182/2008 
308/2011 

§ 18 odst. 1 
písm. d) 

(1) Živočišné produkty musí  d) být, není-li stanoveno tímto zákonem 
nebo předpisy Evropské unie jinak, stanoveným způsobem opatřeny 
značkou zdravotní nezávadnosti, anebo, pokud není použití značky 
zdravotní nezávadnosti stanoveno, identifikační značkou14f). 

DAD  

  9256     
čl. 18 odst. 4 4. Pokud úřední kontroly uvedené v odst. 2 písm. a) a c) nezjistí žádné 

nedostatky, v jejichž důsledku by dané maso nebylo vhodné k lidské 
spotřebě, označí se domácí kopytníci, velká volně žijící zvěř a savci 
zvěře ve farmových chovech kromě zajícovců značkou zdravotní 
nezávadnosti; toto označení provede úřední veterinární lékař, nebo se 

166/1999 
ve znění 
48/2006 
182/2008 
308/2011 

§ 18 odst. 1 
písm. d) 

(1) Živočišné produkty musí  d) být, není-li stanoveno tímto zákonem 
nebo předpisy Evropské unie jinak, stanoveným způsobem opatřeny 
značkou zdravotní nezávadnosti, anebo, pokud není použití značky 
zdravotní nezávadnosti stanoveno, identifikační značkou14f). 

DAD  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

provede pod jeho dohledem či na jeho odpovědnost, nebo je za 
podmínek stanovených v odstavci 3 provede personál jatek. 

  9256     
čl. 18 odst. 5 5. Úřední veterinární lékař nese i nadále odpovědnost za rozhodnutí 

učiněná v návaznosti na úřední kontroly stanovené v odstavcích 2 a 4, a 
to i v případě, že provedení určitého úkonu zadal pomocnému úřednímu 
veterinárnímu pracovníkovi. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 18 odst. 6 6. Pro účely úředních kontrol uvedených v odstavci 1 prováděných v 
souvislosti s živými mlži provedou příslušné orgány klasifikaci 
produkčních a sádkovacích oblastí. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 18 odst. 7 7. Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 
doplňující toto nařízení o zvláštní pravidla pro provádění úředních 
kontrol podle odstavců 2 až 6 tohoto článku týkající se: 
a) kritérií a podmínek k určení situace, kdy je odchylně od odst. 2 písm. 
a) možné provádět na určitých jatkách prohlídku před porážkou pod 
dohledem nebo na odpovědnost úředního veterinárního lékaře, za 
předpokladu, že tyto odchylky nemají vliv na dosažení cílů tohoto 
nařízení; 
b) pokud jde o drůbež a zajícovce, kritérií a podmínek k určení, kdy jsou 
splněny dostatečné záruky, aby úřední kontroly mohly být prováděny na 
odpovědnost úředního veterinárního lékaře, s ohledem na prohlídky před 
porážkou uvedené v odst. 2 písm. b); 
c) kritérií a podmínek k určení situace, kdy je odchylně od odst. 2 písm. 
a) možné provádět prohlídku před porážkou mimo prostor jatek v 
případě nucené porážky; 
d) kritérií a podmínek k určení situace, kdy je odchylně od odst. 2 písm. 
a) a b) možné provádět prohlídku před porážkou v hospodářství, odkud 
dané zvíře pochází; 
e) kritérií a podmínek k určení, kdy jsou splněny dostatečné záruky, aby 
úřední kontroly mohly být prováděny na odpovědnost úředního 
veterinárního lékaře, s ohledem na prohlídky po porážce a auditní 
činnosti uvedené v odst. 2 písm. c) a d); 
f) kritérií a podmínek k určení situace, kdy odchylně od odst. 2 písm. c) 
má v případě nucené porážky prohlídku po porážce provést úřední 
veterinární lékař; 
g) kritérií a podmínek k určení situace, kdy v souvislosti s 
hřebenatkovitými (Pectinidae), mořskými plži a sumýši (Holothuroidea) 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

nemá být odchylně od odstavce 6 provedena klasifikace produkčních a 
sádkovacích oblastí; 
h) zvláštních odchylek, pokud jde o soba polárního (Rangifer tarandus 
tarandus), bělokura rousného (Lagopus lagopus) a bělokura horského 
(Lagopus mutus), s cílem umožnit pokračování zavedených místních a 
tradičních zvyků a postupů, za předpokladu, že uvedené odchylky 
nemají vliv na dosažení cílů tohoto nařízení; 
i) kritérií a podmínek k určení situace, kdy odchylně od odst. 2 písm. d) 
může úřední kontroly v bourárnách provádět personál, který je 
příslušnými orgány za tímto účelem určen a náležitě vyškolen; 
j) zvláštních minimálních požadavků na pracovníky příslušných orgánů, 
úřední veterinární lékaře a pomocné úřední veterinární pracovníky, aby 
se zajistilo náležité provádění jejich úkolů stanovených v tomto článku, 
včetně minimálních požadavků na školení; 
k) vhodných minimálních požadavků na školení pracovníků jatek 
asistujících při provádění úkolů souvisejících s úředními kontrolami a 
jinými úředními činnostmi podle odstavce 3. 

čl. 18 odst. 8 8. Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví pravidla pro 
jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol uvedených v 
tomto článku, pokud jde o: 
a) zvláštní požadavky na provádění úředních kontrol a jejich jednotnou 
minimální četnost s ohledem na specifická nebezpečí a rizika, která se 
vyskytují v souvislosti s každým produktem živočišného původu a s 
různými procesy, jimiž prochází, a v případech, kdy je určitá minimální 
úroveň úředních kontrol nezbytná k reakci na zjištěná jednotná 
nebezpečí a rizika, jež mohou produkty živočišného původu 
představovat; 
b) podmínky pro klasifikaci a monitorování klasifikovaných 
produkčních a sádkovacích oblastí pro živé mlže; 
c) případy, kdy mají příslušné orgány přijmout v souvislosti se 
zvláštními případy nesouladu jedno nebo více opatření uvedených v čl. 
137 odst. 2 a čl. 138 odst. 2; 
d) praktická opatření pro prohlídky před porážkou a po porážce, jak jsou 
uvedeny v odst. 2 písm. a), b) a c), včetně jednotných požadavků 
nezbytných k zajištění splnění dostatečných záruk, pokud jsou úřední 
kontroly prováděny na odpovědnost úředního veterinárního lékaře; 
e) technické požadavky na značku zdravotní nezávadnosti a praktická 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

opatření pro její používání; 
f) zvláštní požadavky na provádění úředních kontrol a jejich jednotnou 
minimální četnost u syrového mléka, mléčných výrobků a produktů 
rybolovu v případech, kdy je určitá minimální míra úředních kontrol 
nezbytná k reakci na zjištěná jednotná nebezpečí a rizika, jež tyto 
komodity mohou představovat. 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 
odst. 2. 

čl. 18 odst. 9 9. Členské státy mohou souběžně s naplňováním cílů tohoto nařízení, a 
zejména pokud jde o dodržování požadavků na bezpečnost potravin, 
přijmout vnitrostátní opatření, jimiž se provádějí časově a rozsahem 
omezené pilotní projekty, jejichž cílem je posouzení alternativních 
praktických opatření pro provádění úředních kontrol produkce masa. 
Tato vnitrostátní opatření se oznámí postupem stanoveným v článcích 5 
a 6 směrnice (EU) 2015/1535. Výsledek hodnocení provedených v rámci 
pilotních projektů se oznámí Komisi, jakmile je k dispozici. 

166/1999 
ve znění 
182/2008 
308/2011 

§ 24 odst. 2 
písm. b) bod 
5 

(2) Prováděcí právní předpis stanoví v souladu s předpisy Evropské 
unie17o) b) jakým postupem a podle jakých kritérií může krajská 
veterinární správa přizpůsobit bez ohrožení hygieny výroby 
veterinární a hygienické požadavky pro podniky, závody a jiná 
zařízení, v nichž se zachází se živočišnými produkty, s cílem  
5. umožnit podnikům, závodům a jiným zařízením provádění 
provozních zkoušek k ověřování nových přístupů k hygienické 
kontrole, 

PAD  

čl. 18 odst. 10 10. Pro účely článku 30 se povoluje přenesení některých úkolů úřední 
kontroly uvedených v tomto článku na jednu nebo více fyzických osob. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 19 odst. 1 1. Úřední kontroly za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 
1 odst. 2 písm. a) a c) zahrnují úřední kontroly, které se provádějí v 
jakékoliv fázi produkce, zpracování a distribuce s ohledem na příslušné 
látky, včetně látek k použití v materiálech určených pro styk s 
potravinami a látek kontaminujících, nepovolených, zakázaných a 
nežádoucích, jejichž použití nebo výskyt v případě plodin nebo zvířat 
nebo produkce či zpracování potravin nebo krmiv může mít za následek 
přítomnost reziduí těchto látek v potravinách nebo krmivech. 

258/2000 § 25 písm. a) Předměty běžného užívání se pro účely tohoto zákona rozumějí 
materiály a předměty určené pro styk s potravinami upravené přímo 
použitelným předpisem Evropské unie o materiálech a předmětech 
určených pro styk s potravinami 
 

DAD  

  9256     
  258/2000 

ve znění 
274/2003 
392/2005 
223/2013 
267/2015 

§ 26 odst. 1  (1) Výrobce nebo dovozce předmětů běžného užívání uvedených v § 
25 odst. 1 písm. a) a c) je povinen, pokud přímo použitelný předpis 
Evropské unie nestanoví jinak, zajistit, aby jím vyráběné nebo 
dovážené předměty běžného užívání byly při uvedení na trh 
bezpečné, zejména aby  a) za obvyklých nebo běžně předvídatelných 
podmínek nezpůsobily poškození zdraví fyzických osob nebo 
nepříznivé ovlivnění potraviny nebo pokrmu, b) vyhovovaly 
prováděcím právním předpisem stanoveným hygienickým 
požadavkům na jejich složení, vlastnosti a mikrobiologickou čistotu; 
dodržení hygienických požadavků na složení a vlastnosti výrobků a 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

materiálů uvedených v § 25 písm. a) a c) je výrobce nebo dovozce 
povinen zkoušet a hodnotit za podmínek stanovených prováděcím 
právním předpisem a o provedení a výsledcích stanovených zkoušek 
a o hodnocení vést dokumentaci, 

čl. 19 odst. 2 2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o pravidla pro provádění 
úředních kontrol podle odstavce 1 tohoto článku a pro opatření, která 
mají příslušné orgány v návaznosti na tyto úřední kontroly přijmout. 
Tyto akty v přenesené pravomoci stanoví pravidla pro: 
a) zvláštní požadavky na provádění úředních kontrol, případně včetně 
rozsahu odebíraných vzorků a fáze produkce, zpracování a distribuce, v 
nichž se vzorky mají odebírat v souladu s metodami, které se pro 
odebírání vzorků a laboratorní analýzy mají použít, stanovenými v 
souladu s čl. 34 odst. 6 písm. a) a b), s ohledem na specifická nebezpečí 
a rizika související s látkami uvedenými v odstavci 1 tohoto článku; 
b) případy, kdy mají příslušné orgány v souvislosti s případy nesouladu 
nebo s podezřením na ně přijmout jedno nebo více opatření uvedených v 
čl. 137 odst. 2 a čl. 138 odst. 2; 
c) případy, kdy mají příslušné orgány v souvislosti s případy nesouladu 
týkajícími se zvířat a zboží ze třetích zemí nebo s podezřením na ně 
přijmout jedno nebo více opatření uvedených v článcích 65 až 72. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 19 odst. 3 3. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit pravidla pro 
jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol uvedených v 
odstavci 1 a opatření, která mají příslušné orgány v návaznosti na tyto 
kontroly přijmout, pokud jde o: 
a) jednotnou minimální četnost těchto úředních kontrol s ohledem na 
nebezpečí a rizika související s látkami uvedenými v odstavci 1; 
b) zvláštní dodatečná opatření a zvláštní dodatečné informace k 
opatřením a informacím uvedeným v článku 110 pro přípravu 
příslušných částí víceletých vnitrostátních plánů kontrol stanovených v 
čl. 109 odst. 1; 
c) zvláštní praktická opatření pro aktivaci mechanismu správní pomoci 
stanoveného v článcích 102 až 108. 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 
odst. 2. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 19 odst. 4 4. Pro účely článku 30 se povoluje přenesení některých úkolů úřední 
kontroly uvedených v tomto článku na jednu nebo více fyzických osob. 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

čl. 20 odst. 1 1. Úřední kontroly za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 
1 odst. 2 písm. a), c), d) a e) zahrnují úřední kontroly, které se provádějí 
v jakékoliv fázi produkce, zpracování a distribuce, u zvířat, produktů 
živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů 
živočišného původu nebo získaných produktů. 

166/1999 
ve znění 
131/2003 
316/2004 
48/2006 
182/2008 
308/2011  

§ 2 Veterinární péče podle tohoto zákona zahrnuje a) péči o zdraví zvířat a 
jeho ochranu, zejména předcházení vzniku a šíření onemocnění 
přenosných přímo nebo nepřímo mezi zvířaty vnímavých druhů (dále 
jen „nákaza“) a jiných onemocnění zvířat a jejich zdolávání, ochranu 
zdraví lidí před nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka, b) péči o 
zdravotní nezávadnost živočišných produktů a krmiv a ochranu zdraví 
lidí před jeho poškozením nebo ohrožením živočišnými produkty, 
c) ochranu území České republiky před zavlečením nákaz zvířat a 
nemocí přenosných ze zvířat na člověka a před dovozem zdravotně 
závadných živočišných produktů a krmiv ze zahraničí, d) ochranu 
životního prostředí před nepříznivými vlivy souvisejícími s chovem 
zvířat, výrobou a zpracováváním živočišných produktů, jakož i 
ochranu zvířat a jejich produkce před riziky ze znečištěného životního 
prostředí, e) veterinární asanaci, f) dozor nad dodržováním povinností 
a požadavků stanovených k zajištění těchto úkolů tímto zákonem, 
zvláštními právními předpisy1b) a předpisy Evropské unie2) (státní 
veterinární dozor). 

DAD  

  9256     
čl. 20 odst. 2 2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o pravidla pro provádění 
úředních kontrol u zvířat, produktů živočišného původu, zárodečných 
produktů, vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů 
s cílem ověřit soulad s pravidly Unie uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. d) a 
e) a pro opatření, která mají příslušné orgány v návaznosti na úřední 
kontroly přijmout. Tyto akty v přenesené pravomoci stanoví pravidla 
pro: 
a) zvláštní požadavky na provádění úředních kontrol u zvířat, produktů 
živočišného původu a zárodečných produktů, aby se na zjištěná 
nebezpečí a rizika pro zdraví lidí a zvířat reagovalo úředními kontrolami 
prováděnými za účelem ověření souladu s opatřeními k prevenci a 
tlumení nákaz stanovenými podle pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. d); 
b) zvláštní požadavky na provádění úředních kontrol u vedlejších 
produktů živočišného původu a získaných produktů, aby se na specifická 
nebezpečí a rizika pro zdraví lidí a zvířat reagovalo úředními kontrolami 
prováděnými za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 
odst. 2 písm. e); 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

c) případy, kdy mají příslušné orgány v souvislosti s případy nesouladu 
nebo s podezřením na ně přijmout jedno nebo více opatření uvedených v 
čl. 137 odst. 2 a čl. 138 odst. 2. 

čl. 20 odst. 3 3. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit pravidla pro 
jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol uvedených v 
odstavci 1, pokud jde o: 
a) jednotnou minimální četnost takových úředních kontrol u zvířat, 
produktů živočišného původu a zárodečných produktů v případech, kdy 
je určitá minimální míra úředních kontrol nezbytná k tomu, aby se na 
zjištěná jednotná nebezpečí a rizika pro zdraví lidí a zvířat reagovalo 
úředními kontrolami prováděnými za účelem ověření souladu s 
opatřeními k prevenci a tlumení nákaz stanovenými podle pravidel 
uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. d), a 
b) jednotnou minimální četnost takových úředních kontrol u vedlejších 
produktů živočišného původu a získaných produktů v případech, kdy je 
určitá minimální míra úředních kontrol nezbytná k tomu, aby se na 
specifická nebezpečí a rizika pro zdraví lidí a zvířat reagovalo úředními 
kontrolami prováděnými za účelem ověření souladu s pravidly 
uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. e). 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 
odst. 2. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 20 odst. 4 4. Pro účely článku 30 se povoluje přenesení některých úkolů úřední 
kontroly uvedených v tomto článku na jednu nebo více fyzických osob. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 21 odst. 1 1. Úřední kontroly za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 
1 odst. 2 písm. f) se provádějí ve všech příslušných fázích produkce, 
zpracování a distribuce v celém zemědělsko-potravinovém řetězci. 

166/1999 
ve znění 
182/2008 
308/2011 

§ 7 odst. 2  (2) Zvířata mohou být přepravována jen za podmínek stanovených 
tímto zákonem, zákonem na ochranu zvířat proti týrání6) a předpisy 
Evropské unie upravujícími ochranu zvířat během přepravy14); úřední 
veterinární lékaři dozírají na dodržování těchto podmínek. 

PAD  

  246/1992 
ve znění 
77/2004 
77/2006 
312/2008 
291/2009 
359/2012 
183/2017 

§ 22 odst. 1 Státní veterinární správa (1) Krajské veterinární správy a na území 
hlavního města Prahy Městská veterinární správa na úseku ochrany 
zvířat a) vykonávají dozor nad dodržováním povinností uložených 
chovatelům a ostatním fyzickým a právnickým osobám,  b) plní úkoly 
vyplývající pro ně z přímo použitelných předpisů Evropské unie5), 
upravujících ochranu zvířat během přepravy a souvisejících činností a 
z přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu 
zvířat při usmrcování13) zejména vykonávají dozor nad plněním 
povinností fyzických a právnických osob vyplývajících z těchto 
předpisů,… f) vypracovávají odborná vyjádření a vydávají osvědčení 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

o schválení silničního dopravního prostředku nebo plavidla pro 
přepravu hospodářských zvířat5b), pozastavují a odnímají tato 
osvědčení, g) vydávají, pozastavují a odnímají povolení dopravce a 
povolení dopravce pro dlouhotrvající cesty5c), h) oznamují 
ministerstvu porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího ochranu zvířat během přepravy a souvisejících 
činností1a) řidičem nebo průvodcem, který je držitelem osvědčení, i) 
provádí kontroly a jiná opatření související s knihou jízd5d),  
j) rozhodují o udělení, pozastavení nebo odnětí schválení vydaného 
kontrolnímu stanovišti5e), 

  246/1992 
ve znění 
77/2004 
77/2006 
312/2008 
308/2011 
359/2012 

§ 22 odst. 2 (2) Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy na úseku 
ochrany zvířat b) vykonává dozor nad dodržováním povinností 
stanovených tímto zákonem a obecně závaznými právními předpisy 
vydanými na jeho základě v případech, kdy si to vyhradí, c) plní úkoly 
vyplývající pro ni z přímo použitelných předpisů Evropské unie5b) 
upravujících ochranu zvířat během přepravy a souvisejících činností a 
z přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu 
zvířat při usmrcování13), zejména vykonává dozor nad plněním 
povinností fyzických a právnických osob vyplývající z těchto 
předpisů, kdy si to vyhradí, d) spolupracuje na úseku dozoru nad 
ochranou zvířat s orgány ochrany zvířat Rady Evropy, Evropské unie 
a třetích zemí a na vyžádání jim poskytuje příslušné informace, e) 
vede záznamy o povoleních dopravců a o povoleních dopravců pro 
dlouhotrvající cesty, o osvědčeních o schválení silničních dopravních 
prostředků a o schválení plavidel pro přepravu hospodářských 
zvířat5h), f) může zakázat přepravu zvířat určitým dopravcem nebo 
určitým dopravním prostředkem v souladu s přímo použitelným 
předpisem Evropské unie upravujícím ochranu zvířat během přepravy 
a souvisejících činností5i),…i) plní úkoly podle čl. 13 odst. 3 až 5 
nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat 
při usmrcování, … 

  

čl. 21 odst. 2 2. Úřední kontroly za účelem ověření souladu s pravidly, jimiž se stanoví 
požadavky na dobré životní podmínky zvířat v případě jejich přepravy, 
zejména s nařízením (ES) č. 1/2005, musí zahrnovat: 
a) v případě dlouhotrvajících cest mezi členskými státy a mezi nimi a 
třetími zeměmi úřední kontroly prováděné před nakládkou, při nichž je 
kontrolována způsobilost zvířat pro přepravu; 

  Přímo použitelné NA  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBG68VATE)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                            VII.                                                                    

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                       str. 61 z 199   

Celex: 32017R0625 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 95 2017 Gestor MZe Zpracoval (jméno+datum): MVDr. Adela Riegerová 6.5.2019 
Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných 

úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

b) v případě dlouhotrvajících cest mezi členskými státy a mezi nimi a 
třetími zeměmi, při nichž se přepravují domácí koňovití jiní než 
evidovaní koňovití a domácí skot, ovce, kozy a prasata, před 
uskutečněním těchto cest: 
    i) úřední kontroly knihy jízd za účelem ověření, že je plán přepravy 
realistický a že vykazuje soulad s nařízením (ES) č. 1/2005, a 
    ii) úřední kontroly za účelem ověření, že přepravce uvedený v knize 
jízd má platné povolení přepravce, osvědčení o schválení pro dopravní 
prostředek pro dlouhotrvající cesty a osvědčení o způsobilosti pro řidiče 
a průvodce; 
c) na stanovištích hraniční kontroly stanovených v čl. 59 odst. 1 a na 
místech výstupu: 
    i) úřední kontroly způsobilosti přepravovaných zvířat a dopravních 
prostředků za účelem ověření souladu s kapitolou II přílohy I nařízení 
(ES) č. 1/2005 a případně s kapitolou VI uvedené přílohy; 
    ii) úřední kontroly za účelem ověření, že přepravci dodržují platné 
mezinárodní dohody a mají platné povolení přepravce a osvědčení o 
způsobilosti pro řidiče a průvodce, a 
    iii) úřední kontroly za účelem ověření, zda domácí koňovití a domácí 
skot, ovce, kozy a prasata byli nebo mají být přepravováni 
dlouhotrvajícími cestami. 

čl. 21 odst. 3 3. Při provádění úředních kontrol a jiných úředních činností přijmou 
příslušné orgány nezbytná opatření s cílem předejít vzniku jakéhokoliv 
prodlení mezi naložením zvířat a jejich odjezdem nebo v průběhu 
přepravy či omezit takové prodlení na minimum. 
Příslušné orgány nesmějí zvířata v průběhu přepravy zadržovat, ledaže je 
to nezbytné výhradně z důvodů dobrých životních podmínek zvířat nebo 
z důvodů souvisejících se zdravím zvířat nebo lidí. Pokud je nutné 
zvířata během přepravy zadržet po dobu delší než dvě hodiny, příslušné 
orgány zajistí, aby byla přijata vhodná opatření s cílem postarat se o ně a 
případně je nakrmit, napojit, vyložit a ustájit. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 21 odst. 4 4. Je-li v návaznosti na úřední kontroly uvedené v odst. 2 písm. b) zjištěn 
nesoulad a pořadatel ho před dlouhotrvající cestou nenapraví 
provedením náležitých změn podmínek přepravy, příslušné orgány tuto 
dlouhotrvající cestu zakáží. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 21 odst. 5 5. Zjistí-li příslušné orgány v návaznosti na úřední kontroly uvedené v 
odst. 2 písm. c), že zvířata nejsou k další přepravě způsobilá, nařídí, aby 

  Přímo použitelné NA   
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úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel 
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změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 
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(ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení 
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Schválil    (jméno+datum): Ing. Jindřich Fialka 6.5.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

byla vyložena, napojena a nakrmena a aby jim byl poskytnut odpočinek, 
dokud nebudou způsobilá v přepravě pokračovat. 

čl. 21 odst. 6 6. Nesoulad s pravidly uvedenými v odstavci 1 tohoto článku se pro 
účely článků 105 a 106 rovněž oznámí: 
a) členským státům, které udělily povolení přepravci; 
b) je-li zjištěn nesoulad s kterýmkoliv z uvedených pravidel ze strany 
dopravního prostředku, členskému státu, který vydal pro tento dopravní 
prostředek osvědčení o schválení; 
c) je-li zjištěn nesoulad s kterýmkoliv z uvedených pravidel ze strany 
řidiče, členskému státu, který tomuto řidiči vydal osvědčení o 
způsobilosti. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 21 odst. 7 7. Pro účely článku 30 se povoluje přenesení některých úkolů úřední 
kontroly uvedených v tomto článku na jednu nebo více fyzických osob. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 21 odst. 8 8. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o pravidla pro provádění 
úředních kontrol za účelem ověření souladu s pravidly Unie uvedenými 
v čl. 1 odst. 2 písm. f). Tyto akty v přenesené pravomoci zohlední rizika 
pro dobré životní podmínky zvířat v souvislosti se zemědělskými 
činnostmi a přepravou, porážkou a usmrcováním zvířat a stanoví 
pravidla pro: 
a) zvláštní požadavky na provádění těchto úředních kontrol v reakci na 
rizika související s různými druhy zvířat a dopravními prostředky a na 
potřebu zabránit postupům, které nejsou v souladu, a s cílem omezit 
utrpení zvířat; 
b) případy, kdy mají příslušné orgány v souvislosti se zvláštními případy 
nesouladu přijmout jedno nebo více opatření uvedených v čl. 137 odst. 2 
a čl. 138 odst. 2; 
c) ověření požadavků na dobré životní podmínky zvířat na stanovištích 
hraniční kontroly a v místech výstupu a minimální požadavky platné pro 
tato místa výstupu; 
d) zvláštní kritéria a podmínky pro aktivaci mechanismu správní pomoci 
stanoveného v článcích 102 až 108; 
e) případy a podmínky, kdy mohou úřední kontroly za účelem ověření 
souladu s požadavky na dobré životní podmínky zvířat zahrnovat i 
použití zvláštních ukazatelů dobrých životních podmínek zvířat 
vycházejících z měřitelných kritérií účinnosti, a vypracování takových 
ukazatelů na základě vědeckých a technických poznatků. 

  Přímo použitelné NA  
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Schválil    (jméno+datum): Ing. Jindřich Fialka 6.5.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

čl. 21 odst. 9 9. Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví pravidla pro 
jednotná praktická opatření pro úřední kontroly prováděné za účelem 
ověření souladu s pravidly Unie uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. f), která 
stanoví požadavky na dobré životní podmínky zvířat, a pro opatření 
přijímaná příslušnými orgány v návaznosti na tyto kontroly, pokud jde o: 
a) jednotnou minimální četnost těchto úředních kontrol v případech, kdy 
je určitá minimální míra úředních kontrol nezbytná k reakci na rizika 
související s různými druhy zvířat a dopravními prostředky a na potřebu 
zabránit postupům, které nejsou v souladu, a s cílem omezit utrpení 
zvířat, a 
b) praktická opatření pro vedení písemných záznamů o provedených 
úředních kontrolách a dobu jejich uchovávání. 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 
odst. 2. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 22 odst. 1 1. Úřední kontroly za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 
1 odst. 2 písm. g) zahrnují úřední kontroly škodlivých organismů, 
rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a kontroly 
profesionálních provozovatelů a dalších osob, na něž se tato pravidla 
vztahují. 

  Přímo použitelné + nařízení 2016/2031 NA  

čl. 22 odst. 2 2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o pravidla pro provádění 
úředních kontrol rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů s cílem 
ověřit soulad s pravidly Unie uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. g) 
vztahujícími se na toto zboží a pro opatření přijímaná příslušnými 
orgány po provedení těchto úředních kontrol. Tyto akty v přenesené 
pravomoci stanoví pravidla pro: 
a) zvláštní požadavky pro provádění těchto úředních kontrol v případě 
dovozu konkrétních rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, na 
něž se vztahují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. g), do Unie a jejich 
přemísťování v Unii, v reakci na zjištěná nebezpečí a rizika pro zdraví 
rostlin ve vztahu k určitým rostlinám, rostlinným produktům a jiným 
předmětům pocházejícím nebo dováženým z určité země nebo místa a 
b) případy, kdy mají příslušné orgány v souvislosti se zvláštními případy 
nesouladu přijmout jedno nebo více opatření uvedených v čl. 137 odst. 2 
a čl. 138 odst. 2; 

  Přímo použitelné NA  

čl. 22 odst. 3 3. Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví pravidla pro 
jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol rostlin, 

  Přímo použitelné NA  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBG68VATE)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                            VII.                                                                    

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                       str. 64 z 199   

Celex: 32017R0625 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 95 2017 Gestor MZe Zpracoval (jméno+datum): MVDr. Adela Riegerová 6.5.2019 
Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných 

úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

rostlinných produktů a jiných předmětů s cílem ověřit soulad s pravidly 
Unie uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. g), jež se na toto zboží vztahují, a 
pro kroky přijímané příslušnými orgány v návaznosti na tyto úřední 
kontroly, pokud jde o: 
a) jednotnou minimální četnost takových úředních kontrol v případech, 
kdy je určitá minimální úroveň úředních kontrol nezbytná k reakci na 
zjištěná jednotná nebezpečí a rizika pro zdraví rostlin ve vztahu k 
určitým rostlinám, rostlinným produktům a jiným předmětům 
pocházejícím nebo dováženým z určité země nebo místa; 
b) jednotnou četnost úředních kontrol prováděných příslušnými orgány u 
provozovatelů, kteří jsou oprávněni vydávat rostlinolékařské pasy v 
souladu s čl. 84 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031, přičemž se zohlední i 
to, zda provozovatelé mají zaveden plán řízení fytosanitárních rizik, jak 
je uvedeno v článku 91 uvedeného nařízení, pro rostliny, rostlinné 
produkty a jiné předměty, které produkují; 
c) jednotnou četnost úředních kontrol prováděných příslušnými orgány u 
provozovatelů, kteří jsou oprávněni provádět označování uvedené v čl. 
96 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031 nebo vydávat úřední potvrzení podle 
čl. 99 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení. 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 
odst. 2. 

čl. 22 odst. 4 4. Pro účely článku 30 se povoluje přenesení některých úkolů úřední 
kontroly uvedených v tomto článku na jednu nebo více fyzických osob. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 23 odst. 1 1. Úřední kontroly za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 
1 odst. 2 písm. a), b) a c) zahrnují úřední kontroly GMO pro účely 
produkce potravin a krmiv a geneticky modifikovaných potravin a krmiv 
prováděné ve všech příslušných fázích produkce, zpracování a distribuce 
v celém zemědělsko-potravinovém řetězci. 

147/2002 
ve znění 
179/2013 
279/2013 

§ 2 odst. 2 (2) Ústav na úseku nakládání s geneticky modifikovanými organismy 
a produkty podle zákona o nakládání s geneticky modifikovanými 
organismy5) provádí státní odbornou kontrolu, kontrolu a zkoušky 
těchto organismů a produktů a sleduje účinnost geneticky 
modifikovaných organismů využívaných k ochraně rostlin a rezistenci 
škodlivých organismů k produktům geneticky modifikovaných 
organismů. V případě zjištění porušení stanovených povinností Ústav 
podává podnět České inspekci životního prostředí k zahájení 
správního řízení a informuje o tom Ministerstvo životního prostředí. 
Ústav dále provádí pro Státní zemědělský intervenční fond odborné a 
kontrolní činnosti v oblasti pěstování geneticky modifikovaných odrůd 
podle zákona o zemědělství4a). 

PAD  

  78/2004 
ve znění 

§ 33 Ostatní správní orgány (1) Orgány veterinární správy, Státní 
zemědělská a potravinářská inspekce, Ústav, Státní ústav pro kontrolu 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

279/2013 
371/2016 

léčiv a Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv  a) 
provádějí odbornou kontrolu nad nakládáním s geneticky 
modifikovanými organismy a genetickými produkty, kontrolu a 
zkoušky geneticky modifikovaných organismů a genetických 
produktů v rámci své působnosti a podle zvláštních právních 
předpisů,14) b) v případě zjištění porušení tohoto zákona podávají 
inspekci podnět k zahájení správního řízení a informují ministerstvo. 
(2) Pověření pracovníci správních orgánů uvedených v odstavci 1 se 
při výkonu kontrolní činnosti prokazují průkazem příslušného 
správního orgánu, který je současně dokladem o jejich pověření ke 
kontrole. 

čl. 23 odst. 2 2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o pravidla pro provádění 
úředních kontrol uvedená v odstavci 1 tohoto článku a pro opatření, 
která mají příslušné orgány v návaznosti na tyto kontroly přijmout. Tyto 
akty v přenesené pravomoci zohlední potřebu zajistit určitou minimální 
úroveň úředních kontrol, aby se zamezilo postupům, které porušují 
pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. b), a stanoví: 
a) zvláštní požadavky na provádění úředních kontrol v reakci na zjištěná 
jednotná nebezpečí a rizika týkající se: 
    i) přítomnosti GMO pro účely produkce potravin a krmiv a geneticky 
modifikovaných potravin a krmiv, které nebyly povoleny v souladu se 
směrnicí 2001/18/ES nebo nařízením (ES) č. 1829/2003, v zemědělsko-
potravinovém řetězci; 
    ii) pěstování GMO pro účely produkce potravin a krmiv a správného 
uplatňování plánu monitorování uvedeného v čl. 13 odst. 2 písm. e) 
směrnice 2001/18/ES a v čl. 5 odst. 5 písm. b) a čl. 17 odst. 5 písm. b) 
nařízení (ES) č. 1829/2003; 
b) případy, kdy mají příslušné orgány v souvislosti se zvláštními případy 
nesouladu přijmout jedno nebo více opatření uvedených v čl. 137 odst. 2 
a čl. 138 odst. 2. 

  Přímo použitelné NA  

  

čl. 23 odst. 3 3. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit pravidla pro 
jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol uvedených v 
odstavci 1, přičemž zohlední potřebu zajistit určitou minimální úroveň 
úředních kontrol, aby se zamezilo postupům, které porušují tato pravidla, 
pokud jde o jednotnou minimální četnost těchto úředních kontrol v 
případech, kdy je určitá minimální míra úředních kontrol nezbytná k 

  Přímo použitelné NA  
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Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných 

úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel 
týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o 
změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 
1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a 
(ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 
89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o 
úředních kontrolách) 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Jindřich Fialka 6.5.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

reakci na zjištěná jednotná nebezpečí a rizika týkající se: 
a) přítomnosti GMO pro účely produkce potravin a krmiv a geneticky 
modifikovaných potravin a krmiv, které nebyly povoleny v souladu se 
směrnicí 2001/18/ES nebo nařízením (ES) č. 1829/2003, v zemědělsko-
potravinovém řetězci; ▼B 02017R0625 — CS — 07.04.2017 — 
000.001 — 30 
b) pěstování GMO pro účely produkce potravin a krmiv a správného 
uplatňování plánu monitorování uvedeného v čl. 13 odst. 2 písm. e) 
směrnice 2001/18/ES a v čl. 5 odst. 5 písm. b) a čl. 17 odst. 5 písm. b) 
nařízení (ES) č. 1829/2003; 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 
odst. 2. 

čl. 23 odst. 4 4. Pro účely článku 30 se povoluje přenesení některých úkolů úřední 
kontroly uvedených v tomto článku na jednu nebo více fyzických osob. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 24 odst. 1 1. Úřední kontroly za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 
1 odst. 2 písm. h) tohoto nařízení zahrnují úřední kontroly aktivních 
látek a safenerů, synergentů, formulačních přísad a adjuvantů podle čl. 2 
odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 1107/2009. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 24 odst. 2 2. Při určování četnosti úředních kontrol založených na riziku uvedených 
v odstavci 1 zohlední příslušné orgány mimo jiné: 
a) výsledky příslušných monitorovacích činností včetně těch, které se 
týkají reziduí pesticidů, provedených pro účely čl. 32 odst. 2 nařízení 
(ES) č. 396/2005 a článku 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES ( 1 ); 
b) informace o nepovolených přípravcích na ochranu rostlin, včetně 
ilegálního obchodu s přípravky na ochranu rostlin, a výsledky 
souvisejících kontrol prováděných orgány podle článku 8 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ( 2 ) a 
c) informace o případech otrav souvisejících s přípravky na ochranu 
rostlin, včetně informací dostupných podle článku 56 nařízení (ES) č. 
1107/2009, a informace o reakci na ohrožení zdraví zpřístupňovaných 
středisky podle čl. 45 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1272/2008 ( 3 ). 

  Přímo použitelné NA  

čl. 24 odst. 3 3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o pravidla pro provádění 
úředních kontrol uvedených v odstavci 1 tohoto článku. Tyto akty v 
přenesené pravomoci stanoví pravidla pro: 

  Přímo použitelné NA  
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Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných 

úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel 
týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o 
změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 
1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a 
(ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 
89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o 
úředních kontrolách) 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Jindřich Fialka 6.5.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

a) zvláštní požadavky na provádění těchto úředních kontrol v reakci na 
zjištěná jednotná nebezpečí a rizika, která mohou představovat přípravky 
na ochranu rostlin, pokud jde o výrobu, dodávání na trh, vstup do Unie, 
označování, balení, přepravu, skladování a používání přípravků na 
ochranu rostlin, s cílem zajistit jejich bezpečné a udržitelné používání a 
bojovat proti ilegálnímu obchodu s nimi, a 
b) případy, kdy mají příslušné orgány přijmout v souvislosti se 
zvláštními případy nesouladu jedno nebo více opatření uvedených v čl. 
137 odst. 2 a čl. 138 odst. 2. 

čl. 24 odst. 4 4. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit pravidla pro 
jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol u produktů 
uvedených v odstavci 1, pokud jde o: 
a) jednotnou minimální četnost těchto úředních kontrol v případech, kdy 
je určitá minimální míra úředních kontrol nezbytná k reakci na zjištěná 
jednotná nebezpečí a rizika, která mohou představovat přípravky na 
ochranu rostlin, pokud jde o výrobu, dodávání na trh, vstup do Unie, 
označování, balení, přepravu, skladování a používání přípravků na 
ochranu rostlin, s cílem zajistit jejich bezpečné a udržitelné používání a 
bojovat proti nezákonnému obchodu s nimi; 
b) sběr informací o podezření na otravy v souvislosti s přípravky na 
ochranu rostlin, jejich monitorování a podávání příslušných zpráv; 
c) sběr informací o nepovolených přípravcích na ochranu rostlin včetně 
ilegálního obchodu s přípravky na ochranu rostlin, jejich monitorování a 
podávání příslušných zpráv. 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 
odst. 2. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 24 odst. 5 5. Pro účely článku 30 se povoluje přenesení některých úkolů úřední 
kontroly uvedených v tomto článku na jednu nebo více fyzických osob. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 25  Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit pravidla pro 
jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol za účelem 
ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. i), pokud jde 
o: 
a) zvláštní požadavky a dodatečné informace k informacím uvedeným v 
článku 110 pro přípravu příslušných částí víceletého vnitrostátního plánu 
kontrol stanoveného v čl. 109 odst. 1 a zvláštní dodatečný obsah zpráv 
stanovených v článku 113; 
b) zvláštní povinnosti a úkoly referenčních středisek Evropské unie 

  Přímo použitelné NA  
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úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel 
týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o 
změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 
1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a 
(ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 
89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o 
úředních kontrolách) 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Jindřich Fialka 6.5.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

vedle povinností a úkolů stanovených v článku 98; 
c) praktická opatření pro aktivaci mechanismu správní pomoci 
stanoveného v článcích 102 až 108, včetně výměny informací mezi 
příslušnými orgány a pověřenými subjekty o případech nesouladu nebo 
pravděpodobnosti nesouladu; 
d) metody používané pro odběr vzorků a pro laboratorní analýzy a testy, 
s výjimkou jakýchkoliv pravidel, jejichž součástí je stanovení prahových 
hodnot. 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 
odst. 2. 

čl. 26 odst. 1 1. Odchylně od čl. 31 odst. 3 v souvislosti s pravidly uvedenými v čl. 1 
odst. 2 písm. j) mohou příslušné orgány v případech, kdy přenesly 
rozhodování ve věci povolení užívání zapsaného názvu určitého 
produktu, přenést rovněž uplatňování těchto opatření: 
a) opatření nařizující, aby určité činnosti daného provozovatele byly 
předmětem systematických nebo intenzivnějších úředních kontrol; 
b) opatření nařizující, aby provozovatel zvýšil četnost svých vlastních 
kontrol; 
c) opatření nařizující úpravu označení produktu, aby byly splněny jeho 
specifikace a dodržena pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. j). 

  Přímo použitelné NA  

čl. 26 odst. 2 2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o pravidla pro provádění 
úředních kontrol za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 
odst. 2 písm. j). Tyto akty v přenesené pravomoci stanoví pravidla pro: 
a) požadavky, metody a techniky uvedené v článcích 12 a 14 pro úřední 
kontroly prováděné za účelem ověření souladu se specifikacemi 
produktů a požadavky na označování;  
b) zvláštní metody a techniky uvedené v článku 14 pro provádění 
úředních kontrol s cílem zajistit vysledovatelnost zboží a zvířat, na něž 
se vztahují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. j), ve všech fázích 
produkce, přípravy a distribuce a potvrdit soulad s uvedenými pravidly; 
c) případy, kdy mají příslušné orgány v souvislosti se zvláštními případy 
nesouladu přijmout jedno nebo více opatření uvedených v čl. 138 odst. 1 
a 2. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 26 odst. 3 3. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit pravidla pro 
jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol za účelem 
ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. j), pokud jde 

  Přímo použitelné NA  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBG68VATE)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                            VII.                                                                    

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                       str. 69 z 199   

Celex: 32017R0625 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 95 2017 Gestor MZe Zpracoval (jméno+datum): MVDr. Adela Riegerová 6.5.2019 
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úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel 
týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o 
změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 
1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a 
(ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 
89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o 
úředních kontrolách) 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Jindřich Fialka 6.5.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

o: 
a) zvláštní praktická opatření pro aktivaci mechanismu správní pomoci 
stanoveného v článcích 102 až 108, včetně výměny informací mezi 
příslušnými orgány a pověřenými subjekty o případech nesouladu nebo 
pravděpodobnosti nesouladu, a 
b) zvláštní povinnosti pověřených subjektů týkající se podávání zpráv. 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 
odst. 2. 

čl. 26 odst. 4 4. Pro účely článku 30 se povoluje přenesení některých úkolů úřední 
kontroly uvedených v tomto článku na jednu nebo více fyzických osob. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 27 odst. 1 1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o pravidla pro provádění 
úředních kontrol u určitých kategorií potravin nebo krmiv za účelem 
ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. a) až e) a pro 
opatření, která mají příslušné orgány v návaznosti na tyto úřední 
kontroly přijmout. Tyto akty v přenesené pravomoci reagují na nově 
zjištěná rizika, která mohou potraviny nebo krmiva představovat pro 
zdraví lidí nebo zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu 
rostlin, také pro životní prostředí, nebo na rizika, která vyplývají z 
nových modelů produkce a spotřeby potravin nebo krmiv, nelze-li je v 
případě neexistence takových společných pravidel účinně řešit. Tyto 
akty v přenesené pravomoci stanoví pravidla pro: 
a) jednotné zvláštní požadavky na provádění úředních kontrol v reakci 
na specifická nebezpečí a rizika, která se vyskytují v souvislosti s 
každou kategorií potravin a krmiv a různými procesy, jimiž prochází, a 
b) případy, kdy mají příslušné orgány v souvislosti se zvláštními případy 
nesouladu přijmout jedno nebo více opatření uvedených v čl. 137 odst. 2 
a čl. 138 odst. 2. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 27 odst. 2 2. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit pravidla pro 
jednotná praktická opatření pro úřední kontroly prováděné u určitých 
kategorií potravin nebo krmiv za účelem ověření souladu s pravidly 
uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. a) až e) s cílem reagovat na nově zjištěná 
rizika, která mohou potraviny nebo krmiva představovat pro zdraví lidí 
nebo zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také 
pro životní prostředí, nebo na rizika, která vyplývají z nových modelů 
produkce a spotřeby potravin nebo krmiv, nelze-li je v případě 
neexistence takových společných pravidel účinně řešit, pokud jde o 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

jednotnou minimální četnost těchto úředních kontrol v případech, kdy je 
určitá minimální míra úředních kontrol nezbytná k reakci na specifická 
nebezpečí a rizika, která se vyskytují v souvislosti s každou kategorií 
potravin a krmiv a různými procesy, jimiž prochází. Tyto prováděcí akty 
se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2. 

čl. 27 odst. 3 3. V závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech 
souvisejících s vážným rizikem pro zdraví lidí nebo zvířat nebo životní 
prostředí přijme Komise okamžitě použitelné prováděcí akty postupem 
podle čl. 145 odst. 3. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 28 odst. 1 1. Příslušné orgány mohou přenést některé úkoly úřední kontroly na 
jeden nebo více pověřených subjektů v souladu s podmínkami 
uvedenými v článku 29 nebo na fyzické osoby v souladu s podmínkami 
uvedenými v článku 30. Příslušný orgán zajistí, aby pověřený subjekt 
nebo fyzická osoba, na něž byly takové úkoly přeneseny, měly nezbytné 
pravomoci k jejich účinnému výkonu. 

147/2002 
ve znění 
21/2004 
279/2013 

§ 5 odst.1 Zkušební úkony při biologickém zkoušení krmných surovin, krmných 
produktů nebo doplňkových látek určených pro silážování a 
laboratorní zkoušky jakosti krmiv, doplňkových látek a premixů podle 
zvláštního zákona, odběry vzorků půd a jejich chemické rozbory pro 
účely agrochemického zkoušení zemědělských půd podle zvláštního 
zákona, zkušební úkony při chemických rozborech hnojiv, pomocných 
půdních látek, pomocných rostlinných přípravků, substrátů a 
statkových hnojiv podle zvláštního zákona, odborné a zkušební úkony 
při uznávání množitelských porostů nebo rozmnožovacího materiálu a 
při registraci odrůdy podle zvláštního zákona, odborné 
rostlinolékařské činnosti podle zákona o rostlinolékařské péči 20) a 
odborné a zkušební úkony při označování a certifikaci chmele podle 
zvláštního zákona mohou kromě Ústavu provádět pouze fyzické nebo 
právnické osoby, které mají k výkonu odborných činností pověření 
udělené Ústavem.  

PAD  

  147/2002 
ve znění 
21/2004 
279/2013 

§ 5 odst. 2 Podmínky, za kterých lze pověření k výkonu odborných činností podle 
odstavce 1 udělit, změnit, odejmout nebo zrušit, upravují zvláštní 
zákony 26). 

  

čl. 28 odst. 2 2. Pokud se příslušný orgán nebo členský stát rozhodne přenést některé 
úkoly úřední kontroly za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v 
čl. 1 odst. 2 písm. i) na jeden nebo více pověřených subjektů, přidělí 
každému pověřenému subjektu kódové číslo a určí náležité orgány 
odpovědné za jejich schvalování a dozor nad nimi. 

91/1996 
ve znění 
147/2002 

§ 17 odst. 3 Seznam laboratoří ústavu provádějících laboratorní zkoušení jakosti 
krmiv, doplňkových látek a premixů v rámci výkonu odborného 
dozoru a seznam osob oprávněných provádět laboratorní zkoušky 
zveřejní ústav ve Věstníku Ústředního kontrolního a zkušebního 
ústavu zemědělského.  

DAD  

  91/1996 
ve znění 
244/2000 
147/2002 

§ 17 odst. 6 Ústav dozírá, zda trvají podmínky, za kterých bylo uděleno pověření 
podle odstavce 5. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

279/2013 
  9257     
čl. 29 Přenesení některých úkolů úřední kontroly na pověřené subjekty, jak je 

uvedeno v čl. 28 odst. 1, musí být provedeno písemně a splňovat tyto 
podmínky: 
a) pověření obsahuje přesný popis těch úkolů úřední kontroly, které 
pověřený subjekt může provádět, a podmínek, za kterých je může 
provádět; 
b) pověřený subjekt: 
    i) má odbornou způsobilost, vybavení a infrastrukturu nezbytné pro 
provádění těch úkolů úřední kontroly, které na něj byly přeneseny; 
    ii) má dostatečný počet náležitě kvalifikovaných a zkušených 
pracovníků; 
    iii) je nestranný a nenachází se v žádném střetu zájmů, a zejména ne v 
situaci, jež by přímo či nepřímo mohla ovlivnit nestrannost jeho 
profesního jednání, pokud jde o provádění těch úkolů úřední kontroly, 
které na něj byly přeneseny; 
    iv) pracuje a je akreditován v souladu s normami souvisejícími s 
dotyčnými přenesenými úkoly, včetně normy EN ISO/IEC 17020 
„Požadavky pro činnost různých typů subjektů provádějících inspekci“; 
    v) má dostatečné pravomoci k provádění úkolů úřední kontroly, které 
na něj byly přeneseny; a 
c) jsou zavedena opatření k zajištění účelné a efektivní koordinace mezi 
pověřujícími příslušnými orgány a pověřeným subjektem. 

147/2002 
ve znění 
179/2013 
279/2013 

§ 5 odst. 4 Ústav pověřuje fyzické nebo právnické osoby, které se přihlásí na jeho 
výzvu, výkonem odborné činnosti referenční laboratoře. Ústav vydá 
pověření, pokud z předložených dokumentů, které jsou součástí 
žádosti, vyplývá, že a) fyzická nebo právnická osoba je schopna 
zajistit nestrannost, kvalitu a ochranu důvěrných informací, b) mezi 
prováděním úkolů, k jejichž provádění je zmocněna, a jejími dalšími 
činnostmi nebude docházet ke střetu zájmů a c) fyzická nebo 
právnická osoba splňuje požadavky pro pověření referenční laboratoře 
stanovené podle odstavce 9. 

PAD  

  147/2002 
ve znění 
279/2013 

§ 5 odst. 6 Ústav odejme vydané pověření, jestliže pověřená referenční laboratoř 
nedodržuje požadavky nebo podmínky podle odstavce 4. 

  

  147/2002 
ve znění 
279/2013 

§ 5 odst. 7 Pověření referenčních laboratoří pro diagnostiku škodlivých 
organismů uvedených v § 10 odst. 1 zákona o rostlinolékařské péči 
20) nebo škodlivých organismů, proti jejichž zavlékání a rozšiřování 
jsou stanovena opatření podle § 7 odst. 4 nebo podle § 11 odst. 2 a 3 
zákona o rostlinolékařské péči 20), se považuje za zmocnění k plnění 
úkolů laboratorního testování podle předpisu Evropské unie 
upravujícího zmocnění k plnění úkolů laboratorního testování 27). 

  

  91/1996 
ve znění 
147/2002 

§ 17 odst. 2 Ústav může k provádění některých laboratorních zkoušek udělit 
pověření osobám, které o to požádají, (dále jen "provozovatelé 
laboratoří"). 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

279/2013 
  91/1996 

ve znění 
147/2002 
279/2013  

§ 17 odst. 4 Žádost o udělení pověření musí obsahovat a) jméno a příjmení, 
popřípadě obchodní firmu, místo výkonu činnosti, bydliště a 
identifikační číslo, jde-li o osobu fyzickou, nebo název, popřípadě 
obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, jde-li o osobu právnickou, 
b) údaje o přístrojovém vybavení laboratoře, c) údaje o vzdělání 
pracovníků laboratoře, d) rozsah činností, pro které má být pověření 
uděleno. 

  

  91/1996 
ve znění 
244/2000 
147/2002 
279/2013 

§ 17 odst. 5 Ústav udělí pověření podle odstavce 2 nejpozději do 6 měsíců od 
podání žádosti, jestliže 
 a) laboratorní vybavení odpovídá předpokládanému rozsahu a druhu 
činnosti, o niž se žádá, 
 b) laboratorní zkoušky budou provádět osoby minimálně se 
středoškolským vzděláním chemického nebo biologického zaměření, 
 c) výsledky laboratorních zkoušek při ověřovací zkoušce byly 
shledány v rozmezí tolerancí stanovených pro tyto zkoušky. 
 

  

  91/1996 
ve znění 
244/2000 
147/2002 
279/2013 

§ 17 odst. 7 Ústav může pověření změnit nebo odejmout, jestliže se změnily nebo 
pominuly podmínky, za nichž bylo pověření uděleno. Na písemnou 
žádost provozovatele laboratoře ústav pověření zruší. 
 

  

  91/1996 
ve znění 
244/2000 
214/2007 

§ 17 odst. 8 Ústav a provozovatelé laboratoří jsou povinni k zajištění objektivity a 
srovnatelnosti výsledků kontroly postupovat podle požadavků na 
odběr vzorků a používat metody laboratorního zkoušení v souladu s 
předpisem Evropských společenství 13). 

  

čl. 30 Příslušné orgány přenést některé úkoly úřední kontroly na jednu nebo 
více fyzických osob, jestliže to umožňují pravidla stanovená v článcích 
18 až 27. Toto přenesení úkolů musí být učiněno písemně a splňovat tyto 
podmínky: 
a) pověření obsahuje přesný popis těch úkolů úřední kontroly, které 
dotyčné fyzické osoby mohou provádět, a podmínek, za kterých je 
dotyčné fyzické osoby mohou provádět; 
b) dotyčné fyzické osoby: 
    i) mají odbornou způsobilost, vybavení a infrastrukturu nezbytné pro 
provádění těch úkolů úřední kontroly, které na ně byly přeneseny; 
    ii) mají odpovídající kvalifikaci a zkušenosti; 

91/1996 
ve znění 
147/2002 
279/2013 

§ 17 odst. 2 Ústav může k provádění některých laboratorních zkoušek udělit 
pověření osobám, které o to požádají, (dále jen "provozovatelé 
laboratoří"). 

PAD  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

    iii) jednají nestranně a nenacházejí se v žádném střetu zájmů v 
souvislosti s prováděním těch úkolů úřední kontroly, které na ně byly 
přeneseny; a 
c) jsou zavedena opatření k zajištění účelné a efektivní koordinace mezi 
pověřujícími příslušnými orgány a dotyčnými fyzickými osobami. 

  91/1996 
ve znění 
147/2002 
279/2013 

§ 17 odst. 4 Žádost o udělení pověření musí obsahovat a) jméno a příjmení, 
popřípadě obchodní firmu, místo výkonu činnosti, bydliště a 
identifikační číslo, jde-li o osobu fyzickou, nebo název, popřípadě 
obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, jde-li o osobu právnickou, 
b) údaje o přístrojovém vybavení laboratoře, c) údaje o vzdělání 
pracovníků laboratoře, d) rozsah činností, pro které má být pověření 
uděleno. 

  

  91/1996 
ve znění 
244/2000 
147/2002 
279/2013  

§ 17 odst. 5 Ústav udělí pověření podle odstavce 2 nejpozději do 6 měsíců od 
podání žádosti, jestliže a) laboratorní vybavení odpovídá 
předpokládanému rozsahu a druhu činnosti, o niž se žádá,  b) 
laboratorní zkoušky budou provádět osoby minimálně se 
středoškolským vzděláním chemického nebo biologického zaměření, 
c) výsledky laboratorních zkoušek při ověřovací zkoušce byly 
shledány v rozmezí tolerancí stanovených pro tyto zkoušky. 

  

  91/1996 
ve znění 
244/2000 
147/2002 
279/2013 

§ 17 odst. 7 Ústav může pověření změnit nebo odejmout, jestliže se změnily nebo 
pominuly podmínky, za nichž bylo pověření uděleno. Na písemnou 
žádost provozovatele laboratoře ústav pověření zruší. 

  

  91/1996 
ve znění 
244/2000 
214/2007 

§ 17 odst. 8 Ústav a provozovatelé laboratoří jsou povinni k zajištění objektivity a 
srovnatelnosti výsledků kontroly postupovat podle požadavků na 
odběr vzorků a používat metody laboratorního zkoušení v souladu s 
předpisem Evropských společenství 13). 

  

čl. 31 odst. 1 1. Příslušné orgány mohou přenést některé úkoly týkající se jiných 
úředních činností na jeden nebo více pověřených subjektů, jsou-li 
splněny tyto podmínky: 
a) pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 takovému přenesení úkolů nebrání a 
b) jsou splněny podmínky stanovené v článku 29, s výjimkou podmínky 
stanovené v písm. b) bodě iv). 

147/2002 
ve znění 
296/2007 
279/2013 

§ 4 odst. 1 Ústav provádí odborné a zkušební úkony k plnění svých úkolů v rámci 
správních činností podle zvláštních zákonů 4), 20). Ústav může v 
souladu se zvláštním zákonem 4) a přímo použitelnými předpisy 
Evropské unie 25) provádění těchto úkonů zajistit uzavřením smlouvy 
s fyzickou nebo právnickou osobou, jestliže  a) její technické vybavení 
odpovídá příslušnému druhu a rozsahu odborných a zkušebních 
úkonů,  b) odborné a zkušební úkony budou provádět fyzické osoby 
nejméně s úplným středním odborným vzděláním zemědělského, 
chemického nebo biologického zaměření, c) výsledky ověřovacích 

PAD  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

laboratorních zkoušek podle zvláštních zákonů4) byly shledány v 
rozmezí přípustných tolerancí,  d) vůči ní nebylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku podle zvláštního právního předpisu, e) má příslušné oprávnění 
k podnikání. 6) 

  147/2002 § 4 odst. 2 Před uzavřením smlouvy musí fyzická nebo právnická osoba, se 
kterou má být uzavřena smlouva, předložit  a) doklad o oprávnění k 
podnikání včetně výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm zapsána, 
ne starší než 6 měsíců, b) další doklady nezbytné k ověření splnění 
podmínek podle odstavce 1 písm. a) až c) a e). 

  

  147/2002 § 4 odst. 3 Doklady uvedené v odstavci 2 mohou být předloženy též ve formě 
úředně ověřené kopie. 

  

  147/2002 § 4 odst. 4 Smlouva podle odstavce 1 upraví rovněž a) vymezení rozsahu 
prováděných odborných a zkušebních úkonů, b) určení technického 
vybavení, které bude k provádění odborných a zkušebních úkonů 
použito, c) určení postupů a metod, podle kterých budou odborné a 
zkušební úkony prováděny, d) způsob náhrady nákladů za provádění 
odborných a zkušebních úkonů, e) způsob výkonu odborného dozoru 
Ústavu nad odbornými a zkušebními úkony, které budou prováděny 
na základě této smlouvy. 

  

  326/2004 
ve znění 
199/2012 

§ 81 odst. 1 (1) Odborné rostlinolékařské činnosti, k jejichž výkonu lze též pověřit, 
jsou  a) monitoring včetně související diagnostiky škodlivých 
organismů jiných než uvedených v § 10 odst. 1 a škodlivých 
organismů, proti jejichž zavlékání a rozšiřování jsou stanovena 
opatření podle § 7 odst. 4 nebo podle § 11 odst. 2 a 3, a poskytování 
informací pro rozhodování v oblasti integrované ochrany rostlin, 
 b) sledování účinnosti geneticky modifikovaných organismů 
využívaných v ochraně rostlin, hodnocení rezistence škodlivých 
organismů k přípravkům a k produktům geneticky modifikovaných 
organismů a hodnocení a přezkušování profesionálních zařízení pro 
aplikaci přípravků,  c) monitoring nežádoucích vedlejších účinků 
přípravků na složky životního prostředí a  d) průzkum výskytu 
škodlivých organismů uvedených v § 10 odst. 1 nebo škodlivých 
organismů, proti jejichž zavlékání a rozšiřování jsou stanovena 
opatření podle § 7 odst. 4 nebo podle § 11 odst. 2 a 3.  

  

  326/2004 
ve znění 
199/2012 

§ 81 odst. 2 (2) Prováděním odborných rostlinolékařských činností podle odstavce 
1 písm. a) až c) lze pověřit právnickou nebo fyzickou osobu, pokud 
tato osoba podá na základě výzvy Ústavu žádost a a) splňuje 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

279/2013 podmínky odborné způsobilosti podle § 84, b) zajistí ochranu 
důvěrných informací, objektivitu výsledků a skutečnost, že mezi 
prováděním činností, k jejichž provádění má být pověřena, a 
prováděním jejích dalších činností nedochází ke střetu zájmů, a  c) 
prokáže, že její prostorové, přístrojové a materiální vybavení odpovídá 
rozsahu odborné činnosti, k jejímuž provádění má být pověřena, a 
umožňuje její kvalitní provádění a vyhodnocování. 

  326/2004 
ve znění 
199/2012 
279/2013 

§ 81 odst. 3 (3) Prováděním odborných rostlinolékařských činností podle odstavce 
1 písm. d) lze pověřit pouze právnickou osobu, která je zřízena 
výhradně k plnění úkolů veřejného zájmu v oblasti zemědělství nebo 
životního prostředí, podá na základě výzvy Ústavu žádost a splňuje 
požadavky stanovené v odstavci 2. 

  

  326/2004 
ve znění 
199/2012 
279/2013 

§ 81 odst. 4 (4) O vydání a odebrání pověření k provádění odborných 
rostlinolékařských činností rozhoduje Ústav, který si v rámci řízení o 
pověření vyžádá stanovisko ministerstva. 

  

  326/2004 
ve znění 
199/2012 
279/2013 

§ 81 odst. 5 (5) Kopie rozhodnutí o vydání a odebrání pověření k provádění 
odborných rostlinolékařských činností zasílá Ústav ministerstvu. 

  

  326/2004 
ve znění 
199/2012 
279/2013 

§ 81 odst. 6  (6) Pověření vydává Ústav na žádost právnické nebo fyzické osoby 
po předchozím ověření splnění požadavků stanovených v odstavcích 2 
a 3. Pověření se vydává na dobu 5 let a lze jej odebrat, pokud je 
prokázáno, že pověřená osoba přestala splňovat jeden nebo více 
požadavků stanovených v odstavcích 2 a 3. 

  

  326/2004 
ve znění 
199/2012 
279/2013 

§ 81 odst. 7 (7) Pokud pověřená osoba oznámí, že již nebude odborné 
rostlinolékařské činnosti podle odstavce 1 vykonávat, zaniká pověření 
k provádění odborných rostlinolékařských činností dnem doručení 
tohoto oznámení Ústavu. 

  

Čl. 31 odst. 2 2. Příslušné orgány mohou přenést některé úkoly související s jinými 
úředními činnostmi na jednu nebo více fyzických osob, jsou-li splněny 
tyto podmínky: 
a) pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 takové přenesení umožňují a 
b) jsou splněny podmínky stanovené v článku 30, které se uplatní 
obdobně. 

166/1999 
ve znění 
131/2003 
48/2006 
182/2008 

§ 3 odst. 1 
písm. ii) 

ii) schváleným veterinárním lékařem soukromý veterinární lékař 
schválený krajskou veterinární správou pro síť epizootologického 
sledování a pro výkon některých, tímto zákonem stanovených činností 

PAD   

čl. 31 odst. 3 3. Příslušné orgány nesmějí na pověřený subjekt či na fyzickou osobu 
přenést rozhodování ve věci úkolů stanovených v čl. 138 odst. 1 písm. b) 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

a odst. 2 a 3. 
čl. 32 Pověřené subjekty nebo fyzické osoby, na něž byly přeneseny v souladu 

s čl. 28 odst. 1 některé úkoly úřední kontroly nebo v souladu s článkem 
31 některé úkoly související s jinými úředními činnostmi: 
a) sdělují výsledky úředních kontrol a jiných úředních činností, které 
provádějí, pověřujícím příslušným orgánům pravidelně a kdykoliv o to 
tyto příslušné orgány požádají; 
b) okamžitě informují pověřující příslušné orgány, kdykoliv výsledky 
úředních kontrol odhalí nesoulad nebo poukáží na pravděpodobnost 
nesouladu, ledaže je ve zvláštních ujednáních mezi příslušným orgánem 
a dotčeným pověřeným subjektem nebo fyzickou osobou stanoven jiný 
postup; a 
c) umožní příslušným orgánům přístup do svých prostor a zařízení a 
spolupracují a poskytují pomoc. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 33 Příslušné orgány, které na pověřené subjekty nebo fyzické osoby 
přenesly v souladu s čl. 28 odst. 1 některé úkoly úřední kontroly nebo v 
souladu s článkem 31 některé úkoly související s jinými úředními 
činnostmi:  
a) organizují v případě potřeby audity nebo inspekce takových subjektů 
nebo osob, přičemž se zamezí zdvojování úsilí a zohlední případné 
akreditace uvedené v čl. 29 písm. b) bodě iv); 
b) přenesení úkolů bez prodlení plně nebo částečně zruší, pokud: 
    i) existují důkazy o tom, že daný pověřený subjekt nebo fyzická osoba 
neplní řádně úkoly, které na ně byly přeneseny; 
    ii) pověřený subjekt nebo fyzická osoba nepřijme vhodná a včasná 
opatření k nápravě zjištěných nedostatků; nebo 
    iii) se ukázalo, že byla porušena nezávislost nebo nestrannost 
pověřeného subjektu nebo fyzické osoby. 
Tímto písmenem není dotčena pravomoc příslušných orgánů zrušit 
přenesení úkolů z jiných důvodů, než jsou důvody uvedené v tomto 
nařízení. 

166/1999 
ve znění 
264/2014 

§ 4a odst. 3 (3) Doklad, který umožňuje zjistit totožnost zvířete a kontrolu jeho 
nákazového statusu (dále jen „pas“)49), 50), vydává veterinární lékař 
schválený pro tuto činnost krajskou veterinární správou.  

PAD  

  166/1999 
ve znění 
264/2014 

§ 4a odst. 4 (4) Schválený veterinární lékař při vydání a vyplnění pasu postupuje 
podle čl. 22 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro 
neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu48) a je povinen 
uchovávat záznamy uvedené v čl. 22 odst. 3 předpisu Evropské unie o 
veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém 
chovu48) po dobu nejméně 3 let, předávat tyto záznamy Komoře 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

veterinárních lékařů České republiky (dále jen „Komora“) a na 
požádání je předložit úřednímu veterinárnímu lékaři.  

  166/1999 
ve znění 
264/2014 

§ 4a odst. 5 (5) Schválení soukromého veterinárního lékaře může být krajskou 
veterinární správou pozastaveno nebo odejmuto, jestliže tento lékař 
vydal pas s prokazatelně nepravdivými údaji, vyplněný neúplně nebo 
nesprávně, anebo v rozporu s podmínkami stanovenými tímto 
zákonem nebo předpisem Evropské unie o veterinárních podmínkách 
pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu48). 

  

  166/1999 
ve znění 
131/2003 

§ 17a odst. 5 (5) Krajská veterinární správa schválí veterinárního lékaře, jestliže 
tento veterinární lékař nemá finanční zájem na příslušném 
hospodářství a jestliže nejsou s chovatelem osobami navzájem 
blízkými. Vyžaduje-li to správné fungování sítě sledování, může 
krajská veterinární správa určit, že bude schválený veterinární lékař 
působit jen v určitém počtu hospodářství nebo jen na určitém území 

  

  166/1999 § 17 odst. 6 6) Schválený veterinární lékař je povinen a) pravidelně aktualizovat 
své znalosti z oblasti zdraví zvířat, které se týkají příslušného druhu 
zvířat, včetně znalostí právních předpisů, jimiž se řídí plnění jeho 
povinností, b) poskytovat chovateli potřebné informace a pomoc k 
tomu, aby činil všechny kroky k zachování zdravotního statusu 
hospodářství a k dodržování veterinárních požadavků týkajících se 
označování a evidence zvířat, hlášení nebezpečných nákaz a 
jakýchkoli jiných činitelů rizikových z hlediska zdraví nebo pohody 
zvířat, anebo zdraví lidí, rychlého určení, z jaké příčiny došlo k úhynu 
zvířat a kam mají být odeslány jejich kadávery, jakož i hygienických 
podmínek stáda a produkčních jednotek zvířat, c) zajistit, aby zvířata, 
včetně zvířat vstupujících do hospodářství a zvířat, která jsou 
předmětem obchodování, odpovídala veterinárním požadavkům 
týkajícím se kontroly totožnosti zvířat a veterinárního osvědčení 

  

  166/1999 
ve znění 
308/2011 

§ 61 odst. 5 5) Vyšetření, zdravotní zkoušky a povinné preventivní a diagnostické 
úkony v rámci veterinární kontroly zdraví, kontroly dědičnosti zdraví 
a kontroly pohody zvířat provádí veterinární lékař schválený pro tuto 
činnost. Schválený veterinární lékař postupuje při výkonu této činnosti 
v souladu s pokyny krajské veterinární správy a provádí tuto činnost v 
rozsahu, postupy a v souladu s požadavky stanovenými ministerstvem 
podle § 44 odst. 1 písm. d). Schválení veterinárního lékaře pro tuto 
činnost může být krajskou veterinární správou pozastaveno nebo 
odejmuto, jestliže při jejím provádění postupoval v rozporu s 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

požadavky stanovenými tímto zákonem. 
čl. 34 odst. 1 1. Metody používané pro odběr vzorků, laboratorní analýzy, testy a 

diagnostiku při úředních kontrolách a jiných úředních činnostech musí 
být v souladu s pravidly Unie, která stanoví tyto metody nebo kritéria 
jejich účinnosti. 

231/2016 § 1 odst. 1 
písm. a) a c) 

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), 
zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie o 
úředních kontrolách2),3) a upravuje a) požadavky na odběr, přípravu a 
metody zkoušení kontrolního vzorku (dále jen "vzorek") za účelem 
zjišťování souladu potravin a podmínek jejich výroby nebo uvádění na 
trh s právními předpisy v rámci státního dozoru, c) požadavky na 
balení, přepravu, uchování a další nakládání se vzorkem, na 
označování vzorku, na záznam o odběru vzorku a náležitosti protokolu 
o zkoušce. 

DAD  

  231/2016 § 1 odst. 2 2) Při odběru vzorku, nakládání se vzorkem, označování, přípravě a 
zkoušení vzorku za účelem zjišťování souladu potravin a podmínek 
jejich výroby nebo uvádění na trh s právními předpisy se postupuje 
podle pravidel stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 882/20042). V oblasti společné organizace trhů se 
zemědělskými produkty se při odběru vzorku, nakládání se vzorkem, 
označování, přípravě a zkoušení vzorku za účelem zjišťování souladu 
potravin a podmínek jejich výroby nebo uvádění na trh s právními 
předpisy postupuje podle pravidel stanovených nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 882/20042). Neobsahují-li dotčenou úpravu 
pravidla určená nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
882/2004 2), postupuje se podle této vyhlášky. 

  

  166/1999 
ve znění 
182/2008 
308/2011 

§ 52 odst. 4 (4) Při laboratorním vyšetření vzorků se postupuje podle norem a 
metod stanovených na základě čl. 34 předpisu Evropské unie o 
úředních kontrolách42). 

  

  9256     
čl. 34 odst. 2 2. V případě, že pravidla Unie uvedená v odstavci 1 neexistují, využijí 

úřední laboratoře v souvislosti s úředními kontrolami a jinými úředními 
činnostmi pro své zvláštní analytické, testovací a diagnostické potřeby 
jednu z těchto metod, podle jejich vhodnosti k danému účelu: 
a) dostupné metody, které jsou v souladu s příslušnými mezinárodně 
uznávanými pravidly nebo protokoly, včetně těch, které přijal Evropský 
výbor pro normalizaci (CEN), nebo 
příslušné metody vyvinuté nebo doporučené referenčními laboratořemi 
Evropské unie a validované v souladu s mezinárodně uznávanými 
vědeckými protokoly; 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

b) v případě, že neexistují vhodná pravidla nebo protokoly uvedené v 
písmeni a), metody splňující příslušná pravidla stanovená na vnitrostátní 
úrovni, nebo pokud taková pravidla neexistují, příslušné metody 
vyvinuté nebo doporučené národními referenčními laboratořemi v 
souladu s mezinárodně uznávanými vědeckými protokoly, nebo 
příslušné metody vyvinuté a validované podle mezinárodně uznávaných 
vědeckých protokolů v rámci mezilaboratorních nebo 
vnitrolaboratorních studií pro validaci metod. 

čl. 34 odst. 3 3. V případě, že jsou naléhavě zapotřebí laboratorní analýzy, testy nebo 
diagnostika a žádná z metod uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku 
není k dispozici, může příslušná národní referenční laboratoř nebo, 
pokud taková národní referenční laboratoř neexistuje, jakákoliv jiná 
laboratoř určená v souladu s čl. 37 odst. 1 použít jiné metody než ty, 
které jsou uvedeny v odstavcích 1 a 2 tohoto článku, až do validace 
vhodné metody v souladu s mezinárodně uznávanými vědeckými 
protokoly. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 34 odst. 4 4. Pokud je to možné, musí být metody používané pro laboratorní 
analýzy charakterizovány příslušnými kritérii stanovenými v příloze III. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 34 odst. 5 5. Vzorky se odebírají, manipuluje se s nimi a jsou označovány takovým 
způsobem, aby byla zajištěna jejich právní, vědecká a technická platnost. 

110/1997 
ve znění 
180/2016 

§ 16 odst. 6 6) Odběr, přípravu a zkoušení kontrolních vzorků za účelem 
zjišťování souladu potravin a tabákových výrobků s právními předpisy 
a souladu podmínek jejich výroby a uvádění na trh s právními 
předpisy zajišťují orgány dozoru způsobem a v rozsahu stanoveném 
přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo prováděcím 
právním předpisem. 

PAD  

  326/2004 
ve znění 
299/2017 

§ 43 odst. 1 1) Pro účely kontroly se zpravidla odebírá přípravek nebo pomocný 
prostředek v prodejním obalu. Jednotlivé způsoby odběru vzorků 
stanoví prováděcí právní předpis. 

    

  326/2004 
ve znění 
245/2011 
199/2012 
279/2013 
299/2017 

§ 51 odst. 6 (6) Zjistí-li chovatel včel, že došlo k úhynu včel, nebo zjistí-li uživatel 
honitby nebo osoba, jíž přísluší výkon rybářského práva, že došlo k 
úhynu zvěře nebo ryb v důsledku použití přípravku, oznámí to 
neprodleně krajské veterinární správě. Krajská veterinární správa v 
součinnosti s Ústavem provede místní šetření; má-li pochybnosti o 
příčině úhynu v souvislosti s použitím přípravku, zajistí odběr vzorků 
způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, jejich 
vyšetření odborným ústavem a informování chovatele včel nebo 
uživatele honitby nebo osoby, jíž přísluší výkon rybářského práva, o 
výsledku tohoto vyšetření. Záznam o výsledku místního šetření a 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

výsledek vyšetření vzorků poskytne též Ústavu a chovatelům včel, 
popřípadě uživateli honitby nebo osobě, jíž přísluší výkon rybářského 
práva, pokud jsou tyto osoby důsledky použití přípravků dotčené 

  91/1996 
ve znění 
244/2000 
214/2007 
33/2011 

§ 17 odst. 1 Vzorkování a laboratorní zkoušení jakosti krmiv, doplňkových látek a 
premixů provádí ústav v rámci odborného dozoru nebo na vyžádání.  

  

  91/1996 
ve znění 
33/2011 

§ 17 odst. 9 Ministerstvo stanoví vyhláškou a) požadavky kladené na odběr vzorků 
určených k úřední kontrole reziduí pesticidů v produktech ke krmení, 
b) způsob zveřejnění metod a postupů laboratorního zkoušení při 
úřední kontrole produktů ke krmení, nejde-li o metody stanovené 
předpisy Evropských společenství 18). 

  

  258/2000 
ve znění 
274/2003 
64/2014 
267/2015 

§ 88 odst. 6 
písm. a) 

) Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví jsou při plnění dalších 
úkolů podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů, nejde-li o 
výkon státního zdravotního dozoru, oprávněni vstupovat na pozemky, 
do provozoven, staveb a dalších prostor, je-li to nezbytné k výkonu 
oprávnění, a dále jsou oprávněni 
 a) provádět měření a odebírat materiál a vzorky potřebné pro plnění 
úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví; o provedeném odběru vzorků 
a měření pořizují protokol, 

  

čl. 34 odst. 6 6. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit pravidla 
týkající se: 
a) metod používaných pro odběr vzorků a pro laboratorní analýzy, testy 
a diagnostiku; 
b) kritérií účinnosti, analytických, zkušebních nebo diagnostických 
parametrů, nejistoty měření a postupů validace uvedených metod; 
c) výkladu výsledků analýz, testů a diagnostiky. 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 
odst. 2. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 35 odst. 1 1. Příslušné orgány zajistí, aby provozovatelé, jejichž zvířata nebo zboží 
jsou předmětem odběru vzorků, analýz, testů nebo diagnostiky v rámci 
úředních kontrol, měli právo na druhé odborné stanovisko, získané na 
jejich vlastní náklady. 
Právo na druhé odborné stanovisko opravňuje provozovatele požádat o 
dokumentární přezkum vzorků, analýzy, testů nebo diagnostiky jiným 
uznaným a řádně kvalifikovaným znalcem. 

110/1997 
ve znění 
316/2004 
139/2014 
180/2016 

§ 16 odst. 7 (7) Orgán dozoru připraví kontrolní vzorek, který na žádost 
kontrolované osoby rozdělí na dva či více vzorků o stejné velikosti, z 
nichž jeden předá kontrolované osobě pro doplňující odborný posudek 
a zbývající si ponechá. Vzorek pro doplňující odborný posudek podle 
věty první se neodebere a kontrolované osobě nepředá v případě, že to 
není možné z důvodu velmi malého množství dostupného substrátu 
nebo v případě výrobků velmi rychle podléhajících zkáze. Vzorky se 

PAD  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

zapečetí, označí a uchovávají způsobem stanoveným prováděcím 
právním předpisem. O tomto postupu provede orgán dozoru písemný 
záznam.. 

  110/1997 
ve znění 
316/2004 
180/2016 

§ 16 odst. 8 (8) Do doby potvrzení výsledku zkoušky provedené podle 
prováděcího právního předpisu nesmí být výsledek zkoušky orgánem 
dozoru zveřejněn, s výjimkou případů, kdy lze předpokládat ohrožení 
lidského zdraví 

  

  231/2016 § 1 odst. 1 
písm. a) a c) 

1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), 
zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie o 
úředních kontrolách2),3) a upravuje a) požadavky na odběr, přípravu a 
metody zkoušení kontrolního vzorku (dále jen "vzorek") za účelem 
zjišťování souladu potravin a podmínek jejich výroby nebo uvádění na 
trh s právními předpisy v rámci státního dozoru, c) požadavky na 
balení, přepravu, uchování a další nakládání se vzorkem, na 
označování vzorku, na záznam o odběru vzorku a náležitosti protokolu 
o zkoušce. 

  

  231/2016 § 12  Pokud je na žádost kontrolované osoby odebrán vzorek pro doplňující 
odborný posudek, zajistí kontrolovaná osoba dodržení požadavků 
stanovených touto vyhláškou na uchování vzorku a metody zkoušení a 
dále, aby laboratoř, která provede rozbor tohoto vzorku, a) při jeho 
přijetí pořídila podrobnou fotodokumentaci obalu zapečetěného 
vzorku včetně všech bezpečnostních prvků použitých při jeho 
zapečetění a fotodokumentaci předložila v případě vyžádání ze strany 
příslušného dozorového orgánu a b) do protokolu o zkoušce podle § 
11 uvedla číslo záznamu podle § 6 odst. 2 písm. a), že se jednalo o 
vzorek pro doplňující odborný posudek a zda byly jeho obal a 
bezpečnostní prvky neporušené včetně uvedení čísla bezpečnostního 
obalu nebo plomby, je-li na obalu nebo plombě uvedeno. 

  

  415/2009 § 1 odst. 1 Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 
1) a upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských 
společenství 2)  a) požadavky na odběr vzorků a b) způsob zveřejnění 
metod laboratorního zkoušení produktů ke krmení. 

  

  415/2009 § 1 odst. 2 Touto vyhláškou nejsou dotčeny postupy odběru vzorků ani rozsah 
četnosti odběru vzorků stanovené jiným právním předpisem 3). 

  

čl. 35 odst. 2 Pokud je to vhodné a technicky proveditelné, zejména s ohledem na 
rozšíření a rozložení nebezpečí u zvířat nebo zboží, náchylnost vzorků 
nebo zboží k rychlé zkáze a množství dostupného substrátu, příslušné 

110/1997 
ve znění 
316/2004 

§ 16 odst. 7 (7) Orgán dozoru připraví kontrolní vzorek, který na žádost 
kontrolované osoby rozdělí na dva či více vzorků o stejné velikosti, z 
nichž jeden předá kontrolované osobě pro doplňující odborný posudek 

DAD  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

orgány: 
a) zajistí při odebírání vzorku, pokud to daný provozovatel požaduje, 
odběr dostatečného množství, aby bylo k dispozici i pro druhé odborné 
stanovisko a přezkum uvedený v odstavci 3, ukáže-li se to jako 
nezbytné; nebo 
b) pokud není možné odebrat dostatečné množství, jak je uvedeno v 
písmeni a), informují o této skutečnosti provozovatele.  
Tento odstavec se nepoužije při posuzování výskytu karanténních 
škodlivých organismů na rostlinách, v rostlinných produktech nebo 
jiných předmětech za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 
1 odst. 2 písm. g). 

139/2014 
180/2016 

a zbývající si ponechá. Vzorek pro doplňující odborný posudek podle 
věty první se neodebere a kontrolované osobě nepředá v případě, že to 
není možné z důvodu velmi malého množství dostupného substrátu 
nebo v případě výrobků velmi rychle podléhajících zkáze. Vzorky se 
zapečetí, označí a uchovávají způsobem stanoveným prováděcím 
právním předpisem. O tomto postupu provede orgán dozoru písemný 
záznam.. 

  9256     
čl. 35 odst. 3 3. Členské státy mohou rozhodnout, že v případě sporu mezi příslušnými 

orgány a provozovateli založeného na druhém odborném stanovisku 
uvedeném v odstavci 1 mohou provozovatelé na své vlastní náklady 
požadovat provedení dokumentárního přezkumu prvotní analýzy, testu 
nebo diagnostiky a případně jiné analýzy, testu či diagnostiky jinou 
úřední laboratoří. 

   NA  

čl. 35 odst. 4 4. Žádostí provozovatele o druhé odborné stanovisko podle odstavce 1 
tohoto článku není dotčena povinnost příslušných orgánů přijmout 
okamžitá opatření k odstranění nebo omezení rizik pro zdraví lidí, zvířat 
a rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat nebo, v případě GMO a 
přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí, v souladu s tímto 
nařízením a s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2. 

500/2004 § 143 odst. 1 (1) Oprávněné úřední osoby mohou rozhodnutím ukládat povinnosti 
na místě a) hrozí-li životu nebo zdraví osob bezprostřední nebezpečí, 
hrozí-li bezprostředně někomu vážná majetková újma anebo dojde-li 
k náhlé havárii, 39) b) je-li důvodná obava, že by se osoba, jíž má být 
uložena povinnost, vyhýbala jejímu splnění, c) jde-li o uložení záruky 
za splnění povinnosti (§ 147), předběžného opatření (§ 61) nebo 
pořádkového opatření (§ 62 a 63), nebo d) v řízení navazujícím na 
výkon dozoru. 

PAD  

  500/2004 § 143 odst. 2 (2) Předpokladem uložení povinnosti na místě je zjištění stavu věci. 
Rozhodnutí se vyhlašuje ústně, jeho písemné vyhotovení se bez 
zbytečného odkladu doručuje dodatečně. Nestanoví-li zvláštní zákon 
jinak, nemá odvolání proti takto vyhlášenému rozhodnutí odkladný 
účinek. O ústním vyhlášení rozhodnutí se vždy na místě vydá písemné 
potvrzení (§ 67 odst. 3), které obdrží účastník. 

  

  500/2004 § 143 odst. 3 (3) Oprávněná úřední osoba musí při řízení na místě zvýšenou měrou 
dbát, aby byla šetřena práva a oprávněné zájmy účastníků. 

  

  500/2004 § 143 odst. 4 (4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na vydání příkazu na 
místě (§ 150 odst. 5). 

  

  500/2004 § 143 odst. 5 (5) V řízení navazujícím na výkon dozoru prováděný týmž správním   
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

orgánem lze na místě, kde je dozor prováděn, učinit oznámení o 
zahájení řízení z moci úřední. 

  258/2000 
ve znění 
274/2003 

§ 80 odst. 1 
písm. g) 

(1) Ministerstvo zdravotnictví k ochraně a podpoře veřejného zdraví 
g) nařizuje mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku 
a mimořádná opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu 
nebezpečných26a) a z nebezpečnosti podezřelých výrobků a 
nejakostních či z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních 
pohromách a jiných mimořádných událostech, pokud mají být 
provedena celostátně nebo na území několika krajů, a rozhoduje o 
jejich ukončení včetně uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu,          

  

  258/2000 
ve znění 
274/2003 
186/2006 

§ 82 odst. 2 
písm. m) 

2) Krajské hygienické stanici náleží  m) nařizovat mimořádná opatření 
při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná opatření k 
ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných26a) a z 
nebezpečnosti podezřelých výrobků a nejakostních či z porušení 
jakosti podezřelých vod, při živelních pohromách a jiných 
mimořádných událostech, pokud není příslušné Ministerstvo 
zdravotnictví, a rozhodovat o jejich ukončení včetně uvolnění výrobků 
na trh nebo do oběhu. Mimořádné očkování podle § 69 odst. 1 písm. 
g) stanoví jen s předchozím povolením Ministerstva zdravotnictví, 

  

  258/2000 
ve znění 
392/2005 

§ 84 odst. 1 
písm. b) 

(1) Při výkonu státního zdravotního dozoru orgány ochrany veřejného 
zdraví v rozsahu své působnosti 
b) mohou pozastavit výkon činnosti, pokud při ní byly porušeny 
povinnosti v ochraně veřejného zdraví, a to do doby odstranění 
závady, 

  

  258/2000 
ve znění 
274/2003 
151/2011 
267/2015 

§ 84 odst. 1 
písm. n) 

(1) Při výkonu státního zdravotního dozoru orgány ochrany veřejného 
zdraví v rozsahu své působnosti 
n) mohou po dobu potřebnou k provedení státního zdravotního dozoru 
zakázat používání látky, suroviny, polotovaru nebo potraviny určené k 
výrobě nebo přípravě pokrmu podezřelých z toho, že nevyhovují 
požadavkům na zdravotní nezávadnost a čistotu stanoveným 
zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím orgánu ochrany 
veřejného zdraví; mohou rozhodnutím zakázat používání látky, 
suroviny, polotovaru nebo potraviny určených k výrobě nebo přípravě 
pokrmu, pokud nevyhovují požadavkům na zdravotní nezávadnost, 
jakost, čistotu a značení, stanoveným zvláštními právními předpisy , 
přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo rozhodnutím orgánu 
ochrany veřejného zdraví, nebo nejsou za stanovených podmínek 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

skladovány, jakož i nařídit provedení sanitace nebo změnu 
technologického postupu výroby nebo přípravy pokrmu, 

  258/2000 
ve znění 
274/2003 
392/2005 
223/2013 
267/2015 

§ 84 odst. 1 
písm. u) 

(1) Při výkonu státního zdravotního dozoru orgány ochrany veřejného 
zdraví v rozsahu své působnosti 
u) při zjištění, že pokrmy, suroviny, polotovary nebo potraviny k 
jejich výrobě či přípravě jsou jiné než bezpečné nebo při zjištění, že 
potraviny uváděné do oběhu jsou zjevně zdravotně závadné, mohou 
nařídit jejich znehodnocení či likvidaci, a to na náklad kontrolované 
osoby, která je povinna způsob a provedení znehodnocení nebo 
likvidace orgánu ochrany veřejného zdraví prokázat, 

  

čl. 36 odst. 1 1. V případě zvířat a zboží nabízených k prodeji komunikačními 
prostředky na dálku lze pro účely úřední kontroly použít vzorky, které 
od provozovatelů objednaly příslušné orgány bez toho, aby se 
identifikovaly. 

146/2002 
ve znění 
180/2016 

§ 4 odst. 4 (4) Kontrola prodeje na dálku může být zahájena kontrolním 
nákupem, předcházejícím předložení pověření ke kontrole 
kontrolované osobě nebo povinné osobě nebo doručení oznámení o 
zahájení kontroly kontrolované osobě. 

DAD  

  231/2016 § 2 písm. e) Pro účely této vyhlášky se rozumí… e) kontrolním nákupem odběr 
vzorku poskytnutého kontrolovanou osobou orgánu dozoru bez jeho 
předchozí identifikace provedený převzetím vzorku orgánem dozoru,  

  

  255/2012 § 8 písm. b) Kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly dále oprávněn…b) 
provádět kontrolní nákupy, odebírat vzorky, provádět potřebná 
měření, sledování, prohlídky a zkoušky, 

  

  255/2012 § 11 odst. 1 (1) Kontrolující může odebírat pouze nezbytně nutné množství 
vzorku; o odběru vzorku vydá potvrzení. Kontrolní orgán odebraný 
vzorek vrátí, je-li to možné. 

  

  255/2012 § 11 odst. 2 2) Za odebraný vzorek zaplatí kontrolní orgán osobě, jíž byl vzorek 
odebrán, náhradu ve výši ceny, za kterou tato osoba věc v době jejího 
odebrání běžně na trhu prodává; nelze-li tuto cenu určit, pak náhradu 
ve výši ceny, za kterou věc pořídila, případně náhradu ve výši účelně 
vynaložených nákladů. 

  

  255/2012 § 11 odst. 3 (3) Nárok na náhradu podle odstavce 2 nevzniká, pokuda) byl vzorek 
vrácen, anebo osoba, jíž byl vzorek odebrán, jej odmítla převzít zpět, 
nebo prohlásila, že jeho vrácení nebo náhradu nepožaduje, nebo b) 
odebraný vzorek nesplňuje požadavky stanovené jinými právními 
předpisy anebo rozhodnutím nebo opatřením příslušného orgánu. 

  

  166/1999 
ve znění 
302/2017 

§ 53 odst. 4 Veterinární inspektor je oprávněn zahájit kontrolu prodeje na dálku 
kontrolním nákupem předcházejícím předložení pověření ke kontrole 
nebo doručení oznámení o zahájení kontroly. 

  

  9245     
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

  9256     
čl. 36 odst. 2 2. Jakmile příslušné orgány obdrží vzorky, přijmou veškerá opatření k 

zajištění toho, aby provozovatelé, od nichž byly tyto vzorky v souladu s 
odstavcem 1 objednány: 
a) byli informováni o tom, že tyto vzorky byly odebrány v rámci úřední 
kontroly a případně jsou pro účely takové úřední kontroly analyzovány 
nebo testovány, a 
b) pokud jsou vzorky uvedené v uvedeném odstavci analyzovány nebo 
testovány, mohli využít práva na druhé odborné stanovisko podle čl. 35 
odst. 1. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 36 odst. 3 3. Odstavce 1 a 2 se použijí na pověřené subjekty a fyzické osoby, na 
něž byly přeneseny některé úkoly úřední kontroly. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 37 odst. 1 1. Příslušné orgány určí úřední laboratoře k provádění laboratorních 
analýz, testů a diagnostiky vzorků odebraných při úředních kontrolách a 
jiných úředních činnostech v členském státě, na jehož území tyto 
příslušné orgány působí, nebo v jiném členském státě či ve třetí zemi, 
která je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru 

147/2002 
ve znění 
21/2004 
279/2013 

§ 5 odst. 1 (1) Zkušební úkony při biologickém zkoušení krmných surovin, 
krmných produktů nebo doplňkových látek určených pro silážování a 
laboratorní zkoušky jakosti krmiv, doplňkových látek a premixů podle 
zvláštního zákona, odběry vzorků půd a jejich chemické rozbory pro 
účely agrochemického zkoušení zemědělských půd podle zvláštního 
zákona, zkušební úkony při chemických rozborech hnojiv, pomocných 
půdních látek, pomocných rostlinných přípravků, substrátů a 
statkových hnojiv podle zvláštního zákona, odborné a zkušební úkony 
při uznávání množitelských porostů nebo rozmnožovacího materiálu a 
při registraci odrůdy podle zvláštního zákona, odborné 
rostlinolékařské činnosti podle zákona o rostlinolékařské péči20) a 
odborné a zkušební úkony při označování a certifikaci chmele podle 
zvláštního zákona mohou kromě Ústavu provádět pouze fyzické nebo 
právnické osoby, které mají k výkonu odborných 
činností pověření udělené Ústavem. 

DAD  

  147/2002 
ve znění 
21/2004 
279/2013 

§ 5 odst. 2 (2) Podmínky, za kterých lze pověření k výkonu odborných činností 
podle odstavce 1 udělit, změnit, odejmout nebo zrušit, 
upravují zvláštní zákony.26) 

  

  147/2002 
ve znění 
21/2004 

§ 5 odst. 3 (3) Za účelem prohlubování, koordinace a sjednocování laboratorní, 
diagnostické a jiné zkušební činnosti jsou laboratoře Ústavu národní 
referenční laboratoří s rozsahem činností podle odstavce 1. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

  147/2002 
ve znění 
179/2013 
279/2013 

§ 5 odst. 4 (4) Ústav pověřuje fyzické nebo právnické osoby, které se přihlásí na 
jeho výzvu, výkonem odborné činnosti referenční laboratoře. Ústav 
vydá pověření, pokud z předložených dokumentů, které jsou součástí 
žádosti, vyplývá, že a) fyzická nebo právnická osoba je schopna 
zajistit nestrannost, kvalitu a ochranu důvěrných informací, b) mezi 
prováděním úkolů, k jejichž provádění je zmocněna, a jejími dalšími 
činnostmi nebude docházet ke střetu zájmů ac) fyzická nebo právnická 
osoba splňuje požadavky pro pověření referenční laboratoře stanovené 
podle odstavce 9. 

  

  147/2002 
ve znění 
279/2013 

§ 5 odst. 5 (5) Pověřit činností referenční laboratoře pro diagnostiku škodlivých 
organismů uvedených v § 10 odst. 1 zákona o rostlinolékařské 
péči20) nebo škodlivých organismů, proti jejichž zavlékání a 
rozšiřování jsou stanovena opatření podle § 7 odst. 4 nebo podle § 11 
odst. 2 a 3 zákona o rostlinolékařské péči20), lze pouze právnickou 
osobu. 

  

  147/2002 
ve znění 
279/2013 

§ 5 odst. 6 (6) Ústav odejme vydané pověření, jestliže pověřená referenční 
laboratoř nedodržuje požadavky nebo podmínky podle odstavce 4 

  

  147/2002 
ve znění 
279/2013 

§ 5 odst. 7 (7) Pověření referenčních laboratoří pro diagnostiku škodlivých 
organismů uvedených v § 10 odst. 1 zákona o rostlinolékařské 
péči20) nebo škodlivých organismů, proti jejichž zavlékání a 
rozšiřování jsou stanovena opatření podle § 7 odst. 4 nebo podle § 11 
odst. 2 a 3 zákona o rostlinolékařské péči20), se považuje za zmocnění 
k plnění úkolů laboratorního testování podle předpisu Evropské unie 
upravujícího zmocnění k plnění úkolů laboratorního testování27) 

  

  147/2002 
ve znění 
279/2013 

§ 5 odst. 8 (8) Postupem podle odstavců 1 až 7 nejsou dotčeny přímo použitelné 
předpisy Evropské unie25). 

  

  147/2002 
ve znění 
21/2004 
279/2013 

§ 5 odst. 9 (9) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem požadavky na 
materiální a personální vybavení národních referenčních laboratoří a 
referenčních laboratoří a na zaměření, organizaci a metody jejich 
činnosti. 

  

  8872     
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

  166/1999 
ve znění 
308/2011 

§ 50 odst. 1a (1) Ústřední veterinární správa může vydat povolení k provádění 
laboratorní, popřípadě jiné veterinární diagnostické činnosti, jejíž 
výsledky budou využívány pro účely státního veterinárního dozoru, 
osobě, která dosáhla věku 18 let, má způsobilost k právním úkonům, 
je bezúhonná, k výkonu příslušné činnosti odborně způsobilá a bude ji 
vykonávat v prostředí a za veterinárních a hygienických podmínek, 
které odpovídají podle vyjádření krajské veterinární správy druhu a 
rozsahu příslušné činnosti. 

  

  166/1999 
ve znění 
48/2006 
182/2008 

§ 50 odst. 3 3) Krajská veterinární správa může vydat povolení k provádění 
laboratorní, popřípadě jiné veterinární diagnostické činnosti za účelem 
vyšetření zvěřiny na přítomnost svalovce (trichinel), nejde-li o 
povolení k provádění laboratorní, popřípadě jiné veterinární 
diagnostické činnosti, jejíž výsledky budou využívány pro účely 
státního veterinárního dozoru, osobě, která dosáhla věku 18 let, má 
způsobilost k právním úkonům, je bezúhonná, k výkonu této činnosti 
odborně způsobilá a bude ji vykonávat v prostředí a za veterinárních a 
hygienických podmínek odpovídajících druhu a rozsahu této činnosti. 

  

  166/1999 
ve znění 
182/2008 
308/2011 

§ 52 odst. 3 (3) Je-li podkladem pro rozhodnutí orgánu veterinární správy výsledek 
laboratorního vyšetření vzorků, musí být výsledkem vyšetření 
provedeného a) státním veterinárním ústavem, národní referenční 
laboratoří referenční laboratoří nebo laboratoří, které bylo vydáno pro 
příslušný okruh vyšetřování osvědčení o akreditaci podle zákona o 
technických požadavcích na výrobky17k) a které Ústřední veterinární 
správa vydala povolení k provádění veterinární laboratorní a 
diagnostické činnosti, b) laboratoří jiného orgánu státního dozoru, 
která provádí laboratorní vyšetření vzorků při úředních kontrolách, 
nebo c) referenční laboratoří Evropské unie nebo laboratoří jiného 
členského státu schválenou pro provádění laboratorních vyšetření 
vzorků při úředních kontrolách. 

  

  9256     
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

  258/2000 
ve znění 
320/2002 

§ 86 odst. 2 (2) K přípravě podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a 
podporu zdraví, k zajištění metodické a referenční činnosti na úseku 
ochrany veřejného zdraví, k monitorování a výzkumu vztahů životních 
podmínek a zdraví, k mezinárodní spolupráci, ke kontrole kvality 
poskytovaných služeb v ochraně veřejného zdraví, k postgraduální 
výchově v lékařských oborech ochrany a podpory zdraví a pro 
zdravotní výchovu obyvatelstva se zřizuje Státní zdravotní ústav se 
sídlem v Praze. Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací; 
funkci jejího zřizovatele plní Ministerstvo zdravotnictví. Státní 
zdravotní ústav může v hlavní činnosti dále provádět vědeckou a 
výzkumnou činnost v ochraně a podpoře zdraví, notifikační činnost, 
činnost uvedenou v odstavci 1 a dále činnost, pro jejíž výkon tento 
zákon jinak stanoví podmínku autorizace nebo akreditace. 

  

  258/2000 
ve znění 
320/2002 
267/2015 

§ 86 odst. 3 (3) Zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav jsou poskytovateli 
zdravotních služeb. Zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav jsou 
oprávněny zpracovávat za účelem přípravy podkladu pro tvorbu státní 
zdravotní politiky a sledování dlouhodobých trendů výskytu 
infekčních a jiných hromadně se vyskytujících onemocnění údaje o 
zdraví fyzických osob v souvislosti s předcházením vzniku a šíření 
infekčních onemocnění, ohrožení nemocí z povolání a jiných 
poškození zdraví z práce, o expozici fyzických osob škodlivinám v 
pracovním a životním prostředí a o epidemiologii drogových 
závislostí a předávat je orgánům ochrany veřejného zdraví. 

  

  9245     
  9255     
Čl. 37 odst. 2 2. Příslušné orgány mohou jako úřední laboratoř určit laboratoř 

nacházející se v jiném členském státě či ve třetí zemi, která je smluvní 
stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, pokud jsou 
splněny tyto podmínky: 
a) jsou zavedena vhodná ujednání, podle kterých mohou příslušné 
orgány provádět audity a inspekce uvedené v čl. 39 odst. 1 nebo pověřit 
provedením těchto auditů a inspekcí příslušné orgány daného členského 
státu či třetí země, která je smluvní stranou Dohody o Evropském 
hospodářském prostoru, kde se laboratoř nachází, a 
b) uvedená laboratoř je již určena jako úřední laboratoř příslušnými 
orgány členského státu, na jehož území je umístěna. 

  Přímo použitelné NA   

čl. 37 odst. 3 3. Určení úřední laboratoře musí být provedeno písemně a musí 258/2000 § 86 odst. 4 (4) Statutárním orgánem zdravotních ústavů a Státního zdravotního PAD  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

obsahovat podrobný popis: 
a) úkolů, které laboratoř provádí jakožto úřední laboratoř; 
b) podmínek, za nichž úkoly uvedené v písmeni a) provádí, a 
c) nezbytných ujednání k zajištění efektivní a účinné koordinace a 
spolupráce mezi laboratoří a příslušnými orgány. 

ve znění 
320/2002 

ústavu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává na návrh hlavního 
hygienika České republiky ministr zdravotnictví. Další úkoly 
zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu stanoví Ministerstvo 
zdravotnictví statutem 

čl. 37 odst. 4 4. Příslušné orgány mohou jako úřední laboratoř určit pouze laboratoř, 
která: 
a) má odbornou způsobilost, vybavení a infrastrukturu potřebné k 
provádění analýz, testů nebo diagnostiky vzorků; 
b) má dostatečný počet náležitě kvalifikovaných, vyškolených a 
zkušených pracovníků; 
c) zajišťuje, že úkoly jí svěřené podle odstavce 1 plní nestranně, a 
nenachází se v této souvislosti ve střetu zájmů; 
d) dokáže zajistit včasné výsledky analýz, testů nebo diagnostiky 
provedených na vzorcích odebraných při úředních kontrolách a jiných 
úředních činnostech a 
e) působí v souladu s normou EN ISO/IEC 17025 a je v souladu s touto 
normou akreditována vnitrostátním akreditačním orgánem působícím v 
souladu s nařízením (ES) č. 765/2008. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 37 odst. 5 5. Rozsah akreditace úřední laboratoře uvedené v odst. 4 písm. e):  
a) zahrnuje ty laboratorní analytické, testovací nebo diagnostické 
metody, které musí laboratoř působící jako úřední laboratoř používat pro 
analýzu, testování a diagnostiku; 
b) může zahrnovat jednu nebo více laboratorních analytických, 
testovacích nebo diagnostických metod nebo skupiny metod; 
c) může být definován flexibilním způsobem, který umožní zahrnout do 
rozsahu akreditace i pozměněné verze metod používaných úřední 
laboratoří v době, kdy byla akreditace udělena, nebo nové metody vedle 
uvedených metod na základě vlastní validace dané laboratoře bez 
zvláštního posouzení vnitrostátním akreditačním orgánem před použitím 
těchto pozměněných nebo nových metod. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 37 odst. 6 6. Pokud žádná úřední laboratoř určená v Unii či ve třetí zemi, která je 
smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, podle 
odstavce 1 nemá odbornou způsobilost, vybavení, infrastrukturu a 
pracovníky nezbytné k provádění nových nebo obzvlášť neobvyklých 
laboratorních analýz, testů nebo diagnostiky, mohou příslušné orgány o 
provedení těchto analýz, testů a diagnostiky požádat laboratoř nebo 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

diagnostické centrum, které nesplňují jeden nebo více požadavků 
stanovených v odstavcích 3 a 4. 

čl. 38 odst. 1 1. Pokud výsledky analýz, testů nebo diagnostiky provedených na 
vzorcích odebraných při úředních kontrolách nebo jiných úředních 
činnostech ukazují na riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin nebo, v 
případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí, 
anebo na pravděpodobnost nesouladu, úřední laboratoře o tom okamžitě 
informují příslušné orgány, které je určily za účelem provedení daných 
analýz, testů nebo diagnostiky, a případně pověřené subjekty nebo 
fyzické osoby, na něž byly přeneseny některé úkoly. Ve zvláštních 
ujednáních mezi příslušnými orgány, pověřenými subjekty nebo 
fyzickými osobami, na něž byly úkoly přeneseny, a úředními 
laboratořemi je však možné upřesnit, že se uvedené informace se nemusí 
poskytnout okamžitě. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 38 odst. 2 2. Na žádost referenční laboratoře Evropské unie nebo národní 
referenční laboratoře se úřední laboratoře účastní mezilaboratorních 
porovnávacích zkoušek nebo odbornostních zkoušek organizovaných 
pro analýzy, testy nebo diagnostiku, které provádějí jako úřední 
laboratoře. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 38 odst. 3 3. Úřední laboratoře zpřístupní veřejnosti na žádost příslušných orgánů 
názvy metod, které používají pro analýzy, testy nebo diagnostiku 
prováděné v rámci úředních kontrol a jiných úředních činností. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 38 odst. 4 4. Úřední laboratoře na žádost příslušných orgánů uvedou společně s 
výsledky i příslušnou metodu použitou pro danou analýzu, testování 
nebo diagnostiku prováděné v rámci úředních kontrol a jiných úředních 
činností. 

231/2016 § 11 odst. 2 (2) Protokol o zkoušce musí obsahovat údaje požadované českou 
technickou normou upravující požadavky na zkušební laboratoře ČSN 
EN ISO/IEC 17 025 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na 
způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří 

PAD  

čl. 39 odst. 1 1. Příslušné orgány organizují audity úředních laboratoří, které určily v 
souladu s čl. 37 odst. 1 pravidelně a kdykoliv se domnívají, že je audit 
nezbytný, ledaže shledají takové audity zbytečnými s ohledem na 
posouzení potřeby akreditace podle čl. 37 odst. 4 písm. e). 

  Přímo použitelné NA  

čl. 39 odst. 2 2. Příslušný orgán určení úřední laboratoře okamžitě zruší, a to zcela 
nebo pro určité úkoly, pokud laboratoř nepřijme vhodná a včasná 
nápravná opatření na základě výsledků auditu uvedeného v odstavci 1, 
ze kterých vyplývá, že: 
a) již nesplňuje podmínky stanovené v čl. 37 odst. 4 a 5; 
b) neplní povinnosti stanovené v článku 38; 

166/1999 
ve znění 
182/2008 
308/2011 

§ 50 odst. 7 (7) Ústřední veterinární správa nebo krajská veterinární správa může 
změnit nebo odejmout jí vydané povolení, jestliže činnost není 
vykonávána v souladu s právními předpisy nebo se změnily 
podmínky, za nichž bylo povolení vydáno.  

PAD  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

c) dosahuje podprůměrných výsledků v mezilaboratorních 
porovnávacích zkouškách uvedených v čl. 38 odst. 2. 

čl. 40 odst. 1 1. Odchylně od čl. 37 odst. 4 písm. e) mohou příslušné orgány jako 
úřední laboratoře určit bez ohledu na to, zda splňují podmínky stanovené 
v uvedeném písmeni: 
a) laboratoře: 
    i) jejichž jedinou činností je zjišťování přítomnosti trichinel v mase; 
    ii) které k zjišťování přítomnosti trichinel v mase používají pouze 
metody uvedené v článku 6 prováděcího nařízení Komise (EU) 
2015/1375 ( 1 ); 
    iii) které provádějí zjišťování přítomnosti trichinel pod dohledem 
příslušných orgánů nebo úřední laboratoře určené v souladu s čl. 37 odst. 
1 a jsou akreditovány v souladu s normou EN ISO/IEC 17025 pro 
používání metod uvedených v bodě ii) tohoto písmene a 
    iv) které se pravidelně účastní porovnávacích nebo odbornostních 
mezilaboratorních zkoušek organizovaných národními referenčními 
laboratořemi pro metody, které používají ke zjišťování přítomnosti 
trichinel, a dosahují v těchto zkouškách uspokojivých výsledků; 
b) laboratoře, které provádějí pouze analýzy, testy nebo diagnostiku v 
rámci jiných úředních činností, za předpokladu, že: 
    i) používají pouze laboratorní analytické, testovací a diagnostické 
metody uvedené v čl. 34 odst. 1 a odst. 2 písm. a) nebo b); 
    ii) provádějí analýzy, testy nebo diagnostiku pod dohledem 
příslušných orgánů nebo národních referenčních laboratoří ve vztahu k 
metodám, které používají; 
    iii) se pravidelně účastní porovnávacích nebo odbornostních 
mezilaboratorních zkoušek organizovaných národními referenčními 
laboratořemi ve vztahu k metodám, které používají, a dosahují v těchto 
zkouškách uspokojivých výsledků, a 
    iv) mají zavedený systém záruky kvality k zajištění spolehlivých a 
důvěryhodných výsledků používaných laboratorních analytických, 
testovacích a diagnostických metod. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 40 odst. 2 2. Pokud metody používané laboratořemi uvedenými v odst. 1 písm. b) 
tohoto článku vyžadují potvrzení výsledku laboratorní analýzy, testu 
nebo diagnostiky, musí potvrzující laboratorní analýzu, test nebo 
diagnostiku provést úřední laboratoř, která splňuje požadavky stanovené 
v čl. 37 odst. 4 písm. e). 

  Přímo použitelné NA  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBG68VATE)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                            VII.                                                                    

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                       str. 92 z 199   

Celex: 32017R0625 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 95 2017 Gestor MZe Zpracoval (jméno+datum): MVDr. Adela Riegerová 6.5.2019 
Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných 

úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel 
týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o 
změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 
1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a 
(ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 
89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o 
úředních kontrolách) 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Jindřich Fialka 6.5.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
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Poznám
ka 

čl. 40 odst. 3 3. Úřední laboratoře určené v souladu s odstavcem 1 se musí nacházet v 
členských státech, na jejichž území se nacházejí příslušné orgány, které 
je určily. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 41 Komise přijímá akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 
doplňující toto nařízení o případy a podmínky, kdy příslušné orgány 
mohou jako úřední laboratoře v souladu s čl. 37 odst. 1 určit laboratoře, 
které nesplňují požadavky uvedené v čl. 37 odst. 4 písm. e), pro všechny 
metody, které používají pro účely úředních kontrol nebo jiných úředních 
činností, za předpokladu, že tyto laboratoře splňují tyto podmínky: 
a) působí a jsou akreditovány v souladu s normou EN ISO/IEC 17025 
pro používání jedné nebo více metod, které jsou podobné metodám, 
které používají, nebo je nahrazují, a 
b) pravidelně a ve významné míře používají metody, k nimž jim byla 
udělena akreditace podle písmene a) tohoto článku; s výjimkou oblasti, 
na niž se vztahují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. g), pokud pro 
zjištění určitého škodlivého organismu rostlin uvedeného v čl. 34 odst. 1 
a 2 neexistuje validovaná metoda. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 42 odst. 1 1. Odchylně od čl. 37 odst. 5 písm. a) mohou příslušné orgány dočasně 
určit jako úřední laboratoř v souladu s čl. 37 odst. 1 stávající úřední 
laboratoř pro použití laboratorní analytické, testovací nebo diagnostické 
metody, pro kterou laboratoř nemá akreditaci podle čl. 37 odst. 4 písm. 
e), pokud: 
a) použití takové metody nově vyžadují pravidla Unie; 
b) změny používané metody vyžadují novou akreditaci nebo rozšíření 
rozsahu působnosti akreditace získané úřední laboratoří; nebo 
c) potřeba použití metody vyplývá z mimořádné situace nebo nově 
vznikajícího rizika pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, pro dobré životní 
podmínky zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, 
také pro životní prostředí. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 42 odst. 2 2. Dočasné určení uvedené v odstavci 1 podléhá těmto podmínkám: 
a) úřední laboratoř je již akreditována v souladu s normou EN ISO/IEC 
17025 pro používání metody, která je podobná metodě, která není 
zahrnuta do oblasti působnosti její akreditace; 
b) úřední laboratoř má zavedený systém záruky kvality, aby byly 
zajištěny spolehlivé a důvěryhodné výsledky použitím metody, která 
není zahrnuta do oblasti působnosti stávající akreditace; 
c) analýzy, testy a diagnostika se provádějí pod dohledem příslušných 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

orgánů nebo národní referenční laboratoře pro uvedenou metodu. 
čl. 42 odst. 3 3. Dočasné určení stanovené v odstavci 1 nesmí překročit dobu jednoho 

roku. Může být jednou prodlouženo o další období jednoho roku. 
  Přímo použitelné NA  

čl. 42 odst. 4 4. Úřední laboratoře určené v souladu s odstavcem 1 se musí nacházet v 
členských státech, na jejichž území se nacházejí příslušné orgány, které 
je určily. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 43 Úřední kontroly zvířat a zboží vstupujících do Unie se organizují na 
základě rizika. V případě zvířat a zboží uvedených v článcích 47 a 48 se 
tyto úřední kontroly provádějí v souladu s články 47 až 64. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 44 odst. 1 1. K ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 provádějí 
příslušné orgány pravidelně, na základě rizika a s přiměřenou četností 
úřední kontroly zvířat a zboží vstupujících do Unie, na které se 
nevztahují články 47 a 48. 

166/1999 
ve znění 
308/2011 

§ 38a odst. 1  (1) Ustanovení § 32 až 38 se nepoužijí na živočišné produkty uvedené 
v předpisu Evropské unie o dovozu zásilek produktů živočišného 
původu pro osobní spotřebu do Společenství21). Dovoz zásilek těchto 
produktů se řídí předpisem Evropské unie o dovozu zásilek produktů 
živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství21). 

PAD  

  166/1999 
ve znění 
308/2011 
264/2014 

§ 38a odst. 2 (2) Kontrolu živočišných produktů uvedených v odstavci 1 podle čl. 5 
a 6 předpisu Evropské unie o dovozu zásilek produktů živočišného 
původu pro osobní spotřebu do Společenství21) provádějí v rámci celní 
kontroly celní úřady při kontrole cestujících a jejich osobních 
zavazadel a při kontrole dovážených zásilek u provozovatelů 
poštovních služeb a provozovatelů kurýrních služeb. Zjistí-li celní 
úřad při kontrole v místě vstupu, že zásilka živočišných produktů 
nesplňuje podmínky stanovené předpisem Evropské unie o dovozu 
zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do 
Společenství21), zabaví zásilku a vystaví doklad o jejím zabavení.  

  

  166/1999 
ve znění 
308/2011 
264/2014 

§ 38a odst. 3 (3) Celní úřad kontroluje, zda provozovatelé všech míst vstupu na 
území České republiky splnili povinnosti uvedené v čl. 3 a 4 předpisu 
Evropské unie o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro 
osobní spotřebu do Společenství21). 

  

  166/1999 
ve znění 
308/2011 
264/2014 
302/2017 

§ 38a odst. 4 (4) Ustanovení § 32 až 38 se nepoužijí na zvířata uvedená v příloze I 
předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní 
přesuny zvířat v zájmovém chovu48), není-li takto dováženo více než 5 
zvířat v zájmovém chovu. Dovoz těchto zvířat se řídí předpisem 
Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny 
zvířat v zájmovém chovu48).  

  

  166/1999 
ve znění 
308/2011 

§ 38a odst. 5  (5) Kontrolu zvířat uvedených v odstavci 4 podle ustanovení čl. 34 
předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní 
přesuny zvířat v zájmovém chovu48) v místě vstupu na území České 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

264/2014 republiky provádějí v rámci celní kontroly celní úřady při kontrole 
cestujících a jejich osobních zavazadel. Je-li kontrolou zvířat zjištěno 
porušení požadavku stanoveného předpisem Evropské unie o 
veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém 
chovu48), informuje celní úřad krajskou veterinární správu. Krajská 
veterinární správa rozhodne o zásilce podle čl. 35 předpisu Evropské 
unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v 
zájmovém chovu48).  

  166/1999 
ve znění 
264/2014 

§ 38a odst. 6 (6) Celní úřady při kontrolách podle odstavce 5 vedou záznamy o 
celkovém počtu provedených kontrol a o případech nesplnění 
podmínek zjištěných těmito kontrolami podle čl. 34 odst. 4 písm. b) a 
zaznamenávají údaje podle čl. 34 odst. 4 písm. c) předpisu Evropské 
unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v 
zájmovém chovu48). 

  

čl. 44 odst. 2 2. U zvířat a zboží uvedených v odstavci 1 se přiměřená četnost úředních 
kontrol stanoví se zohledněním: 
a) rizik pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, pro dobré životní podmínky 
zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro 
životní prostředí, souvisejících s různými kategoriemi zvířat a zboží; 
b) jakýchkoli informací naznačujících pravděpodobnost, že spotřebitelé 
mohou být uvedeni v omyl, zejména pokud jde o povahu, totožnost, 
vlastnosti, složení, množství, trvanlivost, zemi původu nebo místo 
původu, metodu výroby či produkce zboží; 
c) záznamů o tom, jak byly požadavky stanovené v pravidlech 
uvedených v čl. 1 odst. 2, které se vztahují na dotčená zvířata nebo 
zboží, dosud dodržovány: 
    i) třetí zemí a zařízením původu nebo případně místem produkce; 
    ii) vývozcem; 
    iii) provozovatelem odpovědným za zásilku; 
d) kontrol, které již byly u dotčených zvířat a zboží provedeny, a 
e) záruk, které příslušné orgány třetí země původu poskytly, pokud jde o 
to, že dotyčná zvířata a zboží splňují požadavky stanovené v pravidlech 
uvedených v čl. 1 odst. 2 nebo požadavky, jež jsou uznány za alespoň 
jim rovnocenné. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 44 odst. 3 3. Úřední kontroly stanovené v odstavci 1 se provádějí na vhodných 
místech celního území Unie, včetně: 
a) místa vstupu do Unie; 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

b) stanoviště hraniční kontroly; 
c) místa propuštění zboží do volného oběhu v Unii; 
d) skladů a prostor provozovatele odpovědného za zásilku;  
e) místa určení. 

čl. 44 odst. 4 4. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 3, provádějí příslušné orgány na 
stanovištích hraniční kontroly a jiných místech vstupu do Unie úřední 
kontroly následujících předmětů, kdykoliv mají důvod se domnívat, že 
jejich vstup do Unie může představovat riziko pro zdraví lidí, zvířat 
nebo rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat nebo, v případě GMO a 
přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí: 
a) dopravních prostředků, a to i prázdných, a 
b) balení, včetně palet. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 44 odst. 5 5. Příslušné orgány mohou také provádět úřední kontroly zboží 
propuštěného do některého z celních režimů uvedených v čl. 5 bodě 16 
písm. a), b) a c) nařízení (EU) č. 952/2013 nebo dočasně uskladněného 
ve smyslu čl. 5 bodu 17 uvedeného nařízení. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 45 odst. 1 1. Jsou-li úřední kontroly prováděny v souladu s čl. 44 odst. 1, zahrnují: 
a) vždy kontrolu dokladů a 
b) v závislosti na riziku pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, pro dobré 
životní podmínky zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu 
rostlin, také pro životní prostředí, kontroly totožnosti a fyzické kontroly. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 45 odst. 2 2. Příslušné orgány provádějí fyzické kontroly uvedené v odst. 1 písm. 
b) za vhodných podmínek, které umožňují řádné provedení šetření. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 45 odst. 3 3. Pokud kontroly dokladů, kontroly totožnosti nebo fyzické kontroly 
uvedené v odstavci 1 tohoto článku prokáží, že zvířata a zboží nejsou v 
souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2, použijí se čl. 66 odst. 1, 3 a 
5, články 67, 68 a 69, čl. 71 odst. 1 a 2, čl. 72 odst. 1 a 2 a články 137 a 
138. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 45 odst. 4 4. Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 144 doplňující toto nařízení stanovením toho, ve kterých 
případech a za jakých podmínek mohou příslušné orgány požadovat po 
provozovateli, aby oznámil vstup určitého zboží do Unie. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 46 odst. 1 1. Pokud jsou odebrány vzorky ze zvířat a zboží, příslušné orgány, aniž 
jsou dotčeny články 34 až 42:  
a) informují dotčené provozovatele a případně celní orgány a 
b) rozhodnou, zda je třeba daná zvířata nebo zboží zadržovat do doby, 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

než budou k dispozici výsledky provedených analýz, testů nebo 
diagnostiky, nebo zda mohou být propuštěny, za předpokladu, že je 
zajištěna vysledovatelnost těchto zvířat nebo zboží. 

čl. 46 odst. 2 2. Komise prostřednictvím prováděcích aktů: 
a) zavede postupy nezbytné k zajištění vysledovatelnosti zvířat nebo 
zboží uvedených v odst. 1 písm. b) a 
b) určí doklady, které musí provázet zvířata nebo zboží uvedené v 
odstavci 1, pokud byly příslušnými orgány odebrány vzorky. 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 
odst. 2. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 47 odst. 1 1. K zajištění souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 provádějí 
příslušné orgány úřední kontroly na stanovišti hraniční kontroly v místě 
prvního vstupu do Unie u každé zásilky pro tyto kategorie zvířat a zboží 
dovážených do Unie: 
a) zvířata; 
b) produkty živočišného původu, zárodečné produkty a vedlejší produkty 
živočišného původu; 
c) rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v seznamech 
vypracovaných podle čl. 72 odst. 1 a čl. 74 odst. 1 nařízení (EU) 
2016/2031; 
d) zboží z některých třetích zemí, u kterých se Komise rozhodla 
prostřednictvím prováděcích aktů stanovených v odst. 2 písm. b) tohoto 
článku, že je nezbytné opatření vyžadující dočasné zintenzivnění 
úředních kontrol při jeho vstupu do Unie z důvodu známého nebo nově 
se objevujícího rizika, nebo protože existují doklady o tom, že by mohlo 
docházet k rozsáhlému závažnému nesouladu s pravidly uvedenými v čl. 
1 odst. 2; 
e) zvířata a zboží, na které se vztahuje mimořádné opatření přijaté v 
souladu s článkem 53 nařízení (ES) č. 178/2002, článkem 249 nařízení 
(EU) 2016/429 nebo čl. 28 odst. 1, čl. 30 odst. 1, čl. 40 odst. 3, čl. 41 
odst. 3, čl. 49 odst. 1, čl. 53 odst. 3 a čl. 54 odst. 3 nařízení (EU) 
2016/2031 požadující, aby zásilky těchto zvířat nebo zboží označené 
prostřednictvím svých kódů podle kombinované nomenklatury 
podléhaly při vstupu do Unie úředním kontrolám; 
f) zvířata a zboží, pro jejichž vstup do Unie byly stanoveny podmínky 
nebo opatření prostřednictvím aktů přijatých v souladu s článkem 126 
nebo 128 nebo s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2, které vyžadují, aby 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

byl při vstupu zvířat nebo zboží do Unie ověřen soulad s těmito 
podmínkami nebo opatřeními. 

čl. 47 odst. 2 2. Komise prostřednictvím prováděcích aktů: 
a) vypracuje seznamy uvádějící všechna zvířata a zboží uvedené v odst. 
1 písm. a) a b) s jejich kódy podle kombinované nomenklatury a 
b) vypracuje seznam zboží, které patří do kategorie uvedené v odst. 1 
písm. d), s jeho kódy podle kombinované nomenklatury a podle potřeby 
jej aktualizuje v souvislosti s riziky uvedenými ve zmíněném písmeni. 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 
odst. 2. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 47 odst. 3 3. Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 144 měnící toto nařízení změnou kategorií zásilek uvedených v 
odstavci 1 tohoto článku tak, aby zahrnovaly směsné produkty, seno a 
slámu i další produkty výlučně omezené na produkty představující nově 
zjištěné nebo výrazně zvýšené riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin 
nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní 
prostředí. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 47 odst. 4 4. Nestanoví-li akty, kterými se stanoví opatření nebo podmínky 
uvedené v odst. 1 písm. d), e) a f), jinak, vztahuje se tento článek rovněž 
na zásilky kategorií zvířat a zboží uvedených v odst. 1 písm. a), b) a c), 
pokud jsou neobchodní povahy. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 47 odst. 5 5. Provozovatelé nesoucí odpovědnost za zásilky zajistí, aby zvířata a 
zboží náležející do kategorií uvedených v odstavci 1 byly na stanovištích 
hraniční kontroly uvedených ve zmíněném odstavci předloženy k 
úředním kontrolám. 

110/1997 
ve znění 
120/2008 
139/2014 

§ 3 odst. 4 (4) Provozovatel potravinářského podniku, který dováží potraviny z 
jiných států, než jsou členské státy Evropské unie (dále jen „třetí 
země“), je povinen a) pokud tak stanoví přímo použitelný předpis 
Evropské unie upravující dovoz některých potravin ze třetích zemí24), 
předložit příslušnému orgánu dozoru nebo celnímu úřadu osvědčení, 
certifikát nebo jiný vstupní doklad vydané k tomu příslušným 
orgánem třetí země potvrzující, že dovážená potravina odpovídá 
požadavkům tohoto přímo použitelného předpisu Evropské unie; tímto 
ustanovením nejsou dotčeny požadavky stanovené veterinárním 
zákonem, b) pokud tak stanoví přímo použitelný předpis Evropské 
unie, dovážet potraviny přes určená místa vstupu nebo určená místa 
dovozu stanovená prováděcím právním předpisem 

DAD  

  9256     
čl. 48  Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 

doplňující toto nařízení o pravidla, která stanoví, ve kterých případech a 
  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

za jakých podmínek jsou pro následující skupiny zvířat a zboží 
umožněny odchylky od článku 47, a jsou-li odůvodněné:  
a) zboží zasílané jako obchodní vzorky nebo jako výstavní předměty, 
které nejsou určeny k uvedení na trh; 
b) zvířata a zboží určené pro vědecké účely; 
c) zboží na palubě dopravních prostředků zajišťujících mezinárodní 
dopravu, které není vykládáno a které je určeno ke spotřebě posádkou a 
cestujícími; 
d) zboží, které tvoří součást osobních zavazadel cestujících a je určeno 
pro osobní spotřebu nebo použití; 
e) malé zásilky zboží, které není určeno k uvedení na trh, zasílané 
fyzickým osobám; 
f) zvířata v zájmovém chovu ve smyslu čl. 4 bodu 11 nařízení (EU) 
2016/429; 
g) zboží, které bylo podrobeno zvláštní úpravě a nepřesahuje množství 
stanovená v těchto aktech v přenesené pravomoci; 
h) skupiny zvířat nebo zboží, které představují nízké riziko nebo 
nepředstavují žádné konkrétní riziko, a jejich kontroly na stanovištích 
hraniční kontroly proto nejsou nezbytné. 

čl. 49 odst. 1 1. K ověření souladu s příslušnými požadavky stanovenými v pravidlech 
uvedených v čl. 1 odst. 2 provádějí příslušné orgány úřední kontroly 
zásilek kategorií zvířat a zboží uvedených v čl. 47 odst. 1 při příchodu 
zásilky na stanoviště hraniční kontroly. Tyto úřední kontroly zahrnují 
kontroly dokladů, kontroly totožnosti a fyzické kontroly. 

9256   NA  

čl. 49 odst. 2 2. Fyzické kontroly provádí: 
a) v případě zvířat, s výjimkou vodních živočichů, nebo v případě masa 
a jedlých drobů úřední veterinární lékař, kterému mohou být nápomocni 
pracovníci vyškolení v souladu s požadavky stanovenými podle odstavce 
5 ve veterinární oblasti a určení za tímto účelem příslušnými orgány; 
b) v případě vodních živočichů, produktů živočišného původu jiných než 
uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, zárodečných produktů nebo 
vedlejších produktů živočišného původu úřední veterinární lékař nebo 
pracovníci vyškolení v souladu s požadavky stanovenými podle odstavce 
5 a určení za tímto účelem příslušnými orgány; 
c) v případě rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů úřední 
pracovník rostlinolékařské služby. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 49 odst. 3 3. Příslušné orgány na stanovištích hraničních kontrol systematicky   Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

provádějí úřední kontroly zásilek přepravovaných zvířat a dopravních 
prostředků, aby ověřily soulad s požadavky na dobré životní podmínky 
zvířat stanovenými v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2. Příslušné 
orgány zavedou opatření k tomu, aby se úřední kontroly u 
přepravovaných zvířat upřednostnily a aby se u těchto kontrol snížily 
prodlevy. 

čl. 49 odst. 4 4. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit pravidla pro 
praktická opatření pro předkládání zásilek kategorií zvířat a zboží 
uvedených v čl. 47 odst. 1, přepravních jednotek nebo položek, z nichž 
mohou jednotlivé zásilky sestávat, a maximální počet těchto přepravních 
jednotek nebo položek v dané zásilce s přihlédnutím k potřebě zajistit 
rychlou a účinnou manipulaci se zásilkami a provádění úředních kontrol 
příslušnými orgány a případně s přihlédnutím k mezinárodním normám. 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 
odst. 2. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 49 odst. 5 5. Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 
doplňující toto nařízení o pravidla, která stanoví zvláštní požadavky na 
školení pracovníků podle odstavce 2 tohoto článku za účelem provádění 
fyzických kontrol na stanovištích hraniční kontroly. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 50 odst. 1 1. Původní úřední osvědčení nebo doklady či jejich elektronické 
ekvivalenty, které mají podle pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 
doprovázet zásilky kategorií zvířat a zboží uvedených v čl. 47 odst. 1, se 
předkládají příslušným orgánům stanovišť hraniční kontroly a tyto 
orgány je uchovávají, není-li v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2 
stanoveno jinak. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 50 odst. 2 2. Příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly vystaví provozovateli 
odpovědnému za zásilku ověřenou tištěnou nebo elektronickou kopii 
úředních osvědčení nebo dokladů uvedených v odstavci 1, nebo pokud je 
zásilka rozdělena, jednotlivé ověřené tištěné nebo elektronické kopie 
těchto osvědčení nebo dokladů. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 50 odst. 3 3. Zásilky se nerozdělí, dokud nejsou provedeny úřední kontroly a dokud 
není v souladu s čl. 56 odst. 5 a článkem 57 finalizován společný 
zdravotní vstupní doklad uvedený v článku 56. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 50 odst. 4 4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o pravidla, která stanoví, 
ve kterých případech a za jakých podmínek musí zásilky zvířat a zboží 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 na místo určení provázet společný 
zdravotní vstupní doklad. 

čl. 51 odst. 1 1. Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 
doplňující toto nařízení o pravidla, která stanoví: 

a) ve kterých případech a za jakých podmínek mohou příslušné orgány 
stanoviště hraniční kontroly povolit další přepravu zásilky zvířat a zboží 
kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 na místo konečného určení dříve, 
než jsou k dispozici výsledky fyzických kontrol, jsou-li tyto kontroly 
požadovány; 

b) lhůty a postupy pro provádění kontrol dokladů a v nezbytných 
případech kontrol totožnosti a fyzických kontrol zvířat a zboží 
podléhajících úředním kontrolám kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1, 
které jsou do Unie dopravovány námořní nebo leteckou cestou ze třetí 
země, jsou-li tato zvířata nebo toto zboží před svou další cestou 
přemísťovány z plavidla nebo letadla a přepravovány pod celním 
dohledem na jiné plavidlo v témže přístavu nebo do jiného letadla na 
témže letišti (dále jen „překládané“ zásilky); 

c) ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly 
totožnosti a fyzické kontroly překládaných zásilek a zvířat, které jsou 
přepravovány letecky nebo po moři a při následující cestě zůstávají ve 
stejném dopravním prostředku, provedeny na jiném stanovišti hraniční 
kontroly, než je stanoviště prvního vstupu do Unie; 

d) ve kterých případech a za jakých podmínek lze povolit tranzit zásilek 
zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 a jaké úřední kontroly 
se mají u těchto zásilek provést na stanovištích úřední kontroly, včetně 
toho, ve kterých případech a za jakých podmínek lze zboží skladovat ve 
speciálně schválených celních skladech nebo ve svobodných pásmech; 

e) ve kterých případech a za jakých podmínek se uplatňují odchylky od 
pravidel pro kontroly totožnosti a fyzické kontroly, pokud jde o 
překládané zásilky a tranzit zásilek zboží uvedeného v čl. 47 odst. 1 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

písm. c). 
čl. 51 odst. 2 2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o pravidla, která stanoví, 
ve kterých případech a za jakých podmínek se uplatňují odchylky od 
pravidel pro kontroly dokladů, pokud jde o překládané zásilky a tranzit 
zásilek zboží uvedeného v čl. 47 odst. 1 písm. c). 

  Přímo použitelné NA  

čl. 52 Pro účely zajištění jednotného uplatňování článků 49, 50 a 51 Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů stanoví podrobná pravidla pro 
opatření, která mají být provedena během a po skončení kontrol dokladů, 
kontrol totožnosti a fyzických kontrol uvedených v článcích v zájmu 
zajištění účinného provedení těchto úředních kontrol. Tyto prováděcí 
akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 53 odst. 1 1. Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 
doplňující toto nařízení o pravidla, která stanoví, ve kterých případech a 
za jakých podmínek: 
a) mohou příslušné orgány provádět kontroly totožnosti a fyzické 
kontroly zásilek zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 na 
jiných kontrolních místech, než jsou stanoviště hraniční kontroly, za 
předpokladu, že tato kontrolní místa splňují požadavky stanovené v čl. 
64 odst. 3 a v prováděcích aktech, které byly přijaty v souladu s čl. 64 
odst. 4; 
b) lze fyzické kontroly zásilek, u kterých byly provedeny kontroly 
dokladů a kontroly totožnosti na stanovišti hraniční kontroly prvního 
vstupu do Unie, provést na jiném stanovišti hraniční kontroly v jiném 
členském státě; 
c) lze kontroly totožnosti a fyzické kontroly zásilek, u kterých byly 
provedeny kontroly dokladů na stanovišti hraniční kontroly prvního 
vstupu do Unie, provést na jiném stanovišti hraniční kontroly v jiném 
členském státě; 
d) mohou vymezené kontrolní úkoly provádět celní orgány nebo jiné 
orgány, pokud uvedené orgány nejsou za tyto úkoly již odpovědné, 
pokud jde o: 
    i) zásilky uvedené v čl. 65 odst. 2; 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

    ii) osobní zavazadla cestujících; 
    iii) zboží zakoupené prostřednictvím smluv uzavřených na dálku, 
včetně zboží objednaného telefonicky nebo přes internet; 
    iv) zvířata v zájmovém chovu, která splňují podmínky stanovené v 
článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ( 1 ); 
e) mohou být kontroly dokladů u zásilek rostlin, rostlinných produktů a 
jiných předmětů uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. c) prováděny dálkově 
mimo stanoviště hraniční kontroly. 

čl. 53 odst. 2 2. Na kontrolní místa uvedená v odst. 1 písm. a) tohoto článku se použijí 
také čl. 56 odst. 3 písm. b), čl. 57 odst. 2 písm. a), čl. 59 odst. 1, čl. 60 
odst. 1 písm. a) a d) a články 62 a 63. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 54 odst. 1 1. Kontroly dokladů se provádějí u všech zásilek zvířat a zboží kategorií 
uvedených v čl. 47 odst. 1. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 54 odst. 2 2. Kontroly totožnosti a fyzické kontroly se provádějí u zásilek zvířat a 
zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 s četností závisející na riziku, 
jaké jednotlivá zvířata, zboží nebo kategorie zvířat a zboží představují 
pro zdraví lidí, zvířat a rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat nebo, 
v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní 
prostředí. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 54 odst. 3 3. Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví pravidla pro 
jednotné uplatňování vhodné míry četnosti uvedené v odstavci 2. Tato 
pravidla zajistí, aby tato četnost byla vyšší než nulová, a stanoví: 
a) kritéria a postupy pro určení a úpravu četnosti kontrol totožnosti a 
fyzických kontrol, které mají být provedeny u zásilek zvířat a zboží 
kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. a), b) a c), a pro jejich 
přizpůsobení míře rizika spojeného s těmito kategoriemi s ohledem na: 
    i) informace shromážděné Komisí v souladu s čl. 125 odst. 1; 
    ii) výsledek kontrol prováděných odborníky Komise v souladu s čl. 
120 odst. 1; 
    iii) historii provozovatelů z hlediska dodržování pravidel uvedených v 
čl. 1 odst. 2; 
    iv) údaje a informace shromážděné prostřednictvím systému pro 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

správu informací o úředních kontrolách (IMSOC) uvedeného v článku 
131; 
    v) dostupné vědecké poznatky a 
    vi) veškeré další informace týkající se rizik spojených s kategoriemi 
zvířat a zboží; 
b) podmínky, za kterých mohou členské státy zvýšit četnost kontrol 
totožnosti a fyzických kontrol stanovenou v souladu s písmenem a) v 
zájmu zohlednění místních rizikových faktorů; 
c) postupy pro zajištění, aby se četnost kontrol totožnosti a fyzických 
kontrol stanovená v souladu s písmenem a) uplatňovala včas a jednotně. 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 
odst. 2. 

čl. 54 odst. 4 4. Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví pravidla týkající se: 
a) četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol pro zboží kategorie 
uvedené v čl. 47 odst. 1 písm. d) a 
b) četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol pro zvířata a zboží 
kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. e) a f), pokud tak již akty v 
nich uvedenými není stanoveno. 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 
odst. 2. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 55 odst. 1 1. Příslušné orgány přijmou po provedení úředních kontrol, včetně 
kontrol dokladů a v nezbytných případech kontrol totožnosti a fyzických 
kontrol, rozhodnutí o každé zásilce zvířat a zboží kategorií uvedených v 
čl. 47 odst. 1, v němž uvedou, zda je zásilka v souladu s pravidly 
uvedenými v čl. 1 odst. 2, a případně uvedou i použitelný celní režim. 

  Přímo použitelné NA   

čl. 55 odst. 2 2. Rozhodnutí o zásilkách činí: 
a) v případě zvířat, produktů živočišného původu, zárodečných produktů 
nebo vedlejších produktů živočišného původu úřední veterinární lékař a 
b) v případě rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů úřední 
pracovník rostlinolékařské služby. 

  Přímo použitelné NA   

čl. 55 odst. 3 3. Odchylně od odst. 2 písm. a) mohou příslušné orgány rozhodnout, že 
rozhodnutí o zásilkách produktů rybolovu, živých mlžů, živých 
ostnokožců, živých pláštěnců a živých mořských plžů určených k lidské 
spotřebě učiní odpovídajícím způsobem vyškolení pracovníci, které za 
tímto účelem konkrétně určí příslušné orgány. 

  Přímo použitelné NA   
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

čl. 56 odst. 1 1. Provozovatel odpovědný za zásilku vyplní pro každou zásilku zvířat a 
zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 příslušnou část společného 
zdravotního vstupního dokladu, v níž uvede informace nezbytné pro 
okamžitou a úplnou identifikaci zásilky a místa jejího určení. 

9256   NA  

čl. 56 odst. 2 2. Odkazuje-li se v tomto nařízení na společný zdravotní vstupní doklad, 
rozumí se tím i jeho elektronická obdoba. 

  Přímo použitelné NA   

čl. 56 odst. 3 3. Společný zdravotní vstupní doklad používají: 
a) provozovatelé odpovědní za zásilky zvířat a zboží kategorií 
uvedených v čl. 47 odst. 1 k tomu, aby příslušné orgány stanoviště 
hraniční kontroly s předstihem uvědomili o příchodu uvedených zásilek, 
a  
b) příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly: 
    i) k zaznamenání výsledku provedených úředních kontrol a rozhodnutí 
přijatých na jeho základě, včetně případného rozhodnutí o odmítnutí 
zásilky; 
    ii) ke sdělení informací uvedených v bodě i) prostřednictvím IMSOC. 

  Přímo použitelné NA   

čl. 56 odst. 4 4. Provozovatelé odpovědní za zásilku předem oznámí fyzický příchod 
zásilky do Unie v souladu s odst. 3 písm. a) tak, že vyplní a zadají 
příslušnou část společného zdravotního vstupního dokladu do IMSOC za 
účelem předání těchto informací příslušným orgánům stanoviště hraniční 
kontroly. 

  Přímo použitelné NA   

čl. 56 odst. 5 5. Příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly společný zdravotní 
vstupní doklad finalizují, jakmile: 
a) jsou provedeny všechny úřední kontroly požadované podle čl. 49 odst. 
1; 
b) jsou k dispozici výsledky fyzických kontrol, jsou-li tyto kontroly 
požadovány, a 
c) je v souladu s článkem 55 přijato rozhodnutí o zásilce a zaznamenáno 
ve společném zdravotním vstupním dokladu. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 57 odst. 1 1. Před propuštěním zásilek zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 47 
odst. 1 do některého celnímu režimu nebo před manipulací s nimi v 
tomto režimu, včetně umístění do celního skladu nebo svobodného 
pásma nebo manipulace v nich, musí provozovatel odpovědný za danou 
zásilku celním orgánům předložit společný zdravotní vstupní doklad, 
aniž jsou dotčeny výjimky uvedené v článku 48 a pravidla uvedená v 
článcích 53 a 54. V tomto okamžiku musí být společný zdravotní vstupní 

9256   NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

doklad řádně finalizován v IMSOC příslušnými orgány stanoviště 
hraniční kontroly. 

čl. 57 odst. 2 2. Celní orgány: 
a) nepovolí propuštění zásilky do jiného celního režimu, než který určily 
příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly, a 
b) aniž jsou dotčeny výjimky uvedené v článku 48 a pravidla uvedená v 
článcích 53 a 54, umožní propuštění zásilky do volného oběhu pouze po 
předložení řádně finalizovaného společného zdravotního vstupního 
dokladu, který potvrzuje, že zásilka je v souladu s příslušnými pravidly 
uvedenými v čl. 1 odst. 2. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 57 odst. 3 3. Není-li při podání celního prohlášení u zásilky zvířat nebo zboží 
kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 předložen společný zdravotní 
vstupní doklad, celní orgány zásilku zadrží a okamžitě uvědomí 
příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly. Příslušné orgány přijmou 
nezbytná opatření v souladu s čl. 66 odst. 6. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 58 Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví pravidla o: 
a) formátu společného zdravotního vstupního dokladu a pokynech k jeho 
předkládání a používání, se zohledněním příslušných mezinárodních 
norem, a 
b) minimálních časových požadavcích na oznamování zásilek 
provozovateli za ně odpovědnými s předstihem podle čl. 56 odst. 3 písm. 
a), aby příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly mohly provádět 
úřední kontroly včas a účinným způsobem. 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 
odst. 2. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 59 odst. 1 1. Členské státy určí stanoviště hraniční kontroly za účelem provádění 
úředních kontrol u jedné nebo více zvířat a zboží kategorií uvedených v 
čl. 47 odst. 1. 

326/2004 
ve znění 
131/2006 
279/2013 

§ 25 odst.1 Kontrola dokladů, kontrola podle § 21 odst. 4 a § 22 odst. 2 písm. d) 
se provádí ve vstupních místech stanovených v souladu s mezinárodní 
smlouvou18)na území České republiky. Vstupními místy jsou letiště 
Praha-Ruzyně, letiště Brno-Tuřany, letiště Ostrava-Mošnov a 
vyclívací pošta Praha 1; další vstupní místa mohou být stanovena 
prováděcím právním předpisem. Aktualizovaný seznam vstupních 
míst na území České republiky zasílá Ústav Komisi a ostatním 
členským státům Evropské unie. 

DAD  

  9256  .   
  8872     
  9257     

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBG68VATE)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                            VII.                                                                    

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                       str. 106 z 199   

Celex: 32017R0625 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 95 2017 Gestor MZe Zpracoval (jméno+datum): MVDr. Adela Riegerová 6.5.2019 
Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných 

úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel 
týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o 
změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 
1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a 
(ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 
89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

čl. 59 odst. 2 2. Členské státy před určením stanoviště hraniční kontroly oznámí tuto 
skutečnost Komisi. Oznámení musí obsahovat veškeré informace 
nezbytné k tomu, aby Komise mohla ověřit, zda navrhované stanoviště 
hraniční kontroly splňuje minimální požadavky stanovené v článku 64. 

9255   NA  

čl. 59 odst. 3 3. Do tří měsíců od obdržení oznámení podle odstavce 2 Komise 
vyrozumí daný členský stát: 
a) o tom, zda je určení navrhovaného stanoviště hraniční kontroly 
podmíněno příznivým výsledkem kontroly provedené odborníky Komise 
v souladu s článkem 116 za účelem ověření souladu s minimálními 
požadavky stanovenými v článku 64, a 
b) o datu této kontroly, které nesmí být pozdější než šest měsíců od 
oznámení. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 59 odst. 4 4. Pokud Komise v souladu s odstavcem 3 vyrozuměla členský stát, že 
provedení kontroly není nutné, může členský stát provést určení. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 59 odst. 5 5. Členský stát pozdrží určení stanoviště hraniční kontroly do okamžiku, 
než mu Komise sdělí příznivý výsledek kontroly. Komise sdělí výsledky 
své kontroly podle odst. 3 písm. a) do tří měsíců od jejího provedení. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 60 odst. 1 1. Každý členský stát zpřístupní na internetu aktualizované seznamy 
stanovišť hraniční kontroly na svém území, ve kterých u každého 
stanoviště hraniční kontroly uvede tyto informace: 
a) kontaktní údaje; 
b) provozní dobu; 
c) přesné místo, a zda se jedná o přístav, letiště anebo železniční nebo 
silniční místo vstupu, a 
d) zvířata a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1, které spadají do 
působnosti jeho určení. 

9255   NA  

čl. 60 odst. 2 2. Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví pravidla o formátu, 
kategoriích, zkratkách pro určení a dalších informacích, které mají 
členské státy používat v seznamech stanovišť hraniční kontroly. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 61 odst. 1 1. Schválení stanovišť hraniční kontroly v souladu s článkem 6 směrnice 
97/78/ES a článkem 6 směrnice 91/496/EHS, určení míst vstupu v 
souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 669/2009 a s čl. 13c odst. 4 
směrnice 2000/29/ES a určení místa prvního uvedení v souladu s 
článkem 5 nařízení Komise (EU) č. 284/2011 ( 1 ) se zrušují. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 61 odst. 2 2. Členské státy mohou stanoviště hraniční kontroly, určená místa 9256    NA  
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úředních kontrolách) 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

vstupu, místa vstupu a místa prvního uvedení podle odstavce 1 tohoto 
článku opětovně určit stanovištěm hraniční kontroly v souladu s čl. 59 
odst. 1 za předpokladu, že jsou splněny minimální požadavky uvedené v 
článku 64. 

čl. 61 odst. 3 3. Na opětovné určení uvedené v odstavci 2 tohoto článku se nevztahuje 
čl. 59 odst. 2, 3 a 5. 

  Přímo použitelné NA  

l. 62 odst. 1 1. Přestane-li stanoviště hraniční kontroly splňovat požadavky uvedené v 
článku 64, členské státy: 
a) zruší určení uvedené v čl. 59 odst. 1 pro všechny nebo pro některé 
kategorie zvířat a zboží, pro které bylo určení učiněno, a 
b) vyškrtnou tato stanoviště hraniční kontroly ze seznamů uvedených v 
čl. 60 odst. 1 pro kategorie zvířat a zboží, pro které je určení zrušeno. 

9256   NA  

čl. 62 odst. 2 2. Členské státy uvědomí Komisi a ostatní členské státy o tom, že určení 
stanoviště hraniční kontroly bylo podle odstavce 1 zrušeno, a o 
důvodech tohoto zrušení 

  Přímo použitelné NA   

čl. 62 odst. 3 3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení tím, že stanoví, ve 
kterých případech a jakými postupy mohou být stanoviště hraniční 
kontroly, jejichž určení bylo v souladu s odst. 1 písm. a) tohoto článku 
zrušeno pouze částečně, odchylně od článku 59 opětovně určena. 

  Přímo použitelné NA   

čl. 62 odst. 4 4. Tímto článkem nejsou dotčeny pravomoci členských států rozhodnout 
o zrušení určení stanovišť hraniční kontroly z jiných důvodů, než jsou 
důvody uvedené v tomto nařízení. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 63 odst. 1 1. Členský stát pozastaví určení stanoviště hraniční kontroly a nařídí, 
aby byla jeho činnost zastavena pro všechny nebo některé kategorie 
zvířat a zboží, pro které bylo určení učiněno, pokud tyto činnosti mohou 
způsobovat riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, pro dobré životní 
podmínky zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, 
také pro životní prostředí. Je-li dané riziko vážné, pozastaví se určení s 
okamžitou platností. 

9256   NA  

čl. 63 odst. 2 2. Členské státy uvědomí Komisi a ostatní členské státy okamžitě o tom, 
že určení stanoviště hraniční kontroly bylo pozastaveno, a o důvodech 
tohoto pozastavení. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 63 odst. 3 3. Členské státy vyznačí pozastavení určení stanoviště hraniční kontroly 
v seznamech uvedených v čl. 60 odst. 1. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 63 odst. 4 4. Pozastavení uvedené v odstavci 1 členské státy zruší, jakmile:   Přímo použitelné NA  
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změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 
1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a 
(ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 
89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o 
úředních kontrolách) 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Jindřich Fialka 6.5.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

a) se příslušné orgány přesvědčí, že riziko uvedené v odstavci 1 již 
neexistuje, a 
b) sdělily Komisi a ostatním členským státům, na základě jakých 
informací bylo pozastavení zrušeno. 

čl. 63 odst. 5  5. Tímto článkem nejsou dotčeny pravomoci členských států rozhodnout 
o pozastavení určení stanovišť hraniční kontroly z jiných důvodů, než 
jsou důvody uvedené v tomto nařízení. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 64 odst. 1 1. Stanoviště hraniční kontroly se musí nacházet v bezprostřední 
blízkosti místa vstupu do Unie a buď na místě, které v souladu s čl. 135 
odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 952/2013 určily celní orgány, nebo ve 
svobodném pásmu. 

9256   NA  

čl. 64 odst. 2 2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení tím, že stanoví, ve 
kterých situacích a za jakých podmínek se stanoviště hraniční kontroly 
může v případě specifických zeměpisných omezení nacházet v jiné 
vzdálenosti od místa vstupu do Unie než v jeho bezprostřední blízkosti. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 64 odst. 3  3. Stanoviště hraniční kontroly musí mít k dispozici: 
a) dostatečný počet pracovníků s vhodnou kvalifikací; 
b) prostory či jiná zařízení přiměřené povaze a objemu kategorií zvířat a 
zboží, se kterými je manipulováno; 
c) vybavení a prostory či jiná zařízení umožňující provádění úředních 
kontrol u každé z kategorií zvířat a zboží, pro které bylo stanoviště 
hraniční kontroly určeno; 
d) zavedená opatření, která v případě potřeby zajišťují přístup do prostor 
a k jakémukoliv jinému vybavení a službám nezbytným pro účely 
uplatnění opatření přijatých v souladu s články 65, 66 a 67 v případech 
podezření na nesoulad, nesouladných zásilek nebo zásilek 
představujících riziko; 
e) pohotovostní opatření zajišťující hladký průběh úředních kontrol a 
účinné uplatňování opatření přijatých v souladu s články 65, 66 a 67 v 
případech nepředvídatelných a neočekávaných podmínek nebo událostí; 
f) technologie a vybavení nezbytné pro účinné fungování IMSOC a v 
případě potřeby dalších počítačových systémů pro správu informací, 
které jsou nezbytné pro nakládání s údaji a informacemi a pro jejich 
výměnu; 
g) přístup ke službám úředních laboratoří, které jsou schopny dodávat 
výsledky analýz, testů a diagnostiky v přiměřených lhůtách a které jsou 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

vybaveny nástroji informačních technologií, jež jsou nezbytné pro 
případné zadávání výsledků provedených analýz, testů nebo diagnostik 
do IMSOC; 
h) vhodná opatření zajišťující řádnou manipulaci s různými kategoriemi 
zvířat a zbožím a předcházení rizikům, jež mohou vyplynout z křížové 
kontaminace; a 
i) opatření ke splnění příslušných norem biologické bezpečnosti, jejichž 
účelem je předcházet šíření nákaz do Unie. 

čl. 64 odst. 4 4. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit podrobná 
pravidla pro požadavky podle odstavce 3 tohoto článku, která zohlední 
zvláštní rysy a logistické potřeby související s prováděním úředních 
kontrol a s uplatňováním opatření přijatých v souladu s čl. 66 odst. 3 a 6 
a článkem 67 u různých zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 
1. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 
odst. 2. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 64 odst. 5 5. Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 
doplňující toto nařízení tím, že stanoví, ve kterých případech a za jakých 
podmínek mohou být stanoviště hraniční kontroly určená pro účely 
dovozu neopracované dřevěné kulatiny, řeziva a dřevních štěpků 
osvobozena od jedné nebo více povinností podle odstavce 3 tohoto 
článku s cílem zohlednit potřeby příslušných orgánů zodpovědných za 
úřední kontroly a působících za specifických zeměpisných omezení a 
současně zajistit řádný výkon daných kontrol. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 65 odst. 1 1. Vznikne-li u zásilek zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 44 odst. 1 
a čl. 47 odst. 1 podezření na nesoulad s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 
2, provedou příslušné orgány úřední kontroly, jejichž cílem je toto 
podezření potvrdit nebo vyloučit. 

9256   NA  

čl. 65 odst. 2 2. Úřední kontroly zásilek zvířat a zboží, u kterých provozovatelé 
neprohlásili, že obsahují zvířata a zboží kategorií uvedených v čl. 47 
odst. 1, provádějí příslušné orgány tehdy, existuje-li důvod domnívat se, 
že dané kategorie zvířat nebo zboží jsou v zásilce přítomny. 

  Přímo použitelné NA   

čl. 65 odst. 3 3. Příslušné orgány zásilky uvedené v odstavcích 1 a 2 úředně zadrží, 
dokud nejsou k dispozici výsledky úředních kontrol stanovených v 
uvedených odstavcích. 
V případě potřeby se tyto zásilky izolují nebo umístí do karantény a 
zvířata jsou do doby, než jsou k dispozici výsledky úředních kontrol, 

  Přímo použitelné NA   
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

ustájena, krmena, napájena a podle potřeby ošetřována. 
čl. 65 odst. 4 4. Mají-li příslušné orgány důvod domnívat se, že provozovatel 

odpovědný za zásilku používá podvodné nebo klamavé praktiky, nebo 
vyplynulo-li z úředních kontrol, že došlo k závažnému nebo 
opakovanému porušení pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2, vedle přijetí 
opatření uvedených v čl. 66 odst. 3 podle potřeby zesílí úřední kontroly 
u zásilek se stejným původem nebo případně se stejným užitím. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 65 odst. 5 5. Příslušné orgány oznámí svá rozhodnutí provádět zesílené úřední 
kontroly podle odstavce 4 tohoto článku Komisi a členským státům 
prostřednictvím IMSOC, přičemž uvedou důvody pro své rozhodnutí. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 65 odst. 6 6. Pravidla pro postupy koordinovaného provádění zesílených úředních 
kontrol uvedených v odstavcích 4 a 5 tohoto článku příslušnými orgány 
stanoví Komise prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty 
se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 66 odst. 1 1. Příslušné orgány úředně zadrží každou zásilku zvířat nebo zboží 
vstupující do Unie, která není v souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 
odst. 2, a její vstup do Unie odmítnou. 
Příslušné orgány každou takovou zásilku v případě potřeby izolují nebo 
umístí do karantény a zvířata, která jsou její součástí, jsou do dalšího 
rozhodnutí držena, je o ně pečováno nebo jsou ošetřována v náležitých 
podmínkách. Příslušné orgány pokud možno také zohlední zájem na 
zajištění zvláštní péče pro některé druhy zboží. 

9256   NA  

čl. 66 odst. 2 2. Pravidla pro praktická opatření pro izolaci a karanténu uvedené v odst. 
1 druhém pododstavci tohoto článku stanoví Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 145 odst. 2. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 66 odst. 3 3. Provozovateli odpovědnému za zásilku uvedenou v odstavci 1 
příslušný orgán neprodleně nařídí, aby zásilku: 
a) zničil; 
b) v souladu s čl. 72 odst. 1 a 2 odeslal zpět mimo Unii; nebo 
c) v souladu s čl. 71 odst. 1 a 2 podrobil zvláštnímu zacházení nebo 
přijal jakákoliv jiná opatření nezbytná k zajištění souladu s pravidly 
uvedenými v čl. 1 odst. 2 a případně přidělil zásilku na jiné účely, než 
pro které byla původně zamýšlena. 
Jakékoliv opatření podle prvního pododstavce písm. a), b) a c) se 
provede v souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2, a pokud se jedná 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

o zásilky živých zvířat, zejména s pravidly, jejichž cílem je ušetřit 
zvířata zbytečné bolesti, strachu a utrpení. 
Sestává-li zásilka z rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, 
použije se první pododstavec písm. a), b) a c) buď na zásilku, nebo na 
její partie. 
Před tím, než příslušný orgán dotyčnému provozovateli nařídí, aby učinil 
kroky podle prvního pododstavce písm. a), b) a c), poskytne mu možnost 
vyjádřit se, ledaže je nezbytné daná opatření přijmout okamžitě s cílem 
reagovat na riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin nebo, v případě 
GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí. 

čl. 66 odst. 4 4. Pokud příslušný orgán provozovateli nařídí přijmout jedno nebo více z 
opatření stanovených v odst. 3 prvním pododstavci písm. a), b) nebo c), 
může výjimečně povolit přijetí těchto opatření pouze ve vztahu k části 
zásilky, pokud částečné zničení, odeslání zpět, zvláštní zacházení nebo 
jiné opatření:  
a) dostačuje k zajištění souladu; 
b) nepředstavuje riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, pro dobré 
životní podmínky zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu 
rostlin, také pro životní prostředí a 
c) nenaruší průběh úředních kontrol. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 66 odst. 5 5. Rozhodnutí o odmítnutí vstupu zásilky podle odstavce 1 tohoto článku 
a jakékoliv nařízení vydané podle odstavců 3 a 6 tohoto článku a článku 
67 příslušné orgány okamžitě oznámí: 
a) Komisi; 
b) příslušným orgánům ostatních členských států; 
c) celním orgánům; 
d) příslušným orgánům třetí země původu a 
e) provozovateli odpovědnému za zásilku. 
Tato oznámení se uskutečňují prostřednictvím IMSOC. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 66 odst. 6 6. Pokud zásilka zvířat nebo zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 
není předložena k úředním kontrolám podle uvedeného odstavce nebo 
není předložena v souladu s požadavky stanovenými v čl. 50 odst. 1 a 3 
a čl. 56 odst. 1, 3 a 4 nebo s pravidly přijatými podle článku 48, čl. 49 
odst. 4, článku 51, čl. 53 odst. 1 a článku 58, nařídí příslušné orgány, aby 
byla tato zásilka zadržena nebo stažena z oběhu a neprodleně zadržena 
pod úředním dohledem. 
Na tyto zásilky se vztahují odstavce 1, 3 a 5 tohoto článku. 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

čl. 66 odst. 7 7. Opatření uvedená v tomto článku se použijí na náklady provozovatele 
odpovědného za danou zásilku. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 67  Zásilka zvířat nebo zboží, o níž se při úředních kontrolách zjistí, že 
představuje riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, pro dobré životní 
podmínky zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, 
také pro životní prostředí, se izoluje nebo umístí do karantény a zvířata, 
která jsou její součástí, jsou do dalšího rozhodnutí držena, je o ně 
pečováno nebo jsou ošetřována v náležitých podmínkách. 
Příslušné orgány dotčenou zásilku úředně zadrží a neprodleně 
provozovateli odpovědnému za tuto zásilku nařídí, aby ji:  
a) zničil v souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 a přijal veškerá 
opatření, jež jsou nezbytná za účelem ochrany zdraví lidí, zvířat nebo 
rostlin, dobrých životních podmínek zvířat nebo životního prostředí, a 
pokud se jedná o živá zvířata, zejména s pravidly, jejichž cílem je ušetřit 
zvířata zbytečné bolesti, strachu a utrpení; nebo 
b) v souladu s čl. 71 odst. 1 a 2 podrobil zvláštnímu zacházení. 
Opatření uvedená v tomto článku se použijí na náklady provozovatele 
odpovědného za danou zásilku. 

91/1996 
ve znění 
214/2007 

§ 18 odst. 1 1) Jestliže ústav při výkonu odborného dozoru zjistí, že krmivo, 
doplňková látka nebo premix nesplňují požadavky tohoto zákona, 
prováděcích právních předpisů nebo předpisů Evropských 
společenství, uloží rozhodnutím provozovateli opatření podle předpisů 
Evropských společenství13a). 

PAD  

  91/1996 
ve znění 
214/2007 

§ 18 odst. 2 (2) Jestliže ústav vlastním šetřením nebo na základě sdělení právnické 
nebo fyzické osoby zjistí, že se vyskytly nebo vyskytují skutečnosti, 
které mohou ohrozit bezpečnost krmiva, doplňkové látky nebo 
premixu, postupuje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 178/2002 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
882/200413b). 

  

  91/1996 
ve znění 
214/2007 

§ 18 odst. 3 (3) U podmíněně použitelných krmiv, doplňkových látek nebo 
premixů stanoví ústav rozhodnutím zvláštní opatření k jejich 
náhradnímu použití a určí podmínky tohoto náhradního použití. 

  

  91/1996 
ve znění 
214/2007 

§ 18 odst. 4 (4) Odvolání proti rozhodnutí o opatřeních uvedených v odstavcích 2 
a 3 nemá odkladný účinek. 

  

  91/1996 
ve znění 
214/2007 

§ 18 odst. 5 (5) Provozovatel je povinen ve lhůtě stanovené zvláštním opatřením 
písemně informovat ústav o způsobu splnění povinností. 

  

  326/2004 
ve znění 
490/2009 
279/2013 

§ 75 odst. 1  Úřední opatření (1) Úřední opatření je Ústav oprávněn uložit na 
základě výsledků rostlinolékařského dozoru nebo rostlinolékařské 
kontroly k nápravě zjištěných skutečností do doby, než bude Ústavem 
rozhodnuto podle § 76. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

  326/2004 
ve znění 
490/2009 
279/2013 

§ 75 odst. 2 (2) Pokud byly zjištěné nedostatky prokazatelně odstraněny 
bezodkladně nebo ve lhůtě stanovené v úředním opatření, Ústav 
nepostupuje podle § 76 a úřední opatření zruší. 

  

  326/2004 
ve znění 
490/2009 
245/2011 
279/2013 
299/2017 

§ 75 odst. 3 (3) Úředním opatřením podle odstavce 1 mohou oprávněné úřední 
osoby Ústavu ukládat kontrolované osobě na místě povinnosti a) je-li 
důvodné podezření, že může být ohroženo zdraví lidí, zvířat, rostlin 
nebo životní prostředí, b) k nápravě zjištěných nedostatků, c) předložit 
dokumenty prokazující zničení přípravku, pomocného prostředku 
nebo obalů od těchto výrobků. 

  

  326/2004 
ve znění 
490/2009 
279/2013 
299/2017 

§ 75 odst. 4 (4) Úřední opatření podle odstavce 1 Ústav na místě oznámí a 
zdůvodní. Písemné vyhotovení úředního opatření zašle Ústav 
kontrolované osobě bez zbytečného odkladu. Po doručení písemného 
vyhotovení úředního opatření může kontrolovaná osoba podat námitky 
do 10 pracovních dnů k řediteli Ústavu. Námitky nemají odkladný 
účinek. 

  

  326/2004 
ve znění 
490/2009 
279/2013 

§ 75 odst. 5 5) O námitkách rozhodne ředitel Ústavu do 5 pracovních dnů od dne 
jejich doručení; proti rozhodnutí o námitkách není odvolání přípustné 

  

  326/2004 
ve znění 
490/2009 
245/2011 
279/2013 

§ 75 odst. 6 (6) Prokáže-li kontrolovaná osoba, že učinila opatření k zabránění 
ohrožení zdraví lidí, zvířat, rostlin a životního prostředí, Ústav 
uložené úřední opatření zruší nebo změní. 

  

  326/2004 
ve znění 
490/2009 
245/2011 
199/2012 
279/2013 
299/2017 

§ 76 odst. 1  Mimořádná rostlinolékařská opatření (1) Mimořádnými 
rostlinolékařskými opatřeními jsou a) zákaz, omezení nebo stanovení 
zvláštních podmínek po dobu stanovenou a v území vymezeném 
Ústavem pro 1. dovoz, pěstování, sklizeň, posklizňovou úpravu, 
uvádění na trh, průmyslové zpracování a jiné použití rostlin a 
rostlinných produktů, popřípadě jiných předmětů, 2. užívání pozemků, 
skladů, provozů nebo zařízení anebo přemísťování rostlin, rostlinných 
produktů, zeminy, statkových hnojiv, kompostů, popřípadě jiných 
materiálů a předmětů, dopravních prostředků a živočichů, kteří mohou 
být nositeli škodlivých organismů, b) jednorázové zničení rostlin, 
rostlinných produktů a jiných předmětů napadených nebo podezřelých 
z napadení škodlivými organismy nebo jejich jednorázové ošetření 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

stanovenými postupy a prostředky, c) jednorázová asanace pozemků, 
čištění a asanace skladů, provozních prostorů, strojů, dopravních 
prostředků, zařízení, nářadí nebo jiných předmětů, d) jednorázové 
povinné vyšetření rostlin nebo rostlinných produktů, popřípadě jiných 
předmětů na napadení škodlivými organismy nebo na rezistenci proti 
nim, e) stanovení zvláštních podmínek k ochraně organismů, které 
nejsou škodlivými organismy podle tohoto zákona, před vedlejším 
škodlivým působením přípravků, f) omezení nebo pozastavení nebo 
zákaz výroby u výrobců v České republice, omezení nebo pozastavení 
nebo zákaz uvádění na trh a používání přípravku nebo pomocného 
prostředku nebo stanovení zvláštních podmínek pro výrobu, uvádění 
na trh nebo používání nebo přebalování, g) nařízení zničení nebo 
provedení zničení nebo zajištění přípravku nebo pomocného 
prostředku na náklady vlastníka v případě, že představuje nebezpečné 
účinky na zdraví lidí, zvířat nebo pro životní prostředí, a stanovení 
dalších povinností s tímto nařízením souvisejících, a předložit 
dokumenty potvrzující zničení přípravku nebo pomocného prostředku 
nebo o zničení obalů, v nichž byly obsaženy, h) zákaz používání 
profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků nebo zákaz 
provozování kontrolního testování a i) zákaz provozování technického 
zařízení k hubení škodlivých organismů nebo zákaz označování 
dřevěného obalového materiálu 

  326/2004 
ve znění 
249/2008 
490/2009 
245/2011 
199/2012 
279/2013 
299/2017 

§ 76 odst. 2 (2) Mimořádná rostlinolékařská opatření nařizuje Ústav individuálně 
určeným fyzickým nebo právnickým osobám, a to po provedení 
potřebného odborného šetření nebo, hrozí-li nebezpečí z prodlení, 
neprodleně. Pokud se tato opatření týkají blíže neurčeného množství 
fyzických a nebo právnických osob, nařizuje je právním předpisem o 
mimořádných rostlinolékařských opatřeních, který se označuje 
názvem nařízení Ústavu. Nařízení Ústavu se vyhlašuje vyvěšením na 
úředních deskách ministerstva a Ústavu na dobu nejméně 15 dnů a 
zveřejňuje se neprodleně způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
popřípadě se vyhlašuje v regionálním nebo celostátním tisku a 
rozhlasovém nebo televizním vysílání. Nařízení Ústavu nabývá 
platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se 
považuje den jeho vyvěšení na úřední desce ministerstva. 
Provozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání je povinen 
umožnit bezplatně zástupci Ústavu vyhlášení opatření obsažených v 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

nařízení Ústavu. Mimořádná rostlinolékařská opatření se nařizují 
a) v případech uvedených v § 7 odst. 4, § 11, § 15 odst. 6, § 26 odst. 3 
a 5, § 29 odst. 6 a v § 74 odst. 4, b) k ochraně před zavlečením 
škodlivých organismů do nárazníkové zóny, vymezené Ústavem s 
ohledem na tyto škodlivé organismy, popřípadě před jejich rozšířením 
v této zóně, c) k ochraně před rozšiřováním a k omezování výskytu 
invazních škodlivých organismů (§ 10 odst. 1) a při kalamitním 
přemnožení škodlivých organismů, pokud v těchto případech Ústav 
uznal na základě odborného šetření vyhlášení nebo nařízení 
mimořádných rostlinolékařských opatření za potřebné; kalamitním 
přemnožením se rozumí výrazný nárůst výskytu škodlivého 
organismu, při kterém hrozí nebezpečí značných škod, d) při zjištění 
nesprávného zacházení s přípravky, je-li ohroženo zdraví lidí nebo 
zvířat nebo životní prostředí, e) při zjištění, že 1. přípravek nebo 
pomocný prostředek uváděný na trh nebo používaný neodpovídá 
požadavkům zákona nebo rozhodnutí nebo povolení podle § 53 nebo 
54 a je-li ohroženo zdraví lidí, zvířat nebo životní prostředí, nebo 
profesionální zařízení pro aplikaci přípravků neodpovídá požadavkům 
podle § 61, 62 nebo 64 nebo provozovatel kontrolního testování 
porušil ustanovení § 63, 64 nebo 65, 2. uvádění na trh a používání 
přípravku není přípustné na základě rozhodnutí Komise, nebo 3. 
přípravek nebo pomocný prostředek nebo mechanizační prostředek 
není bezpečný podle zvláštního právního předpisu upravujícího 
obecnou bezpečnost výrobků25), 4. technická zařízení k hubení 
škodlivých organismů a označování dřevěného obalového materiálu 
neodpovídají podmínkám stanoveným v § 68 a 69.  

  326/2004 
ve znění 
245/2011 

§ 76 odst. 3 (3) Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.   

  326/2004 
ve znění 
490/2009 
279/2013 

§ 76 odst. 4 (4) Byla-li nařízena mimořádná rostlinolékařská opatření podle 
odstavce 2, Ústav a) při zjištění nových skutečností, na jejichž základě 
je vhodné nařídit nová opatření, nebo při změně osoby, která vlastní 
nebo z jiného právního důvodu užívá pozemek nebo objekt, na něž se 
vztahují mimořádná rostlinolékařská opatření, nařídí nová, těmto 
změnám odpovídající mimořádná rostlinolékařská opatření podle 
odstavce 1, b) po uplynutí lhůty stanovené v mimořádném 
rostlinolékařském opatření, pokud byla opatření v této lhůtě splněna 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

způsobem stanoveným Ústavem a jejich splnění bylo Ústavu 
prokázáno, mimořádné rostlinolékařské opatření zruší, c) prokáže-li se 
způsobem stanoveným Ústavem, že jsou nařízená opatření neúčinná 
nebo pozbyla smyslu, tato opatření zruší nebo změní.  

  326/2004 
ve znění 
279/2013 

§ 76 odst. 5 (5) Osoba, která je vlastníkem pozemku nebo objektu v území, v němž 
je nařízeno mimořádné rostlinolékařské opatření, nebo osoba, která 
takové nemovitosti užívá z jiného právního důvodu, je povinna o 
jejich prodeji nebo jiném způsobu převodu na jiné osoby nebo o jejich 
pronájmu, výpůjčce, popřípadě zřízení věcného břemene neprodleně 
informovat Ústav a je povinna o nařízeném opatření informovat 
osobu, která hodlá tyto nemovitosti koupit, pronajmout nebo jinak 
užívat. 

  

  326/2004 
ve znění 
490/2009 
245/2011 
279/2013 

§ 76 odst. 6 (6) Ústav od nařízení mimořádných rostlinolékařských opatření podle 
odstavce 2 písm. a) může upustit v případě a) slabého napadení rostlin, 
které nejsou určeny k pěstování, škodlivými organismy stanovenými 
prováděcím právním předpisem, bylo-li o tom rozhodnuto podle § 7 
odst. 2 a v souladu se zvláštním předpisem Evropské unie,1) b) kdy 
odborným šetřením zjistil, že v daných podmínkách nehrozí nebezpečí 
šíření příslušného škodlivého organismu, nebo c) kdy fyzická nebo 
právnická osoba prokázala, že přijala účinná opatření k zabránění 
ohrožení zdraví lidí nebo zvířat nebo životního prostředí. 

  

  326/2004 § 76 odst. 7 (7) Způsob a rozsah odborného šetření podle odstavce 2 a odstavce 6 
písm. b) stanoví prováděcí právní předpis. 

  

  326/2004 
ve znění 
245/2011 
279/2013 

§ 76 odst. 8 (8) Osobě dotčené mimořádným rostlinolékařským opatřením 
uvedeným v odstavci 1 písm. b), c), d) se poskytne na její písemnou 
žádost náhrada nákladů a ztrát, které jí vznikly v důsledku provedení 
těchto opatření. Náhrada se poskytne z prostředků státního rozpočtu 
na základě rozhodnutí Ústavu, a to za a) jednorázové zničení rostlin, 
rostlinných produktů a jiných předmětů napadených nebo podezřelých 
z napadení škodlivými organismy nebo jejich jednorázové ošetření 
stanovenými postupy a prostředky, b) jednorázovou asanaci pozemků, 
čištění a asanaci skladů, provozních prostorů, strojů, dopravních 
prostředků, zařízení, nářadí nebo jiných předmětů. 

  

  326/2004 § 76 odst. 9 (9) Náhrada podle odstavce 8 se neposkytne osobě, která nesplnila 
povinnost vyplývající z tohoto zákona nebo ze souvisejícího 
zvláštního právního předpisu,6) a tím způsobila nutnost nařízení 
mimořádného rostlinolékařského opatření, nebo která nařízené 
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Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

mimořádné rostlinolékařské opatření nesplnila. 
  326/2004 

ve znění 
245/2011 

§ 76 odst. 10 (10) Osoba, které má být náhrada podle odstavce 8 poskytnuta, musí o 
náhradu požádat do 1 roku od vzniku nákladů a ztrát, za které má být 
náhrada poskytnuta, jinak nárok zaniká. Náhrada se poskytuje ve výši 
účelně vynaložených nákladů a způsobených ztrát a její výši je osoba, 
které má být náhrada poskytnuta, povinna prokázat. 

  

  326/2004 
ve znění 
245/2011 

§ 76 odst. 11 (11) Náležitosti žádosti o náhradu nákladů a ztrát stanoví prováděcí 
právní předpis. 

  

čl. 68 odst. 1 1. Příslušné orgány: 
a) zneplatní úřední osvědčení a případně jiné příslušné doklady 
doprovázející zásilky, které jsou předmětem opatření podle čl. 66 odst. 3 
a 6 a článku 67, a 
b) spolupracují v souladu s články 102 až 108 při přijímání dalších 
nezbytných opatření k zajištění toho, aby zásilky, kterým byl vstup 
odmítnut v souladu s čl. 66 odst. 1, nebylo možné znovu uvést do Unie. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 68 odst. 2 2. Příslušné orgány v členských státech, kde byly provedeny úřední 
kontroly, dohlížejí na uplatňování opatření, jež byla nařízena v souladu s 
čl. 66 odst. 3 a 6 a článkem 67, aby zásilka neměla do doby, než budou 
tato opatření uplatněna, nebo po dobu jejich uplatňování nepříznivé 
účinky na zdraví lidí, zvířat a rostlin, na dobré životní podmínky zvířat 
nebo na životní prostředí. 
V případě potřeby se uplatňování těchto opatření dokončí pod dozorem 
příslušných orgánů jiného členského státu. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 69 odst. 1 1. Provozovatel odpovědný za danou zásilku učiní všechna opatření 
nařízená příslušnými orgány v souladu s čl. 66 odst. 3 a 6 a článkem 67 
neprodleně, nejpozději však 60 dnů ode dne, kdy mu příslušné orgány 
oznámily své rozhodnutí v souladu s čl. 66 odst. 5. Příslušné orgány 
mohou vymezit kratší dobu než uvedených 60 dní. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 69 odst. 2 2. Neučiní-li dotčený provozovatel ve lhůtě uvedené v odstavci 1 žádné 
opatření, příslušné orgány nařídí: 
a) aby daná zásilka byla zničena nebo aby vůči ní bylo uplatněno 
jakékoliv jiné vhodné opatření 
b) v případech uvedených v článku 67, aby byla zásilka zničena ve 
vhodných zařízeních umístěných co nejblíže stanovišti hraniční kontroly 
a aby byla přijata veškerá opatření, jež jsou nezbytná za účelem ochrany 
zdraví lidí, zvířat a rostlin, dobrých životních podmínek zvířat nebo 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

životního prostředí. 
čl. 69 odst. 3 3. Příslušné orgány mohou lhůtu uvedenou v odstavcích 1 a 2 tohoto 

článku prodloužit o dobu nezbytnou pro získání výsledků druhého 
odborného stanoviska uvedeného v článku 35 za předpokladu, že to 
nebude mít nepříznivé účinky na zdraví lidí, zvířat a rostlin, na dobré 
životní podmínky zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu 
rostlin, také na životní prostředí. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 69 odst. 4 4. Opatření uvedená v tomto článku se použijí na náklady provozovatele 
odpovědného za danou zásilku. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 70 Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů pravidla, která mají u 
všech stanovišť hraniční kontroly uvedených v čl. 59 odst. 1 a 
kontrolních míst uvedených v čl. 53 odst. 1 písm. a) zajistit vzájemný 
soulad rozhodnutí a opatření přijatých a nařízení vydaných na základě 
článků 66, 67 a 68 příslušnými orgány, podle kterých mají příslušné 
orgány postupovat v běžných nebo opakujících se situacích nesouladu 
nebo rizika. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem 
podle čl. 145 odst. 2. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 71 odst. 1 1. Zvláštní zacházení se zásilkami uvedené v čl. 66 odst. 3 písm. c) a čl. 
67 písm. b) může v případě potřeby zahrnovat: 
a) ošetření nebo zpracování, včetně případné dekontaminace, nikoliv 
však zředění, s cílem uvést zásilky do souladu s požadavky pravidel 
uvedených v čl. 1 odst. 2 nebo s požadavky třetí země, do níž jsou 
odesílány zpět; nebo 
b) zpracování jiným způsobem, který je vhodný pro bezpečnou výživu 
zvířat nebo lidskou spotřebu nebo pro jiné účely než pro výživu zvířat 
nebo lidskou spotřebu. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 71 odst. 2 2. Zvláštní zacházení uvedené v odstavci 1 musí být: 
a) prováděno účinně a odstraňovat jakékoliv riziko pro zdraví lidí, zvířat 
nebo rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat nebo, v případě GMO a 
přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí; 
b) zdokumentováno a prováděno pod dohledem příslušných orgánů nebo 
případně pod dohledem příslušných orgánů jiného členského státu na 
základě vzájemné dohody a  
c) v souladu s požadavky stanovenými v pravidlech uvedených v čl. 1 
odst. 2. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 71 odst. 3 3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v   Přímo použitelné NA  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBG68VATE)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                            VII.                                                                    

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                       str. 119 z 199   

Celex: 32017R0625 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 95 2017 Gestor MZe Zpracoval (jméno+datum): MVDr. Adela Riegerová 6.5.2019 
Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných 

úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel 
týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o 
změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 
1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a 
(ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 
89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o 
úředních kontrolách) 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Jindřich Fialka 6.5.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o požadavky a podmínky, 
za nichž má být zvláštní zacházení uvedené v odstavci 1 tohoto článku 
prováděno. 
Nejsou-li taková pravidla stanovena prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci, provádí se zvláštní zacházení v souladu s vnitrostátním 
právem. 

čl. 72 odst. 1 1. Příslušné orgány povolí zpětné odeslání zásilek při splnění těchto 
podmínek: 
a) místo určení bylo dohodnuto s provozovatelem odpovědným za 
zásilku; 
b) provozovatel odpovědný za zásilku příslušné orgány členského státu 
písemně uvědomil, že příslušné orgány třetí země původu nebo třetí 
země určení, pokud se nejedná o stejnou zemi, byly informovány o 
důvodech a okolnostech, na základě kterých byl vstup dotčené zásilky 
zvířat nebo zboží odmítnut; 
c) v případě, že třetí země určení není třetí zemí původu, provozovatel 
získal od příslušných orgánů této třetí země určení souhlas a tyto 
příslušné orgány uvědomily příslušné orgány členského státu, že jsou 
připraveny zásilku přijmout, a 
d) v případě zásilek obsahujících zvířata je zpětné odeslání v souladu s 
požadavky na dobré životní podmínky zvířat. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 72 odst. 2 2. Podmínky stanovené v odst. 1 písm. b) a c) tohoto článku se 
nevztahují na zásilky zboží kategorie uvedené v čl. 47 odst. 1 písm. c). 

  Přímo použitelné NA  

čl. 73 odst. 1 1. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů udělit na žádost třetí 
země souhlas se zvláštními předvývozními kontrolami, které uvedená 
třetí země provádí u zásilek zvířat a zboží před vývozem do Unie s cílem 
ověřit, že vyvážené zásilky splňují požadavky pravidel uvedených v čl. 1 
odst. 2. Takový souhlas se může vztahovat pouze na zásilky pocházející 
z dotčené třetí země a může být udělen pro jednu nebo více kategorií 
zvířat nebo zboží. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 145 odst. 2. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 73 odst. 2 2. V souhlasu podle odstavce 1 musí být uvedeno následující:  
a) maximální četnost úředních kontrol, které mají příslušné orgány 
členských států provádět při vstupu zásilek do Unie, u nichž není důvod 
k podezření na nesoulad s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 nebo na 
podvodné nebo klamavé praktiky; 
b) úřední osvědčení, která musí zásilky vstupující do Unie doprovázet; 

  Přímo použitelné NA  
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Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

c) vzor osvědčení uvedených v písmeni b); 
d) příslušné orgány třetí země odpovědné za provedení předvývozních 
kontrol a 
e) podle potřeby pověřený subjekt, na který mohou uvedené příslušné 
orgány přenést některé úkoly. Souhlas s tímto přenesením úkolů může 
být udělen pouze tehdy, jsou-li splněna kritéria stanovená v článcích 28 
až 33 nebo rovnocenné podmínky. 

čl. 73 odst. 3 3. Souhlas uvedený v odstavci 1 tohoto článku může být třetí zemi 
udělen pouze tehdy, jestliže lze na základě dostupných důkazů a 
případně kontroly Komise provedené v souladu s článkem 120 prokázat, 
že je systém úředních kontrol v dané třetí zemi schopen zajistit, že: 
a) zásilky zvířat nebo zboží vyvážené do Unie splňují požadavky 
pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 nebo rovnocenné požadavky a 
b) jsou kontroly prováděné ve třetí zemi před odesláním do Unie 
dostatečně účinné, aby jimi mohly být nahrazeny kontroly dokladů, 
kontroly totožnosti a fyzické kontroly stanovené v pravidlech uvedených 
v čl. 1 odst. 2 nebo aby mohla být omezena jejich četnost. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 73 odst. 4 4. Příslušné orgány nebo pověřený subjekt uvedený v souhlasu: 
a) jsou odpovědné za kontakty s Unií a 
b) zajistí, aby každou zásilku, která je podrobena kontrole, doprovázela 
úřední osvědčení uvedená v odst. 2 písm. b). 

  Přímo použitelné NA  

čl. 73 odst. 5 5. Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví podrobná pravidla a 
kritéria pro udělování souhlasu s předvývozními kontrolami 
prováděnými třetími zeměmi v souladu s odstavcem 1 tohoto článku a 
pro úřední kontroly prováděné příslušnými orgány členských států u 
zvířat a zboží, které vyžadují souhlas podle uvedeného odstavce. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 74 odst.1  1. Pokud úřední kontroly u zásilek kategorií zvířat a zboží, u kterých byl 
podle čl. 73 odst. 1 udělen souhlas s předvývozními kontrolami, odhalí 
závažný nebo opakovaný nesoulad s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2, 
členské státy neprodleně: 
a) vedle požádání o správní pomoc postupem podle článků 102 až 108 o 
správní pomoc oznámí tuto skutečnost prostřednictvím IMSOC Komisi, 
ostatním členským státům a dotčeným provozovatelům a 
b) zvýší počet úředních kontrol zásilek z dané třetí země a v případě, že 
je to nezbytné pro řádné analytické prozkoumání situace, uchovají za 
vhodných skladovacích podmínek náležitý počet vzorků. 

  Přímo použitelné NA  
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Schválil    (jméno+datum): Ing. Jindřich Fialka 6.5.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

čl. 74 odst. 2 2. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů souhlas uvedený v čl. 
73 odst. 1 zrušit, pokud úřední kontroly uvedené v odstavci 1 tohoto 
článku nasvědčují tomu, že požadavky uvedené v čl. 73 odst. 3 a 4 již 
nejsou splněny. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem 
podle čl. 145 odst. 2. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 75 odst. 1 1. Příslušné orgány, celní orgány a jiné orgány členských států 
zabývající se zvířaty a zbožím vstupujícími do Unie úzce spolupracují s 
cílem zajistit, aby byly úřední kontroly u zásilek zvířat a zboží 
vstupujících do Unie prováděny v souladu s požadavky tohoto nařízení. 
Za tímto účelem si příslušné orgány, celní orgány a jiné orgány zajišťují: 
a) vzájemný přístup k informacím, které jsou nezbytné pro organizaci a 
realizaci činností těchto orgánů v souvislosti se zvířaty a zbožím 
vstupujícími do Unie, a 
b) včasnou výměnu těchto informací, a to i elektronickou cestou. 

258/2000 
ve znění 
223/2013 
267/2015 
243/2016 

§ 84 odst. 6) 6) Generální ředitelství cel poskytuje na vyžádání příslušného orgánu 
ochrany veřejného zdraví pro výkon státního zdravotního dozoru nad 
výrobky, které byly propuštěny do celního režimu volného oběhu 
nebo vývozu, tyto údaje: a) identifikační údaje deklaranta, a to jméno, 
popřípadě jména a příjmení, místo pobytu, popřípadě sídlo, název 
obchodní firmy, nebo název a sídlo adresáta, b) popis, včetně 
obchodního názvu a druhu výrobku podle svého zařazení v 
kombinované nomenklatuře uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/8771), c) zemi odeslání a zemi původu výrobku, d) množství 
vyjádřené v objemu, hmotnosti nebo počtu jednotek. 

PAD  

  258/2000 
ve znění 
223/2013 

§ 84 odst. 8 (8) Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví na základě žádosti 
celního úřadu vydá vyjádření v případě důvodného podezření, že 
zásilka neodpovídá předloženému osvědčení72) nebo certifikátu, nebo 
v případě přerušení řízení o propuštění výrobků, nad kterými orgány 
ochrany veřejného zdraví vykonávají státní zdravotní dozor, do 
volného oběhu. 

  

čl. 75 odst. 2 2. Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví pravidla pro 
jednotné mechanismy spolupráce, které jsou příslušné orgány, celní 
orgány a jiné orgány uvedené v odstavci 1 povinny zavést, aby zajistily: 
a) příslušným orgánům přístup k informacím nezbytným pro okamžitou 
a úplnou identifikaci zásilek zvířat a zboží vstupujících do Unie, u 
kterých jsou v souladu s čl. 47 odst. 1 prováděny úřední kontroly na 
stanovištích hraniční kontroly 
b) vzájemnou aktualizaci informací o zásilkách zvířat a zboží 
vstupujících do Unie, které shromáždily příslušné orgány, celní orgány a 
jiné orgány, prostřednictvím výměny těchto informací nebo 
synchronizací příslušných datových souborů a 
c) rychlé sdělování rozhodnutí, které tyto orgány přijaly na základě 
informací uvedených v písmenech a) a b). 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 
odst. 2. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 76 odst. 1 1. V případě zásilek zvířat a zboží, u kterých nejsou v souladu s čl. 47   Přímo použitelné NA  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBG68VATE)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                            VII.                                                                    

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                       str. 122 z 199   

Celex: 32017R0625 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 95 2017 Gestor MZe Zpracoval (jméno+datum): MVDr. Adela Riegerová 6.5.2019 
Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných 

úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel 
týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o 
změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 
1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a 
(ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 
89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o 
úředních kontrolách) 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

odst. 1 tohoto nařízení prováděny kontroly při vstupu do Unie a které 
jsou předmětem celního prohlášení s návrhem na propuštění do volného 
oběhu v souladu s čl. 5 bodem 12 a články 158 až 202 nařízení (EU) č. 
952/2013, se použijí odstavce 2, 3 a 4 tohoto článku. 

čl. 76 odst. 2 2. Celní orgány propuštění do volného oběhu pozastaví, mají-li důvod se 
domnívat, že zásilka může představovat riziko pro zdraví lidí, zvířat 
nebo rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat nebo, v případě GMO a 
přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí, a toto 
pozastavení neprodleně oznámí příslušným orgánům. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 76 odst. 3 3. Zásilka, jejíž propuštění do volného oběhu bylo pozastaveno podle 
odstavce 2, se do něj propustí, jestliže příslušné orgány do tří pracovních 
dnů od pozastavení nepožádaly celní orgány o jeho prodloužení nebo je 
informovaly, že zásilka nepředstavuje žádné riziko. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 76 odst. 4 4. Pokud se příslušné orgány domnívají, že zásilka představuje riziko pro 
zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat nebo, v 
případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí: 
a) požádají celní orgány, aby zásilku do volného oběhu nepropouštěly a 
aby na obchodní fakturu, která zásilku doprovází, a na všechny ostatní 
důležité průvodní doklady nebo na příslušné rovnocenné elektronické 
dokumenty připojily tuto poznámku: 
„Produkt představuje riziko — propuštění do volného oběhu není 
povoleno — nařízení (EU) 2017/625“; 
b) bez souhlasu příslušných orgánů není umístění do jiného celního 
režimu povoleno a 
c) použijí se čl. 66 odst. 1, 3, 5 a 6, články 67, 68, 69, čl. 71 odst. 1 a 2 a 
čl. 72 odst. 1 a 2. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 76 odst. 5 5. Mají-li celní orgány v případě zásilek zvířat a zboží, u kterých nejsou 
v souladu s čl. 47 odst. 1 prováděny kontroly při vstupu do Unie a které 
nejsou předmětem celního prohlášení s návrhem na propuštění do 
volného obědu, důvod se domnívat, že zásilka může představovat riziko 
pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat 
nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní 
prostředí, předají všechny příslušné informace celním orgánům 
členského státu konečného určení. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 77 odst. 1 1. Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 
doplňující toto nařízení o pravidla pro provádění zvláštních úředních 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

kontrol a pro opatření v případech nesouladu, jejichž účelem je zohlednit 
zvláštní rysy těchto kategorií zvířat a zboží nebo podmínky a prostředky 
jejich přepravy: 
a) zásilky obsahující čerstvé produkty rybolovu, které byly z rybářského 
plavidla plujícího pod vlajkou třetí země vyloženy přímo v přístavech, 
které v souladu s čl. 5 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ( 1 ) 
určily členské státy; 
b) zásilky obsahující nestaženou srstnatou volně žijící zvěř; 
c) zásilky zboží kategorie uvedené v čl. 47 odst. 1 písm. b), které jsou 
dodávány na plavidla opouštějící Unii a jsou určeny pro zásobování 
plavidel nebo ke spotřebě pro posádku a cestující a které byly či nebyly 
skladovány ve speciálně schválených celních skladech nebo ve 
svobodných pásmech; 
d) dřevěný obalový materiál; 
e) krmivo doprovázející zvířata a určené k jejich krmení; 
f) zvířata a zboží zakoupené prostřednictvím smluv uzavřených na dálku 
a dodávané ze třetí země na adresu v Unii a nezbytné požadavky na 
oznamování, které umožňují řádné provádění úředních kontrol; 
g) rostlinné produkty, které s ohledem na následné místo určení mohou 
představovat riziko šíření infekčních nebo přenosných nákaz zvířat; 
h) zásilky zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. a), b) 
a c), které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země 
zakázala vstup; 
i) volně ložené zboží vstupující do Unie ze třetí země, přičemž není 
rozhodující, zda z dané země pochází veškeré zboží;  
j) zásilky zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1, které pocházejí z 
území Chorvatska a jsou přepravovány přes území Bosny a Hercegoviny 
u města Neum („neumský koridor“) před opětovným vstupem na území 
Chorvatska přes vstupní místa Klek nebo Zaton Doli; 
k) zvířata a zboží, na které se v souladu s článkem 48 nevztahuje článek 
47. 

čl. 77 odst. 2 2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o podmínky pro 
monitorování přepravy a příjezdu zásilek obsahujících určitá zvířata a 
zboží ze stanoviště hraniční kontroly v místě příchodu zásilky do 
zařízení v místě určení v Unii, na stanoviště hraniční kontroly v místě 
určení nebo na stanoviště hraniční kontroly v místě výstupu. 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

čl. 77 odst. 3 3. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů přijmout pravidla 
týkající se: 
a) vzorových úředních osvědčení a pravidel pro vydávání těchto 
osvědčení a 
b) formátu dokladů, které musí doprovázet zvířata nebo zboží kategorií 
uvedených v odstavci 1. 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 
odst. 2. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 78 odst. 1 1. Členské státy zajistí, aby měly příslušné orgány k dispozici přiměřené 
finanční zdroje pro zajištění pracovníků a jiných zdrojů, které jsou pro 
provádění úředních kontrol a jiných úředních činností nezbytné. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 78 odst. 2 2. Tato kapitola se použije rovněž v případě přenesení některých úkolů 
úřední kontroly a jiných úředních činností v souladu s články 28 a 31. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 79 odst. 1 1. Příslušné orgány vybírají na stanovištích hraniční kontroly nebo na 
kontrolních místech podle čl. 53 odst. 1 písm. a) poplatky nebo platby za 
úřední kontroly prováděné v souvislosti s činnostmi uvedenými v příloze 
IV kapitole II u zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. 
a), b) a c), a to buď: 
a) na úrovni nákladů vypočítaných v souladu s čl. 82 odst. 1; nebo 
b) ve výši stanovené v příloze IV. 

9256   NA  

čl. 79 odst. 2 2. Příslušné orgány vybírají poplatky nebo platby s cílem pokrýt 
náklady, které jim vzniknou v souvislosti s: 
a) úředními kontrolami prováděnými u zvířat a zboží kategorií 
uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. d), e) a f); 
b) úředními kontrolami prováděnými na žádost provozovatele s cílem 
získat schválení stanovené v článku 10 nařízení (ES) č. 183/2005; 
c) úředními kontrolami, které nebyly původně plánovány a které 
    i) musely být provedeny, neboť během úřední kontroly provedené v 
souladu s tímto nařízením byl na straně téhož provozovatele zjištěn 
nesoulad, a 
    ii) jsou prováděny za účelem posouzení rozsahu a dopadu nesouladu 
nebo za účelem ověření, zda byla zjednána náprava 

227/2008 § 1 Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy 
Evropských společenství1) výši paušální částky nákladů a) dodatečné 
kontroly prováděné podle přímo použitelného předpisu Evropských 
společenství upravujícího úřední kontroly dodržování právních 
předpisů týkajících se krmiv a potravin, b) vynaložených na ověření 
souladu se specifikacemi prováděného podle přímo použitelných 
předpisů Evropských společenství upravujících ochranu zeměpisných 
označení, označení původu a zaručené tradiční speciality, c) vzniklých 
příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin 
a surovin ze třetích zemí. 

DAD  

  110/1997 
ve znění 
120/2008 
281/2009 
180/2016 

§ 16 odst. 11 (11) Zjistí-li orgán dozoru, že ve stanovené lhůtě nedošlo k odstranění 
nedostatků zjištěných při běžné kontrole, je provozovatel 
potravinářského podniku povinen nahradit náklady dodatečné 
kontroly15h . Prováděcí právní předpis stanoví výši paušální částky 
nákladů dodatečné kontroly hrazených provozovatelem 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

potravinářského podniku. O náhradě nákladů za dodatečnou kontrolu 
rozhodne orgán dozoru, který ji uložil. 

  110/1997 
ve znění 
120/2008 
281/2009 
139/2014 
180/2016 

§ 16 odst. 14 (14) Provozovatel potravinářského podniku je povinen uhradit 
náklady, které vznikly v souvislosti s dovozem potravin ze třetích 
zemí, pokud tak stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie 
upravující dovoz některých potravin ze třetích zemí24 . Prováděcí 
právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů vzniklých v 
souvislosti s dovozem potravin ze třetích zemí. Vyhláška o sazebníku 
náhrad nákladů58 stanoví výši nákladů za laboratorní rozbor 
kontrolních vzorků, je-li proveden laboratoří orgánu dozoru. O 
náhradě těchto nákladů rozhodne orgán dozoru. Tato náhrada je 
příjmem státního rozpočtu, vybírá ji orgán, který ji uložil. 

  

  9255     

  146/2002 
ve znění 
94/2004 
120/2008 
138/2014 

§ 3 odst. 7 (7) Inspekce provádí dodatečnou kontrolu podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie o úředních kontrolách14j. Zvláštní právní 
předpis stanoví výši paušální částky nákladů dodatečné kontroly. O 
náhradě nákladů za dodatečnou kontrolu rozhodne inspekce. Tato 
vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy 

  

  91/1996 
ve znění 
279/2013 

§ 4 odst. 5 Žadatel je povinen uhradit za úkony provedené ve schvalovacím řízení 
správní poplatek podle zvláštního právního předpisu 22) a náklady za 
odborné a zkušební úkony spojené se schvalovacím řízením ve výši 
stanovené zvláštním právním předpisem o náhradách nákladů za 
odborné a zkušební úkony 23). 

  

  91/1996 
ve znění 
214/2007 
279/2013 

§ 16 odst. 4 Zjistí-li ústav, že ve stanovené lhůtě nedošlo k odstranění nedostatků 
zjištěných při běžné kontrole, je provozovatel povinen nahradit 
náklady dodatečné kontroly 12a). 

  

  91/1996 
ve znění 
214/2007 
279/2013 

§ 16 odst. 5 Ministerstvo stanoví vyhláškou paušální částku nákladů dodatečné 
kontroly hrazených provozovatelem. 

  

  91/1996 
ve znění 
214/2007 
279/2013 

§ 16 odst. 6 O náhradě nákladů za dodatečnou kontrolu rozhodne ústav. Tato 
náhrada je příjmem státního rozpočtu, vybírá ji ústav. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

  91/1996 
ve znění 
279/2013  

§ 16 odst. 7 Provozovatel je povinen ústavu uhradit náklady na analýzu 
odebraných vzorků krmiv, doplňkových látek a premixů podle 
prováděcího právního předpisu 23), pokud jejich analýza prokáže, že 
vzorky nesplňují požadavky tohoto zákona a jiných právních předpisů 

  

  9257     

  8872     

  9256     

čl. 79 odst. 3 3. Bez ohledu na odstavce 1 a 2 mohou členské státy v souvislosti s 
činnostmi uvedenými v příloze IV kapitole II na objektivním a 
nediskriminačním základě snížit výši poplatků nebo plateb s 
přihlédnutím k: 
a) zájmům provozovatelů s nízkým objemem produkce; 
b) tradičním metodám produkce, zpracování a distribuce; 
c) potřebám provozovatelů nacházejících se v regionech se zvláštními 
zeměpisnými omezeními a 
d) historii provozovatelů z hlediska souladu s příslušnými pravidly 
uvedenými v čl. 1 odst. 2, zjištěného při úředních kontrolách. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 79 odst. 4 4. Členské státy mohou rozhodnout, že poplatky a platby vypočítané v 
souladu s čl. 82 odst. 1 písm. b) se nevyberou, pokud při zohlednění 
nákladů na výběr a celkových příjmů očekávaných z jejich výběru 
nedosáhnou částky, jejíž výběr by byl hospodárný. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 79 odst. 5 5. Tento článek se nepoužije na úřední kontroly prováděné za účelem 
ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. i) a j). 

  Přímo použitelné NA  

čl. 80 Členské státy mohou za účelem pokrytí nákladů úředních kontrol a 
jiných úředních činností vybírat poplatky nebo platby jiné než ty, které 
jsou uvedeny v článku 79, pokud to nezakazují právní předpisy 
použitelné v oblastech, na něž se vztahují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 
2. 

166/1999 
ve znění 
302/2017 

§ 75 odst. 6 (6) Vývozce uhradí náklady veterinární kontroly spojené s vydáním 
veterinárního osvědčení k vývozu zvířat nebo živočišných produktů 
podle § 38b odst. 1 nebo s ověřením veterinárního osvědčení pro 
vývoz krmiv rostlinného původu, doplňkových látek a premixů podle 
§ 38b odst. 2. O náhradě nákladů veterinární kontroly rozhodne 
krajská veterinární správa. Tato náhrada je příjmem státního rozpočtu, 
vybírá ji krajská veterinární správa, která ji uložila. Výši paušální 
částky nákladů veterinární kontroly stanoví prováděcí právní předpis 

PAD  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

  258/2000 
ve znění 
223/2013 
267/2015 

§ 97 odst. 2 2) V případech stanovených přímo použitelným předpisem Evropské 
unie je provozovatel potravinářského podniku provozující stravovací 
službu povinen nahradit náklady dodatečného státního zdravotního 
dozoru. Tuto povinnost má v souladu s přímo použitelným předpisem 
Evropské unie74) i výrobce nebo dovozce výrobku uvedeného v § 25 
odst. 1 písm. a). Prováděcí právní předpis stanoví výši paušální částky 
nákladů dodatečné kontroly. Povinnost nahradit náklady dodatečné 
kontroly uloží orgán ochrany veřejného zdraví, kterému je svěřen 
výkon státního zdravotního dozoru. Náhrada nákladů dodatečného 
státního zdravotního dozoru je příjmem státního rozpočtu; vybírá ji 
orgán ochrany veřejného zdraví, který ji uložil, a vymáhá ji celní úřad 

  

  258/2000 
ve znění 
392/2005 
223/2013 
267/2015 

§ 97  odst. 3 3) Pokud bylo při výkonu státního zdravotního dozoru zjištěno 
nesplnění či porušení povinnosti, může orgán ochrany veřejného 
zdraví uložit kontrolované osobě, u které bylo porušení či nesplnění 
povinnosti zjištěno, aby uhradila jím vynaložené náklady na zjištění 
závady. Orgán ochrany veřejného zdraví uložené náhrady nákladů 
vybírá; vymáhá je celní úřad. Náhrady nákladů jsou příjmem státního 
rozpočtu. 

  

čl. 81 Poplatky nebo platby, které mají být vybírány v souladu s čl. 79 odst. 1 
písm. a) a odst. 2, se určí na základě níže uvedených nákladů, pokud tyto 
náklady vyplývají z dotčených úředních kontrol: 
a) platy pracovníků, včetně pomocných a administrativních pracovníků, 
kteří se podílejí na provádění úředních kontrol, náklady na jejich sociální 
zabezpečení, důchody a pojištění; 
b) náklady na zařízení a vybavení, včetně nákladů na údržbu a na 
pojištění a dalších souvisejících nákladů; 
c) náklady na spotřební zboží a nástroje; 
d) náklady na služby účtované příslušným orgánům pověřenými 
subjekty za úřední kontroly, jimiž byly pověřeny; 
e) náklady na školení pracovníků uvedených v písmeni a), s výjimkou 
odborné přípravy, která je nezbytná k získání kvalifikace, jež je pro 
zaměstnání v příslušných orgánech požadována; 
f) cestovní výdaje pracovníků uvedených v písmeni a) a související 
denní náklady; 
g) náklady spojené s odběrem vzorků a laboratorní analýzou, testováním 
a diagnostikou, které si za tyto úkony účtují úřední laboratoře. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 82 odst. 1 1. Poplatky nebo platby vybírané v souladu s čl. 79 odst. 1 písm. a) a 9256   NA  
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změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 
1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a 
(ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 
89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o 
úředních kontrolách) 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Jindřich Fialka 6.5.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

odst. 2 se stanoví jednou z těchto metod výpočtu nebo jejich kombinací: 
a) paušálně na základě celkových nákladů úředních kontrol 
vynaložených příslušnými orgány za určitou dobu a uplatňují se vůči 
všem provozovatelům bez ohledu na to, zda je určitá úřední kontrola v 
referenčním období u každého provozovatele podléhajícího poplatkům 
provedena; při určování výše poplatků, které mají být účtovány 
jednotlivým odvětvím, činnostem a kategoriím provozovatelů, příslušné 
orgány zohlední, jaký vliv má na rozdělení celkových nákladů těchto 
úředních kontrol typ a rozsah dotčené činnosti a relevantní rizikové 
faktory; nebo 
b) na základě výpočtu skutečných nákladů každé jednotlivé úřední 
kontroly a uplatňují se vůči provozovatelům, kterých se daná úřední 
kontrola týkala. 

čl. 82 odst. 2 2. Cestovní výdaje uvedené v čl. 81 písm. f) se při výpočtu poplatků 
nebo plateb podle čl. 79 odst. 1 písm. a) a odst. 2 berou v úvahu 
způsobem, který provozovatele nediskriminuje na základě vzdálenosti 
jejich prostor od umístění příslušných orgánů. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 82 odst. 3 3. Při výpočtu podle odst. 1 písm. a) nesmějí poplatky nebo platby 
vybírané příslušnými orgány překročit celkové náklady vzniklé při 
úředních kontrolách provedených v období uvedeném ve zmíněném 
písmenu. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 82 odst. 4 4. Při výpočtu podle odst. 1 písm. b) nesmějí poplatky nebo platby 
překročit skutečné náklady provedených úředních kontrol. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 83 odst. 1 1. Za úřední kontrolu nebo za jinou úřední činnost provedenou na 
základě stížnosti jsou poplatek nebo platba provozovateli účtovány 
pouze tehdy, pokud se v důsledku dané kontroly potvrdí nesoulad. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 83 odst. 2 2. Poplatky nebo platby vybrané v souladu s články 79 a 80 se nevracejí 
přímo ani nepřímo, pokud nebyly vybrány neoprávněně. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 83 odst. 3 3. Členské státy mohou rozhodnout, že poplatky nebo platby vybírají 
jiné orgány než příslušné orgány nebo že je vybírají pověřené subjekty. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 84 odst. 1 1. Příslušné orgány zajistí, aby provozovatel na požádání obdržel doklad 
o zaplacení poplatku nebo platby, pokud k němu nemá přístup jiným 
způsobem. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 84 odst. 2 2. Poplatky nebo platby vybírané v souladu s čl. 79 odst. 1 hradí 
provozovatel odpovědný za zásilku nebo jeho zástupce. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 85 odst. 1 1. Členské státy zajistí vysokou úroveň transparentnosti, pokud je o: 227/2008 § 1 Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy PAD  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

a) poplatky nebo platby stanovené v čl. 79 odst. 1 písm. a) a odst. 2 a v 
článku 80, a zejména o: 
    i) metodu a údaje použité pro stanovení těchto poplatků nebo plateb; 
    ii) výši poplatků nebo plateb uplatňovaných u jednotlivých kategorií 
provozovatelů a u jednotlivých kategorií úředních kontrol či jiných 
úředních činností; 
    iii) rozpis nákladů uvedených v článku 81; 
b) totožnost orgánů či subjektů odpovědných za výběr poplatků nebo 
plateb. 

Evropských společenství výši paušální částky nákladů 

  423/2013 § 1 Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis 
Evropské unie výši paušální částky nákladů dodatečné kontroly při 
výkonu státního zdravotního dozoru․ 

  

čl. 85 odst. 2 2. Každý příslušný orgán zpřístupní veřejnosti informace uvedené v 
odstavci 1 tohoto článku pro jednotlivá referenční období a náklady 
vzniklé příslušnému orgánu, k jejichž pokrytí má být uhrazen poplatek 
nebo platba v souladu s čl. 79 odst. 1 písm. a) a odst. 2 a s článkem 80. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 85 odst. 3 3. Členské státy vedou s příslušnými zúčastněnými stranami konzultace 
o obecných metodách používaných k výpočtu poplatků nebo plateb 
stanovených v čl. 79 odst. 1 písm. a) a odst. 2 a v článku 80. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 86 odst. 1 1. Výsledkem úředního osvědčování je vydání: 
a) úředních osvědčení; nebo 
b) úředních potvrzení v případech stanovených v pravidlech uvedených 
v čl. 1 odst. 2. 

146/2002 
ve znění 
94/2004 
120/2008 
407/2012 
308/2013 
138/2014 
180/2016 
65/2017 
302/2017 

§ 3 odst. 3  (3) Inspekce při plnění úkolů podle tohoto zákona a podle zvláštních 
zákonů3 c) vydává osvědčení na žádost výrobci o tom, že jím 
vyrobený zemědělský výrobek, potravina28, ke kontrole jejíž výroby 
je inspekce příslušná, nebo tabákový výrobek splňuje požadavky 
stanovené zvláštními právními předpisy3 nebo přímo použitelnými 
předpisy Evropské unie3a, anebo na žádost kontrolované osoby o tom, 
že její činnost, k jejíž kontrole je inspekce příslušná, splňuje 
požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3 nebo přímo 
použitelným  předpisy Evropské unie3a; vydání osvědčení podléhá 
správnímu poplatku a inspekce při vydání osvědčení vychází 1. ze 
svých dosavadních kontrolních zjištění, 2. z kontroly, kterou provede 
u žadatele o osvědčení, 3. z výsledků rozborů provedených v 
laboratoři, která splňuje podmínky pro provoz laboratoří stanovené 
technickou normou upravující všeobecné požadavky na způsobilost 
zkušebních a kalibračních laboratoří33, jejichž provedení inspekce na 
základě žádosti o osvědčení uložila žadateli o osvědčení; inspekce 
může žadateli o osvědčení určit druhy rozborů vhodné k ověření 

PAD  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

skutečností, jichž se má osvědčení týkat, nebo 4. z výsledků rozborů 
provedených v laboratoři, která splňuje podmínky pro provoz 
laboratoří stanovené technickou normou upravující všeobecné 
požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří33, 
které inspekci s žádostí předložil žadatel o osvědčení, e) na žádost 
vydává osvědčení pro fyzickou nebo právnickou osobu o tom, že 
čerstvé ovoce, čerstvá zelenina nebo konzumní brambory splňují 
požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3 nebo přímo 
použitelnými předpisy 

čl. 86 odst. 2 2. Pokud příslušné orgány přenesou některé úkoly v souvislosti s 
vydáváním úředních osvědčení nebo úředních potvrzení nebo s úředním 
dohledem podle čl. 91 odst. 1 na jiný subjekt, vztahují se na toto 
přenesení články 28 až 33. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 87 Články 88, 89 a 90 se použijí: 
a) vyžadují-li pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2, aby bylo vydáno úřední 
osvědčení, a 
b) v případě úředních osvědčení, která jsou nezbytná pro účely vývozu 
zásilek zvířat a zboží do třetích zemí nebo o něž je příslušný orgán 
členského státu odeslání požádán příslušným orgánem členského státu 
určení v souvislosti se zásilkami zvířat a zboží, které mají být vyvezeny 
do třetích zemí. 

9256   NA  

čl. 88 odst. 1 1. Úřední osvědčení vydávají příslušné orgány. 9256   NA  
čl. 88 odst. 2 2. Příslušné orgány určí osvědčující úředníky, kteří jsou oprávněni 

podepisovat úřední osvědčení, a zajistí, aby tito úředníci: 
a) byli nestranní a nenacházeli se v žádném střetu zájmů, a zejména ne v 
situaci, která by přímo nebo nepřímo mohla ovlivnit nestrannost jejich 
profesního jednání v souvislosti s předmětem úředních osvědčení, a  
b) absolvovali náležité školení o pravidlech, podle kterých se úředním 
osvědčením osvědčuje soulad, a o technickém posuzování souladu s 
těmito pravidly, jakož i s příslušnými pravidly stanovenými v tomto 
nařízení. 

  Přímo použitelné   

čl. 88 odst. 3 3. Osvědčující úředník úřední osvědčení podepíše a vydá na základě 
jednoho z těchto důvodů: 
a) své přímé znalosti aktuálních skutečností nebo údajů, které jsou pro 
osvědčování relevantní a které získal prostřednictvím: 
    i) úřední kontroly; nebo 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

    ii) jiného úředního osvědčení, které vydaly příslušné orgány; 
b) skutečností a údajů, které jsou pro osvědčování relevantní a jejichž 
znalost potvrdila jiná osoba, která má za tímto účelem oprávnění od 
příslušných orgánů a která jedná pod jejich dohledem, pod podmínkou, 
že osvědčující úředník může správnost těchto skutečností a údajů ověřit; 
c) skutečností a údajů, které jsou pro osvědčování relevantní a které byly 
získány z vlastních kontrolních systémů provozovatelů, doplněných a 
potvrzených výsledky pravidelných úředních kontrol, je-li takto 
osvědčující úředník přesvědčen, že podmínky pro vydání úředního 
osvědčení jsou splněny. 

čl. 88 odst. 4 4. Úřední osvědčení podepisuje osvědčující úředník a vydává je pouze 
na základě odst. 3 písm. a) tohoto článku a v případě, že tak požadují 
pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 89 odst. 1 1. Úřední osvědčení: 
a) musí být opatřena jedinečným kódem; 
b) nesmějí být osvědčujícím úředníkem podepsána, jsou-li prázdná nebo 
neúplná; 
c) musí být vyhotovena v jednom nebo více úředních jazycích orgánů 
Unie, jimž osvědčující úředník rozumí, a v jednom z úředních jazyků 
členského státu určení, je-li to relevantní; 
d) musí být pravá a správná; 
e) musí umožňovat identifikaci osoby, která je podepsala, a uvádět 
datum vydání a 
f) musí umožňovat snadné ověření vazby mezi osvědčením, vydávajícím 
orgánem a zásilkou, partií nebo jednotlivým zvířetem či zbožím 
uvedeným v osvědčení. 

9256   NA  

čl. 89 odst. 2 2. Příslušné orgány přijmou veškerá vhodná opatření s cílem zabránit 
vydávání falešných nebo zavádějících úředních osvědčení nebo jejich 
zneužívání. 

166/1999 
ve znění 
131/2003 
48/2006  

§ 56a odst. 4 (4) Pozměňovat nebo jinak zneužívat vydané veterinární osvědčení je 
zakázáno. 

DAD  

  9256     
čl. 90 Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit pravidla pro 

jednotné uplatňování článků 88 a 89, pokud jde o: 
a) vzorová úřední osvědčení a pravidla pro vydávání těchto osvědčení, 
pokud nejsou příslušné požadavky stanoveny v pravidlech uvedených v 
čl. 1 odst. 2; 
b) mechanismy a technická opatření, které zajistí, aby byla vydávána 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

správná a spolehlivá úřední osvědčení, a které předejdou riziku podvodu; 
c) postupy, které se použijí při odnímání úředních osvědčení a vydávání 
náhradních osvědčení; 
d) pravidla pro vydávání ověřených kopií úředních osvědčení; 
e) formát dokladů, které musí doprovázet zvířata a zboží po provedení 
úředních kontrol; 
f) pravidla pro vydávání elektronických osvědčení a používání 
elektronických podpisů. 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 
odst. 2. 

čl. 91 odst. 1 1. Vyžaduje-li toto nařízení nebo pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2, aby 
provozovatelé pod úředním dohledem příslušných orgánů nebo příslušné 
orgány samotné vydali úřední potvrzení, použijí se odstavce 2, 3 a 4 
tohoto článku. 

9256    NA  

čl. 91 odst. 2 2. Úřední potvrzení musí: 
a) být pravá a správná; 
b) být vyhotovena v jednom nebo více úředních jazycích orgánů Unie, 
jimž osvědčující úředník rozumí, a v jednom z úředních jazyků 
členského státu určení, je-li to relevantní, a 
c) v případě, že se týkají zásilky nebo partie, umožňovat ověření vazby 
mezi úředním potvrzením a danou zásilkou nebo partií. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 91 odst. 3 3. Příslušné orgány zajistí, aby pracovníci provádějící úřední kontroly za 
účelem dohledu nad vydáváním úředních potvrzení, nebo vydávají-li 
úřední potvrzení příslušné orgány, pracovníci pověření vydáváním 
těchto úředních potvrzení: 
a) byli nestranní a nenacházeli se v žádném střetu zájmů, a zejména ne v 
situaci, která by přímo nebo nepřímo mohla ovlivnit nestrannost jejich 
profesního jednání v souvislosti s předmětem úředních potvrzení, a  
b) absolvovali náležité školení o: 
    i) pravidlech, podle kterých se úředními potvrzeními osvědčuje 
soulad, a o technickém posuzování souladu s uvedenými pravidly; 
    ii) příslušných pravidlech stanovených tímto nařízením. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 91 odst. 4 4. Příslušné orgány provádějí pravidelné úřední kontroly, jejichž účelem 
je ověřit, zda: 
a) provozovatelé vydávající potvrzení splňují podmínky stanovené v 
pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2 a 
b) potvrzení jsou vydávána na základě relevantních, správných a 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

ověřitelných skutečností a údajů. 
čl. 92 odst. 1 1. V oblastech, na něž se vztahují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2, se 

ustaví referenční laboratoř Evropské unie, pokud účinnost úředních 
kontrol a jiných úředních činností závisí rovněž na kvalitě, jednotnosti a 
spolehlivosti: 
a) analytických, testovacích nebo diagnostických metod používaných 
úředními laboratořemi, které byly určeny v souladu s čl. 37 odst. 1, a 
b) výsledků analýz, testů a diagnostiky provedených těmito úředními 
laboratořemi. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 92 odst. 2 2. Referenční laboratoř Evropské unie se ustaví v případě, že je shledána 
potřeba prosazovat jednotné postupy vypracovávání či používání metod 
uvedených v odst. 1 písm. a). 

  Přímo použitelné NA  

čl. 92 odst. 3 3. Komise podrobuje mandát a činnost referenčních laboratoří Evropské 
unie pravidelnému přezkumu. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 92 odst. 4 4. Komise prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 144 doplní toto nařízení přijetím rozhodnutí o ustavení 
referenční laboratoře Evropské unie. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 93 odst. 1 1. Komise prostřednictvím prováděcích aktů určí referenční laboratoře 
Evropské unie v případě, že bylo v souladu s článkem 92 přijato 
rozhodnutí o ustavení takové laboratoře. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 93 odst. 2 2. Určení uvedená v odstavci 1: 
a) se řídí postupem pro veřejná výběrová řízení a  
b) jsou časově omezena na nejméně pět let, nebo jsou pravidelně 
přezkoumávána. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 93 odst. 3 3. Referenční laboratoře Evropské unie: 
a) provádějí svou činnost v souladu s normou EN ISO/IEC 17025 a musí 
být v souladu s ní akreditovány vnitrostátním akreditačním orgánem 
působícím v souladu s nařízením (ES) č. 765/2008. Rozsah této 
akreditace: 
i) musí zahrnovat veškeré laboratorní analytické, testovací nebo 
diagnostické metody, které má laboratoř při svém působení jako 
referenční laboratoř Evropské unie používat; 
ii) může zahrnovat jednu nebo více laboratorních analytických, 
testovacích nebo diagnostických metod nebo skupiny metod; 
iii) může být definován flexibilním způsobem, který umožní zahrnout do 
rozsahu akreditace i pozměněné verze metod používaných referenční 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

laboratoří Evropské unie v době, kdy byla akreditace udělena, nebo nové 
metody vedle uvedených metod na základě vlastní validace dané 
laboratoře bez zvláštního posouzení vnitrostátním akreditačním orgánem 
členského státu, v němž se referenční laboratoř Evropské unie nachází, 
před použitím těchto pozměněných nebo nových metod; 
b) musí být nestranné a nesmějí se nacházet v žádném střetu zájmů, a 
zejména ne v situaci, která by přímo nebo nepřímo mohla ovlivnit 
nestrannost jejich profesního chování při plnění jejich povinností jakožto 
referenčních laboratoří Evropské unie; 
c) musí mít pracovníky s vhodnou kvalifikací a s odpovídající odbornou 
přípravou v oboru analytických, testovacích a diagnostických technik 
používaných v oblasti jejich působnosti a případně pomocné pracovníky, 
nebo musí mít k těmto pracovníkům smluvně zajištěný přístup; 
d) musí mít infrastrukturu, vybavení a produkty nezbytné k provádění 
úkolů, které jim byly přiděleny, nebo k nim mít zajištěný přístup; 
e) zajišťují, aby jejich pracovníci a všichni smluvní pracovníci měli 
dobrou znalost mezinárodních norem a postupů a aby byl při jejich práci 
zohledňován nejnovější vývoj ve výzkumu na vnitrostátní, unijní a 
mezinárodní úrovni; 
f) musí být vybaveny pro provádění úkolů v mimořádných situacích 
nebo mít k vybavení nezbytnému pro tyto účely přístup a 
g) musí být tam, kde je to relevantní, vybaveny tak, aby splňovaly 
příslušné normy biologické bezpečnosti. 

čl. 93 odst. 4 4. Odchylně od odst. 3 písm. a) tohoto článku může Komise pro oblast, 
na niž se vztahují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. g), jako 
referenční laboratoře Evropské unie určit úřední laboratoře, jež byly jako 
takové určeny příslušnými orgány na základě odchylky přijaté podle 
článku 41, bez ohledu na to, zda tyto laboratoře splňují podmínky 
stanovené v odst. 3 písm. a) tohoto článku. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 93 odst. 5 5. Odchylně od odstavců 1 a 2 tohoto článku jsou laboratoře uvedené v 
čl. 32 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 1829/2003 a v čl. 21 prvním 
pododstavci nařízení (ES) č. 1831/2003 referenčními laboratořemi 
Evropské unie, které nesou odpovědnost a plní úkoly uvedené v článku 
94 tohoto nařízení v oblasti: 
a) GMO a geneticky modifikovaných potravin a krmiv a 
b) doplňkových látek v krmivech. 

  Přímo použitelné NA   

čl. 93 odst. 6 6. Povinnosti pracovníků v oblasti zachovávání důvěrnosti, které jsou   Přímo použitelné NA  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBG68VATE)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                            VII.                                                                    

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                       str. 135 z 199   

Celex: 32017R0625 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 95 2017 Gestor MZe Zpracoval (jméno+datum): MVDr. Adela Riegerová 6.5.2019 
Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných 

úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel 
týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o 
změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 
1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a 
(ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 
89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o 
úředních kontrolách) 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Jindřich Fialka 6.5.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

uvedeny v článku 8, se použijí obdobně na pracovníky referenčních 
laboratoří Evropské unie. 

čl. 94 odst. 1 1. Referenční laboratoře Evropské unie přispívají ke zlepšování a 
harmonizaci analytických, testovacích nebo diagnostických metod 
používaných úředními laboratořemi určenými v souladu s čl. 37 odst. 1 a 
údajů, které se z analýz, testů a diagnostiky získávají. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 94 odst. 2 2. Referenční laboratoře Evropské unie určené v souladu s čl. 93 odst. 1 
odpovídají za níže uvedené úkoly, pokud jsou zahrnuty do jejich ročních 
či víceletých pracovních programů, které byly sestaveny v souladu s cíli 
a prioritami příslušných pracovních programů přijatých Komisí v 
souladu s článkem 36 nařízení (EU) č. 652/2014: 
a) poskytují národním referenčním laboratořím podrobné údaje a pokyny 
týkající se laboratorních analytických, testovacích a diagnostických 
metod, včetně referenčních metod; 
b) poskytují národním referenčním laboratořím referenční materiály; 
c) koordinují používání metod uvedených v písmeni a) národními 
referenčními laboratořemi a v případě potřeby jinými úředními 
laboratořemi, zejména tím, že organizují pravidelné mezilaboratorní 
porovnávací či odbornostní zkoušky a zajišťují vhodné kroky na ně 
navazující, v souladu s případnými mezinárodně uznávanými protokoly, 
a o výsledcích těchto mezilaboratorních porovnávacích či odbornostních 
zkoušek a o krocích na ně navazujících informují Komisi a členské státy; 
d) koordinují praktická opatření nezbytná k používání nových 
laboratorních analytických, testovacích nebo diagnostických metod a 
informují národní referenční laboratoře o pokroku v této oblasti; 
e) organizují školení pro pracovníky národních referenčních laboratoří a 
v případě potřeby i pro pracovníky jiných úředních laboratoří a pro 
odborníky ze třetích zemí;  
f) v oblasti své působnosti poskytují vědeckou a technickou podporu 
Komisi; 
g) poskytují národním referenčním laboratořím informace o relevantních 
výzkumných činnostech na vnitrostátní, unijní, a mezinárodní úrovni; 
h) v oblasti své působnosti spolupracují s laboratořemi ve třetích zemích 
a s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA), Evropskou 
agenturou pro léčivé přípravky (EMA) a Evropským střediskem pro 
prevenci a kontrolu nemocí (ECDC); 
i) aktivně se podílejí na diagnostice ohnisek nemocí přenášených 

  Přímo použitelné NA  
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(ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 
89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o 
úředních kontrolách) 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Jindřich Fialka 6.5.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

potravou, zoonóz nebo nákaz zvířat nebo výskytu škodlivých organismů 
rostlin v členských státech prostřednictvím potvrzování diagnóz, 
charakterizace a taxonomických nebo epizootických studií prováděných 
na izolátech patogenů nebo vzorcích škodlivých organismů; 
j) koordinují nebo provádějí testy k ověření jakosti činidel a šarží činidel 
používaných při diagnostice nemocí přenášených potravou, zoonóz nebo 
nákaz zvířat a škodlivých organismů rostlin; 
k) spadá-li to do jejich působnosti, založí a uchovávají: 
    i) referenční sbírky škodlivých organismů rostlin nebo referenčních 
kmenů patogenních původců; 
    ii) referenční sbírky materiálů určených pro styk s potravinami, které 
se používají ke kalibraci analytických zařízení a k poskytování jejich 
vzorků národním referenčním laboratořím; 
    iii) aktualizované seznamy dostupných referenčních látek a činidel a 
aktualizované seznamy jejich výrobců a dodavatelů a 
l) je-li to vhodné pro jejich oblast působnosti, spolupracují případně 
mezi sebou navzájem a s Komisí s cílem vyvinout analytické, testovací 
nebo diagnostické metody na vysoké úrovni. 
Pokud jde o písm. k) bod i), může referenční laboratoř Evropské unie 
uvedené referenční sbírky a referenční kmeny založit a uchovávat 
prostřednictvím externího smluvního zajišťování jinými úředními 
laboratořemi a vědeckými organizacemi. 

čl. 94 odst. 3 3. Referenční laboratoře Evropské unie zveřejní seznam národních 
referenčních laboratoří, které členské státy určily v souladu s čl. 100 
odst. 1. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 95 odst. 1 1. Komise určí prostřednictvím prováděcích aktů referenční střediska 
Evropské unie pro dobré životní podmínky zvířat, která podporují 
činnosti Komise a členských států v souvislosti s uplatňováním pravidel 
uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. f). 

  Přímo použitelné NA  

čl. 95 odst. 2 2. Určení uvedená v odstavci 1: 
a) se řídí postupem pro veřejná výběrová řízení a 
b) jsou časově omezená nebo jsou pravidelně přezkoumávána. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 95 odst. 3 3. Referenční střediska Evropské unie pro dobré zdravotní podmínky 
zvířat: 
a) musí jednat nestranně, pokud jde o plnění jejich úkolů jakožto 
referenčních středisek Evropské unie; 
b) musí mít vysokou úroveň vědeckých a technických odborných 

  Přímo použitelné NA  
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úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel 
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Schválil    (jméno+datum): Ing. Jindřich Fialka 6.5.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

znalostí o vztahu člověka a zvířat, o chování, fyziologii a genetice zvířat, 
o zdraví a výživě zvířat v souvislosti s dobrými životními podmínkami 
zvířat a o aspektech dobrých životních podmínek zvířat v souvislosti s 
obchodním a vědeckým využitím zvířat; 
c) musí mít pracovníky s vhodnou kvalifikací a s odpovídající odbornou 
přípravou v oblastech uvedených v písmeni b) a v etických otázkách 
souvisejících se zvířaty a případně pomocné pracovníky; 
d) musí mít infrastrukturu, vybavení a produkty nezbytné k provádění 
úkolů, které jim byly přiděleny, nebo k nim mít zajištěn přístup a 
e) zajišťují, aby jejich pracovníci měli dobrou znalost mezinárodních 
norem a postupů v oblastech uvedených v písmeni b) a aby byl při jejich 
práci zohledňován nejnovější vývoj dosažený v těchto oblastech ve 
výzkumu na vnitrostátní, unijní a mezinárodní úrovni, včetně studií a 
činností uskutečňovaných jinými referenčními středisky Evropské unie 
pro dobré životní podmínky zvířat. 

čl. 96 Referenční střediska Evropské unie pro dobré životní podmínky zvířat 
odpovídají za níže uvedené pomocné úkoly, pokud jsou zahrnuty do 
jejich ročních či víceletých pracovních programů, které byly sestaveny v 
souladu s cíli a prioritami příslušných pracovních programů přijatých 
Komisí v souladu s článkem 36 nařízení (EU) č. 652/2014: 
a) poskytují vědecké a technické odborné znalosti v oblasti své 
působnosti, případně i formou koordinované pomoci, příslušným 
vnitrostátním podpůrným sítím a subjektům v oblasti, na niž se vztahují 
pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. f); 
b) poskytují vědecké a technické odborné znalosti za účelem 
vypracovávání a používání ukazatelů dobrých životních podmínek zvířat 
uvedených v čl. 21 odst. 8 písm. e); 
c) vypracovávají nebo koordinují vypracovávání metod pro posuzování 
úrovně životních podmínek zvířat a metod zlepšování těchto životních 
podmínek;  
d) provádějí vědecké a technické studie o dobrých životních podmínkách 
zvířat využívaných k obchodním nebo vědeckým účelům; 
e) organizují školení pro pracovníky vnitrostátních vědeckých 
podpůrných sítí nebo subjektů uvedených v písmeni a), pracovníky 
příslušných orgánů a odborníky ze třetích zemí a 
f) šíří výsledky výzkumu a technické inovace a spolupracují s 
výzkumnými subjekty Unie v oblasti své působnosti. 

  Přímo použitelné NA  
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úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel 
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Schválil    (jméno+datum): Ing. Jindřich Fialka 6.5.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

čl. 97 odst. 1 1. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů určit referenční 
střediska Evropské unie, která podporují činnosti Komise a členských 
států, jejichž cílem je předcházet jakémukoliv porušování pravidel 
uvedených v čl. 1 odst. 2 páchanému pomocí klamavých nebo 
podvodných praktik, odhalovat je a bojovat proti němu. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 97 odst. 2 2. Určení uvedená v odstavci 1: 
a) se řídí postupem pro veřejná výběrová řízení a 
b) jsou časově omezená nebo jsou pravidelně přezkoumávána. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 97 odst. 3 3. Referenční střediska Evropské unie pro ověřování pravosti a 
důvěryhodnosti zemědělsko-potravinového řetězce: 
a) musí jednat nestranně, pokud jde o plnění jejich úkolů jakožto 
referenčních středisek Evropské unie; 
b) musí mít vysokou úroveň vědeckých a technických odborných 
znalostí v oblastech, na něž se vztahují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2, a 
ve forenzní vědě používané v těchto oblastech, aby byla schopna 
provádět nebo koordinovat výzkum na nejvyšší úrovni v oblasti 
ověřování pravosti a důvěryhodnosti zboží a vypracovávat, uplatňovat a 
validovat metody určené k odhalování případů porušení pravidel 
uvedených v čl. 1 odst. 2 spáchaných pomocí klamavých nebo 
podvodných praktik; 
c) musí mít pracovníky s vhodnou kvalifikací a s odpovídající odbornou 
přípravou v oblastech uvedených v písmeni b) i nezbytné pomocné 
pracovníky; 
d) musí mít infrastrukturu, vybavení a produkty nezbytné k provádění 
úkolů, které jim byly přiděleny, nebo k nim mít zajištěn přístup a 
e) zajišťují, aby jejich pracovníci měli dobrou znalost mezinárodních 
norem a postupů v oblastech uvedených v písmeni b) a aby byl při jejich 
práci zohledňován nejnovější vývoj dosažený v těchto oblastech ve 
výzkumu na vnitrostátní, unijní a mezinárodní úrovni. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 98 Referenční střediska Evropské unie pro ověřování pravosti a 
důvěryhodnosti zemědělsko-potravinového řetězce odpovídají za níže 
uvedené pomocné úkoly, pokud jsou zahrnuty do jejich ročních či 
víceletých pracovních programů, které byly sestaveny v souladu s cíli a 
prioritami příslušných pracovních programů přijatých Komisí v souladu 
s článkem 36 nařízení (EU) č. 652/2014: 
a) poskytují specializované znalosti týkající se ověřování pravosti a 
důvěryhodnosti zemědělsko-potravinového řetězce a metod pro 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

odhalování případů porušení pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 tohoto 
nařízení spáchaných pomocí klamavých podvodných praktik, v 
souvislosti s forenzní vědou používanou v oblastech, na něž se uvedená 
pravidla vztahují; 
b) poskytují konkrétní analýzy určené k identifikaci těch částí 
zemědělsko-potravinového řetězce, u nichž by mohlo docházet k 
porušování pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení páchanému 
pomocí klamavých podvodných praktik, a poskytují pomoc při 
vypracovávání specifických technik a protokolů úředních kontrol; 
c) případně plní úkoly uvedené v čl. 94 odst. 2 písm. a) až h) tohoto 
nařízení přičemž je třeba zabránit překrývání s úkoly referenčních 
laboratoří Evropské unie určených v souladu s článkem 93 tohoto 
nařízení; 
d) případně zakládají a uchovávají sbírky nebo databáze ověřených 
referenčních materiálů určených k odhalování případů porušení pravidel 
uvedených v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení spáchaných pomocí klamavých 
nebo podvodných praktik a 
e) šíří výsledky výzkumu a technické inovace v oblasti své působnosti. 

čl. 99 odst. 1 1. Komise zveřejní a v případě potřeby aktualizuje seznam: 
a) referenčních laboratoří Evropské unie podle článku 93; 
b) referenčních středisek Evropské unie pro dobré životní podmínky 
zvířat podle článku 95; 
c) referenčních středisek Evropské unie pro ověřování pravosti a 
důvěryhodnosti zemědělsko-potravinového řetězce podle článku 97. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 99 odst. 2 2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení stanovením požadavků, 
povinností a úkolů pro referenční laboratoře Evropské unie, referenční 
střediska Evropské unie pro dobré životní podmínky zvířat a referenční 
střediska Evropské unie pro ověřování pravosti a důvěryhodnosti 
zemědělsko-potravinového řetězce nad rámec požadavků, povinností a 
úkolů stanovených v čl. 93 odst. 3, článku 94, čl. 95 odst. 3, článku 96, 
čl. 97 odst. 3 a článku 98. Tyto akty v přenesené pravomoci jsou 
omezeny na případy nových nebo nově se objevujících rizik, nových 
nebo nově se objevujících nákaz zvířat či škodlivých organismů rostlin 
nebo na situace, kdy to vyžadují nové právní požadavky. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 99 odst. 3 3. Referenční laboratoře Evropské unie a referenční střediska Evropské 
unie podléhají kontrolám Komise, jejichž účelem je ověřit soulad s 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

požadavky čl. 93 odst. 3, článku 94, čl. 95 odst. 3 a čl. 97 odst. 3. 
čl. 99 odst. 4 4. Pokud kontroly Komise uvedené v odstavci 3 tohoto článku prokáží 

nesoulad s požadavky stanovenými v čl. 93 odst. 3, článku 94, čl. 95 
odst. 3 a čl. 97 odst. 3, Komise poté, co obdrží připomínky referenční 
laboratoře Evropské unie nebo referenčního střediska Evropské unie: 
a) prostřednictvím prováděcího aktu zruší určení dané laboratoře nebo 
střediska; nebo 
b) přijme jakékoliv jiné vhodné opatření. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 100 odst. 1 1. Členské státy určí pro každou referenční laboratoř Evropské unie 
určenou v souladu s čl. 93 odst. 1 jednu nebo více národních 
referenčních laboratoří. 
Členské státy mohou určit národní referenční laboratoř rovněž v případě, 
že neexistuje žádná odpovídající referenční laboratoř Evropské unie. 
Členský stát může určit laboratoř umístěnou v jiném členském státě nebo 
ve třetí zemi, která je smluvní stranou Dohody o Evropském 
hospodářském prostoru. 
Jedna laboratoř může být určena jako národní referenční laboratoř pro 
více členských států. 

147/2002 
ve znění 
21/2004 

§ 5 odst. 3 (3) Za účelem prohlubování, koordinace a sjednocování laboratorní, 
diagnostické a jiné zkušební činnosti jsou laboratoře Ústavu národní 
referenční laboratoří s rozsahem činností podle odstavce 1. 

DAD  

  9256  .   
  147/2002 

ve znění 
179/2013 
279/2013 

§ 5 odst. 4 4) Ústav pověřuje fyzické nebo právnické osoby, které se přihlásí na 
jeho výzvu, výkonem odborné činnosti referenční laboratoře. Ústav 
vydá pověření, pokud z předložených dokumentů, které jsou součástí 
žádosti, vyplývá, že a) fyzická nebo právnická osoba je schopna 
zajistit nestrannost, kvalitu a ochranu důvěrných informací, b) mezi 
prováděním úkolů, k jejichž provádění je zmocněna, a jejími dalšími 
činnostmi nebude docházet ke střetu zájmů a c) fyzická nebo 
právnická osoba splňuje požadavky pro pověření referenční laboratoře 
stanovené podle odstavce 9. 

  

  147/2002 
ve znění 
279/2013 

§ 5 odst. 5 (5) Pověřit činností referenční laboratoře pro diagnostiku škodlivých 
organismů uvedených v § 10 odst. 1 zákona o rostlinolékařské péči 
20) nebo škodlivých organismů, proti jejichž zavlékání a rozšiřování 
jsou stanovena opatření podle § 7 odst. 4 nebo podle § 11 odst. 2 a 3 
zákona o rostlinolékařské péči 20), lze pouze právnickou osobu. 

  

  147/2002 
ve znění 
279/2013 

§ 5 odst. 6 (6) Ústav odejme vydané pověření, jestliže pověřená referenční 
laboratoř nedodržuje požadavky nebo podmínky podle odstavce 4. 

  

  147/2002 § 5 odst. 7 (7) Pověření referenčních laboratoří pro diagnostiku škodlivých   
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

ve znění 
279/2013 

organismů uvedených v § 10 odst. 1 zákona o rostlinolékařské péči 
20) nebo škodlivých organismů, proti jejichž zavlékání a rozšiřování 
jsou stanovena opatření podle § 7 odst. 4 nebo podle § 11 odst. 2 a 3 
zákona o rostlinolékařské péči 20), se považuje za zmocnění k plnění 
úkolů laboratorního testování podle předpisu Evropské unie 
upravujícího zmocnění k plnění úkolů laboratorního testování 27). 

  147/2002 
ve znění 
279/2013 

§ 5 odst. 8 (8) Postupem podle odstavců 1 až 7 nejsou dotčeny přímo použitelné 
předpisy Evropské unie 25). 

  

  147/2002 
ve znění 
21/2004 
279/2013 

§ 5 odst. 9 (9) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem požadavky na 
materiální a personální vybavení národních referenčních laboratoří a 
referenčních laboratoří a na zaměření, organizaci a metody jejich 
činnosti. 

  

  258/2000 
ve znění  
274/2003 

§ 86 odst. 5 (5) Zdravotní ústavy, uvedené v odstavci 1, mohou vykonávat 
činnosti, pro jejichž výkon tento zákon stanoví podmínku autorizace 
nebo akreditace, jen pokud tuto podmínku splňují. 

  

  9245     
čl. 100 odst. 2 2. Na národní referenční laboratoře se vztahují požadavky uvedené v čl. 

37 odst. 4 písm. e) a odst. 5, článku 39 a čl. 42 odst. 1, odst. 2 písm. a) a 
b) a odst. 3. 
Odchylně od čl. 37 odst. 4 písm. e) mohou příslušné orgány pro oblast, 
na niž se vztahují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. g), jako národní 
referenční laboratoře určit úřední laboratoře, jež byly jako takové určeny 
příslušnými orgány na základě odchylky přijaté podle článku 41, a to bez 
ohledu na to, zda tyto laboratoře splňují podmínku stanovenou v čl. 37 
odst. 4 písm. e). 

  Přímo použitelné NA  

čl. 100 odst. 3 3. Národní referenční laboratoře 
a) musí jednat nestranně a nesmějí se nacházet v žádném střetu zájmů, a 
zejména ne v situaci, která by přímo nebo nepřímo mohla ovlivnit 
nestrannost jejich profesního jednání při plnění jejich povinností jakožto 
národních referenčních laboratoří; 
b) musí mít pracovníky s vhodnou kvalifikací a s odpovídající odbornou 
přípravou v oboru analytických, testovacích a diagnostických technik 
používaných v oblasti jejich působnosti a případně pomocné pracovníky, 
nebo mít k těmto pracovníkům smluvně zajištěný přístup; 
c) musí mít infrastrukturu, vybavení a produkty nezbytné k provádění 
úkolů, které jim byly přiděleny, nebo k nim mít zajištěn přístup; 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

d) zajišťují, aby jejich pracovníci a všichni smluvní pracovníci měli 
dobrou znalost mezinárodních norem a postupů a aby byl při jejich práci 
zohledňován nejnovější vývoj ve výzkumu na vnitrostátní, unijní a 
mezinárodní úrovni; 
e) musí být vybaveny pro provádění úkolů v mimořádných situacích 
nebo mít k vybavení nezbytnému pro tyto účely přístup a 
f) musí být tam, kde je to relevantní, vybaveny tak, aby splňovaly 
příslušné normy biologické bezpečnosti. 

čl. 100 odst. 4 4. Členské státy: 
a) sdělí názvy a adresy jednotlivých národních referenčních laboratoří 
Komisi, příslušné referenční laboratoři Evropské unie a ostatním 
členským státům; 
b) informace uvedené v písmeni a) zveřejní a 
c) v případě potřeby informace uvedené v písmeni a) aktualizují. 

9255   NA  

čl. 100 odst. 5 5. Členské státy, které mají pro referenční laboratoř Evropské unie více 
než jednu národní referenční laboratoř, zajistí, aby tyto laboratoře úzce 
spolupracovaly, a byla tak zajištěna účinná koordinace mezi nimi, s 
jinými národními laboratořemi a s referenční laboratoří Evropské unie. 

9255   NA  

čl. 100 odst. 6 6. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení tím, že stanoví 
požadavky na národní referenční laboratoře nad rámec požadavků 
stanovených v odstavcích 2 a 3 tohoto článku. Tyto akty v přenesené 
pravomoci jsou omezeny na zajištění soudržnosti s jakýmikoliv dalšími 
požadavky přijatými v souladu s čl. 99 odst. 2. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 101 odst. 1 1. Národní referenční laboratoře v oblasti své působnosti: 
a) spolupracují s referenčními laboratořemi Evropské unie a podílejí se 
na školeních a mezilaboratorních porovnávacích zkouškách, které tyto 
laboratoře organizují;  
b) koordinují činnosti úředních laboratoří určených v souladu s čl. 37 
odst. 1 s cílem harmonizovat a zlepšovat laboratorní analytické, testovací 
nebo diagnostické metody a jejich použití; 
c) organizují podle potřeby mezilaboratorní porovnávací zkoušky nebo 
odbornostní zkoušky mezi úředními laboratořemi, zajišťují vhodné 
kroky na ně navazující a o výsledcích těchto zkoušek a o krocích na ně 
navazujících informují příslušné orgány; 
d) zajišťují, aby byly příslušným orgánům a úředním laboratořím 
předávány informace, které poskytuje referenční laboratoř Evropské 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

unie; 
e) v oblasti své působnosti poskytují příslušným orgánům vědeckou a 
technickou pomoc při provádění víceletých vnitrostátních plánů kontrol 
uvedených v článku 109 a koordinovaných programů kontrol přijatých v 
souladu s článkem 112; 
f) v případě potřeby validují činidla a šarže činidel a sestavují a průběžně 
aktualizují seznamy dostupných referenčních látek a činidel a seznamy 
jejich výrobců a dodavatelů; 
g) v případě potřeby pořádají školení pro pracovníky úředních laboratoří 
určených podle čl. 37 odst. 1 a 
h) aktivně pomáhají členským státům, které je určily, při diagnostice 
ohnisek nemocí přenášených potravou, zoonóz nebo nákaz zvířat nebo 
výskytu škodlivých organismů rostlin a v případě nesouladu zásilek 
prováděním potvrzující diagnostiky anebo charakterizace a 
epizootických či taxonomických studií o izolátech patogenů nebo 
vzorcích škodlivých organismů. 

čl. 101 odst. 2 2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení tím, že stanoví 
povinnosti a úkoly národních referenčních laboratoří nad rámec 
povinností a úkolů stanovených v odstavci 1 tohoto článku. Tyto akty v 
přenesené pravomoci jsou omezeny na zajištění soudržnosti s 
jakýmikoliv dalšími povinnostmi a úkoly přijatými v souladu s čl. 99 
odst. 2. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 102 odst. 1 1. Příslušné orgány v dotčených členských státech si vzájemně poskytují 
správní pomoc v souladu s články 104 až 107, jejímž účelem je zajistit 
správné uplatňování pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 v případech 
týkajících se více než jednoho členského státu. 

9256   NA  

čl. 102 odst. 2 2. Správní pomoc v případě potřeby a na základě dohody mezi 
dotčenými příslušnými orgány zahrnuje zapojení příslušných orgánů 
členského státu do úředních kontrol na místě, které provádějí příslušné 
orgány jiného členského státu. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 102 odst. 3 3. Touto hlavou není dotčeno vnitrostátní právo: 
a) týkající se zveřejňování dokumentů a informací, které jsou předmětem 
soudního vyšetřování a soudního řízení, včetně trestního vyšetřování, 
nebo se jich týkají, a 
b) zaměřené na ochranu obchodních zájmů fyzických nebo právnických 
osob. 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

čl. 102 odst. 4 4. Členské státy přijmou opatření, kterými umožní příslušným orgánům 
snadněji předávat informace od jiných donucovacích orgánů, státních 
zastupitelství a soudních orgánů týkající se možného nesouladu s 
pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 relevantními pro uplatňování této 
hlavy, který může představovat: 
a) riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, pro dobré životní podmínky 
zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro 
životní prostředí; nebo 
b) možné porušení pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 spáchané pomocí 
klamavých nebo podvodných praktik. 

255/2012 § 25 odst. 2 (2) Požádá-li kontrolní orgán jiný kontrolní orgán nebo další orgán 
veřejné moci o poskytnutí údajů, informací nebo jiných kontrolních 
podkladů potřebných k provedení kontroly, oslovený orgán tyto údaje, 
informace a další kontrolní podklady poskytne, pokud je má k 
dispozici a nebrání-li tomu plnění povinností uložených jiným 
právním předpisem, s výjimkou povinnosti mlčenlivosti. 

DAD  

  255/2012 § 25 odst. 3 (3) Kontrolní orgán na požádání sdělí výsledky kontrol jinému 
kontrolnímu orgánu nebo orgánu veřejné moci, jestliže jsou potřebné 
pro výkon jeho působnosti. Zaměstnanci zařazení v těchto orgánech 
jsou povinni o těchto skutečnostech zachovávat mlčenlivost; § 20 se 
použije obdobně. 

  

  255/2012 § 25 odst. 4 (4) Kontrolní orgán předá svá zjištění o nedostatcích příslušnému 
orgánu, který je oprávněn ve své působnosti činit opatření k nápravě 
zjištěného stavu nebo ukládat sankce za zjištěné nedostatky. 

  

  9255     
čl. 102 odst. 5 5. Veškeré informace vyměňované mezi příslušnými orgány v souladu s 

články 104 až 107 musí být v písemné podobě v tištěné nebo 
elektronické formě. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 102 odst. 6 6. Ve snaze zefektivnit a zjednodušit výměnu informací stanoví Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů vzor formuláře: 
a) žádostí o pomoc podle čl. 104 odst. 1 a 
b) pro zasílání obecných a opakujících se oznámení a odpovědí. 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 
odst. 2. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 103 odst. 1 1. Každý členský stát určí jedno nebo více styčných míst fungujících 
jako kontaktní místa a odpovědných za usnadňování výměny informací 
mezi příslušnými orgány v souladu s články 104 až 107. 

110/1997 
ve znění 
180/2016 

§ 15 odst. 4 4) Ministerstvo zajišťuje systém správní pomoci a spolupráce52) a 
koordinuje činnost zúčastněných správních úřadů, dozorových orgánů 
a ostatních zúčastněných organizací. 

DAD  

  9255     
  9256     
čl. 103 odst. 2 2. Určení styčných míst nebrání přímým stykům, výměně informací 

nebo spolupráci mezi pracovníky příslušných orgánů v různých 
členských státech. 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

čl. 103 odst. 3 3. Členské státy sdělí Komisi a dalším členským státům kontaktní údaje 
svých styčných míst, která byla určena v souladu s odstavcem 1, a 
veškeré jejich následné změny. 

9255   NA  

čl. 103 odst. 4 4. Komise na svých internetových stránkách zveřejní a průběžně 
aktualizuje seznam styčných míst, která jí sdělily členské státy v souladu 
s odstavcem 3. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 103 odst. 5 5. Veškeré žádosti o pomoc podle čl. 104 odst. 1 a oznámení a sdělení 
podle článků 105, 106 a 107 předává styčné místo svému protějšku v 
členském státě, kterému je žádost nebo oznámení určeno. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 103 odst. 6 6. Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví specifikace 
technických nástrojů a postupů komunikace mezi styčnými místy, která 
byla určena v souladu s odstavcem 1 tohoto článku. Tyto prováděcí akty 
se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 104 odst. 1 1. Pokud se příslušné orgány v jednom členském státě domnívají, že k 
provedení úředních kontrol nebo k zajištění účinných kroků navazujících 
na tyto kontroly na svém území potřebují údaje nebo informace od 
příslušných orgánů jiného členského státu, obrátí se na příslušné orgány 
tohoto členského státu s odůvodněnou žádostí o správní pomoc. 
Dožádané příslušné orgány: 
a) neprodleně potvrdí přijetí žádosti; 
b) pokud o to dožadující příslušný orgán výslovně požádá, do deseti 
pracovních dnů od obdržení žádosti uvedou odhadovanou dobu 
nezbytnou k poskytnutí informované odpovědi na žádost a 
c) provedou úřední kontroly nebo šetření nezbytné k tomu, aby byly 
dožadujícím příslušným orgánům neprodleně poskytnuty všechny 
potřebné informace a doklady, které jim umožní přijmout informovaná 
rozhodnutí a ověřit soulad s pravidly Unie v oblasti jejich pravomoci. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 104 odst. 2 2. Doklady mohou být předány jako originály nebo mohou být 
poskytnuty jejich kopie. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 104 odst. 3 3. Po dohodě mezi dožadujícími a dožádanými příslušnými orgány 
mohou být pracovníci určení dožadujícím orgánem přítomni při úředních 
kontrolách a šetřeních uvedených v odst. 1 písm. c), které provádějí 
dožádané příslušné orgány. 
Pracovníci dožadujících příslušných orgánů v takovém případě: 
a) musí být kdykoliv schopni předložit písemné zmocnění prokazující 
jejich totožnost a úřední postavení; 

9256   NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

b) musí mít provozovatelem umožněn přístup do týchž prostor a k týmž 
dokladům jako pracovníci dožádaných příslušných orgánů, a to jejich 
prostřednictvím a pouze za účelem probíhajícího správního šetření, a 
c) nesmějí z vlastního podnětu vykonávat pravomoci k šetření svěřené 
úředníkům dožádaných příslušných orgánů. 

čl. 105 odst. 1 1. Mají-li příslušné orgány v jednom členském státě informace o 
nesouladu a může-li mít takový nesoulad důsledky pro jiný členský stát, 
bez vyžádání a bez zbytečného odkladu oznámí tyto informace 
příslušným orgánům tohoto jiného členského státu. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 105 odst. 2 2. Příslušné orgány, které informace v souladu s odstavcem 1 obdržely: 
a) bez zbytečného odkladu potvrdí jejich přijetí; 
b) pokud o to příslušný orgán, který informace poskytl, výslovně požádá, 
do deseti pracovních dnů od jejich obdržení uvedou: 
    i) jaká šetření mají v úmyslu provést nebo 
    ii) na základě jakých důvodů se domnívají, že šetření není nezbytné, a 
c) je-li šetření uvedené v písmeni b) považováno za nezbytné, záležitost 
prošetří a neprodleně vyrozumí příslušné orgány, které informace 
poskytly, o výsledcích šetření a popřípadě o veškerých přijatých 
opatřeních. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 106 odst. 1 1. Pokud příslušné orgány při úředních kontrolách provedených u zvířat 
nebo zboží pocházejících z jiného členského státu zjistí, že daná zvířata 
nebo zboží nejsou v souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2, v 
důsledku čehož vyvolávají riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, pro 
dobré životní podmínky zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na 
ochranu rostlin, také pro životní prostředí, nebo představují potenciální 
vážné porušení těchto pravidel, neprodleně vyrozumí příslušné orgány 
členského státu odeslání nebo jakéhokoliv jiného dotčeného členského 
státu, aby jim umožnily provést příslušné šetření. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 106 odst. 2 2. Příslušné orgány, které vyrozumění obdržely, neprodleně: 
a) potvrdí jeho přijetí; 
b) pokud o to příslušný orgán, který vyrozumění zaslal, výslovně 
požádá, uvedou, jaká šetření mají v úmyslu provést, a 
c) záležitost prošetří, přijmou všechna nezbytná opatření a sdělí 
příslušným orgánům, které vyrozumění zaslaly, povahu provedeného 
šetření a provedených úředních kontrol, přijatá rozhodnutí a jejich 
důvody. 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

čl. 106 odst. 3 3. Pokud se příslušné orgány, které vyrozumění zaslaly, mají důvod 
domnívat, že šetření provedená příslušnými orgány, které vyrozumění 
obdržely, nebo opatření jimi přijatá zjištěný nesoulad odpovídajícím 
způsobem neřeší, požádají je, aby provedené úřední kontroly nebo 
přijatá opatření doplnily. V těchto případech příslušné orgány obou 
členských států: 
a) usilují o nalezení společně dohodnutého postupu, jak daný nesoulad 
řešit, a to i prostřednictvím společných úředních kontrol a šetření v 
souladu s čl. 104 odst. 3, a 
b) neprodleně informují Komisi, pokud se na vhodných opatřeních 
nejsou schopny dohodnout. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 106 odst. 4 4. Pokud se při úředních kontrolách provedených u zvířat nebo zboží 
pocházejících z jiného členského státu zjistí opakované případy 
nesouladu, jak je uvedeno v odstavci 1, uvědomí příslušné orgány 
členského státu určení neprodleně Komisi a příslušné orgány ostatních 
členských států. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 107 odst. 1 1. Pokud příslušné orgány obdrží od třetí země informace o nesouladu s 
pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 nebo riziku pro zdraví lidí, zvířat 
nebo rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat nebo, v případě GMO a 
přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí, neprodleně: 
a) oznámí tyto informace příslušným orgánům v dalších dotčených 
členských státech a 
b) sdělí tyto informace Komisi, jsou-li nebo mohou-li být významné z 
hlediska Unie. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 107 odst. 2 2. Informace získané prostřednictvím úředních kontrol a šetření 
provedených v souladu s tímto nařízením lze třetí zemi uvedené v 
odstavci 1 sdělit, pokud: 
a) příslušné orgány, které informace poskytly, souhlasí s jejich sdělením; 
b) se třetí země zavázala poskytovat pomoc nezbytnou pro 
shromažďování důkazů o praktikách, které jsou nebo se jeví být v 
nesouladu s pravidly Unie nebo které představují riziko pro lidi, zvířata, 
rostliny nebo životní prostředí, a 
c) jsou dodržena příslušná pravidla Unie a vnitrostátní pravidla týkající 
se sdělování osobních údajů třetím zemím. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 108 odst. 1 1. Pokud se příslušné orgány v dotčených členských státech nejsou 
schopny dohodnout na vhodných opatřeních, jak nesoulad s pravidly  
uvedenými v čl. 1 odst. 2 řešit, koordinuje Komise neprodleně opatření 

  Přímo použitelné NA   
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

přijatá příslušnými orgány v souladu s touto hlavou, jestliže z informací, 
které získala, vyplývá buď: 
a) že dochází k činnostem, které jsou nebo se jeví být v nesouladu s 
pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2, a tyto činnosti mají nebo by mohly 
mít důsledky ve více než jednom členském státě; nebo 
b) že stejné nebo podobné činnosti, které jsou nebo se jeví být v 
nesouladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2, mohou probíhat ve více 
než jednom členském státě. 

čl. 108 odst. 2 2. V případech uvedených v odstavci 1 Komise může: 
a) ve spolupráci s dotčeným členským státem vyslat inspekční tým, aby 
provedl úřední kontrolu na místě; 
b) prostřednictvím prováděcích aktů požadovat, aby příslušné orgány 
členského státu odeslání a případně dalších dotčených členských států 
náležitě zesílily úřední kontroly a podaly zprávu o přijatých opatřeních; 
c) učinit jakákoliv jiná vhodná opatření v souladu s pravidly uvedenými 
v čl. 1 odst. 2. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 108 odst. 3 3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o pravidla rychlé výměny 
informací v případech uvedených v odstavci 1. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 109 odst. 1 1. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány prováděly úřední kontroly, 
na které se vztahuje toto nařízení, na základě víceletého vnitrostátního 
plánu kontrol, jehož příprava a provádění probíhá na jejich území 
koordinovaným způsobem. 

9255   NA  

čl. 109 odst. 2 2. Členské státy určí jediný subjekt pověřený: 
a) koordinací přípravy víceletého vnitrostátního plánu kontrol mezi 
všemi příslušnými orgány odpovědnými za úřední kontroly; 
b) zajištěním ucelenosti víceletého vnitrostátního plánu kontrol; 
c) shromažďováním informací o provádění víceletého vnitrostátního 
plánu kontrol za účelem předkládání výročních zpráv podle článku 113 a 
za účelem případné revize a aktualizace uvedeného plánu v souladu s čl. 
111 odst. 2. 

110/1997 
ve znění 
139/2014 
180/2016 

§ 15 odst. 7 (7) Ministerstvo je kontaktním místem a koordinuje přípravu a 
zpracovává jednotný integrovaný víceletý vnitrostátní plán kontrol a 
roční zprávy o prováděných kontrolách podle čl. 41 až 44 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004. 

DAD  

  9255     
čl. 110 odst. 1 1. Víceleté vnitrostátní plány kontrol musí být vypracovány tak, aby se 

zajistilo naplánování úředních kontrol ve všech oblastech, na něž se 
vztahují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2, v souladu s kritérii stanovenými 
v článku 9 a v pravidlech stanovených v článcích 18 až 27. 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

čl. 110 odst. 2 2. Víceleté vnitrostátní plány kontrol obsahují obecné informace o 
struktuře a organizaci systémů úředních kontrol prováděných v daném 
členském státě v jednotlivých dotčených oblastech a přinejmenším 
informace o: 
a) strategických cílech víceletého vnitrostátního plánu kontrol a o tom, 
jak jsou tyto cíle zohledněny při stanovování priorit úředních kontrol a 
přidělování zdrojů; 
b) kategorizaci rizik úředních kontrol; 
c) určení příslušných orgánů a jejich úkolů na centrální, regionální a 
místní úrovni a zdrojích, které mají tyto orgány k dispozici; 
d) případném přenesení úkolů na pověřené subjekty; 
e) celkové organizaci a řízení úředních kontrol na celostátní, regionální a 
místní úrovni, včetně úředních kontrol v jednotlivých zařízeních; 
f) kontrolních systémech použitých pro různá odvětví a o koordinaci 
mezi různými útvary příslušných orgánů odpovědných za úřední 
kontroly v těchto odvětvích; 
g) zavedených postupech a opatřeních zajišťujících soulad s povinnostmi 
příslušných orgánů uvedenými v čl. 5 odst. 1; 
h) školení pracovníků příslušných orgánů; 
i) dokumentovaných postupech uvedených v čl. 12 odst. 1; 
j) celkové organizaci a provádění pohotovostních plánů v souladu s 
pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 a 
k) celkové organizaci spolupráce a vzájemné pomoci mezi příslušnými 
orgány v členských státech. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 111 odst. 1 1. Členské státy zajistí zpřístupnění víceletých vnitrostátních plánů 
kontrol uvedených v čl. 109 odst. 1 veřejnosti, s výjimkou těch částí, 
jejichž zveřejnění by mohlo narušit účinnost úředních kontrol. 

9255   NA  

čl. 111 odst. 2 2. Víceletý vnitrostátní plán kontrol je pravidelně aktualizován za 
účelem svého přizpůsobení změnám pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 a 
revidován s přihlédnutím alespoň k těmto faktorům: 
a) výskyt nových nákaz, škodlivých organismů rostlin nebo jiných rizik 
pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat 
nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní 
prostředí; 
b) významné změny struktury, řízení nebo činnosti příslušných orgánů 
členských států; 
c) výsledky úředních kontrol členských států; 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

d) výsledky kontrol prováděných Komisí v členském státě v souladu s čl. 
116 odst. 1; 
e) vědecké poznatky a 
f) výsledky úředních kontrol provedených příslušnými orgány třetích 
zemí v členském státě. 

čl. 111 odst. 3 3. Členské státy Komisi na požádání poskytnou nejaktuálnější verzi 
svého víceletého vnitrostátního plánu kontrol. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 112 S cílem provést v celé Unii posouzení stavu uplatňování pravidel 
uvedených v čl. 1 odst. 2 nebo rozšíření určitých nebezpečí v Unii může 
Komise přijímat prováděcí akty týkající se: 
a) provádění časově omezených koordinovaných programů kontrol v 
jedné z oblastí, na které se vztahují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2, a 
b) ad hoc organizace shromažďování údajů a informací v souvislosti s 
uplatňováním specifického souboru pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 
nebo týkajících se rozšíření určitých nebezpečí. 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 
odst. 2. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 113 odst. 1 1. Každý rok do 31. srpna předloží jednotlivé členské státy Komisi 
zprávu, ve které uvedou: 
a) veškeré změny, které provedly ve svých víceletých vnitrostátních 
plánech kontrol za účelem zohlednění faktorů uvedených v čl. 111 odst. 
2; 
b) výsledky úředních kontrol provedených v předchozím roce na základě 
svého víceletého vnitrostátního plánu kontrol; 
c) typ a počet případů nesouladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2, 
které příslušné orgány zjistily v předchozím roce v jednotlivých 
oblastech; 
d) opatření k zajištění účinného provádění svého víceletého 
vnitrostátního plánu kontrol, včetně donucovacích opatření a jejich 
výsledků, a 
e) odkaz na internetové stránky příslušného orgánu obsahující veřejné 
informace o poplatcích nebo platbách uvedené v čl. 85 odst. 2. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 113 odst. 2 2. Za účelem zajištění jednotného uspořádání výročních zpráv 
uvedených v odstavci 1 Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
přijme a podle potřeby aktualizuje jednotné vzorové formuláře pro 
předkládání informací a údajů uvedených v zmíněném odstavci. 
Tyto prováděcí akty pokud možno umožní použít jednotné vzorové 

  Přímo použitelné NA  
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Schválil    (jméno+datum): Ing. Jindřich Fialka 6.5.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

formuláře přijaté Komisí pro účely předkládání jiných zpráv o úředních 
kontrolách, které mají příslušné orgány Komisi předkládat v souladu s 
pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2. Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2. 

čl. 114 odst. 1 1. Do 31. ledna každého roku zpřístupní Komise veřejnosti výroční 
zprávu o fungování úředních kontrol v členských státech, ve které 
zohlední: 
a) výroční zprávy předložené členskými státy v souladu s článkem 113 a 
b) výsledky kontrol Komise provedených v souladu s čl. 116 odst. 1. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 114 odst. 2 2. Výroční zpráva uvedená v odstavci 1 může podle potřeby zahrnovat 
doporučení o možných zlepšeních systémů úředních kontrol v členských 
státech a některých úředních kontrol v určitých oblastech. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 115 odst. 1 1. K uplatňování obecného plánu řízení krizí uvedeného v čl. 55 odst. 1 
nařízení (ES) č. 178/2002 vypracují členské státy pohotovostní plány pro 
potraviny a krmiva obsahující opatření, která se neprodleně učiní v 
případě, že je zjištěno, že potravina nebo krmivo představuje – přímo 
nebo prostřednictvím životního prostředí – vážné riziko pro zdraví lidí 
nebo zvířat. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 115 odst. 2 2. V pohotovostních plánech pro potraviny a krmiva podle odstavce 1 se 
uvedou: 
a) příslušné orgány, které se na nich mají podílet;  
b) pravomoci a povinnosti orgánů uvedených v písmeni a) a 
c) kanály a postupy pro sdílení informací mezi příslušnými orgány a 
případně dalšími stranami. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 115 odst. 3 3. Členské státy své pohotovostní plány pro potraviny a krmiva 
pravidelně přezkoumávají s cílem zohlednit změny v organizaci 
příslušných orgánů a zkušenosti získané při provádění plánu a při 
simulačních cvičeních. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 115 odst. 4 4. Komise může přijmout prováděcí akty, pokud jde o: 
a) pravidla pro vypracovávání pohotovostních plánů podle odstavce 1 
tohoto článku v rozsahu nezbytném pro zajištění důsledného a účinného 
využívání obecného plánu řízení krizí uvedeného v čl. 55 odst. 1 nařízení 
(ES) č. 178/2002 a 
b) úlohu zúčastněných stran při vypracovávání a provádění těchto 
pohotovostních plánů. 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

odst. 2. 
čl. 116 odst. 1 1. Odborníci Komise provádějí v každém členském státě kontroly, 

včetně auditů, jejichž účelem je: 
a) ověřit uplatňování pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 a pravidel 
stanovených tímto nařízením; 
b) ověřit fungování vnitrostátních kontrolních systémů v oblastech, na 
něž se vztahují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 a pravidla stanovená v 
tomto nařízení, a příslušných orgánů, které je provozují; 
c) prošetřovat a shromažďovat informace: 
    i) o úředních kontrolách a postupech prosazování v oblastech, na něž 
se vztahují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 a pravidla stanovená v tomto 
nařízení; 
    ii) o závažných nebo opakujících se problémech s uplatňováním nebo 
prosazováním pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2; 
    iii) o mimořádných situacích, nově vznikajících problémech nebo 
novém vývoji v členských státech v oblastech, na něž se vztahují 
pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 a pravidla stanovená v tomto nařízení. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 116 odst. 2 2. Kontroly uvedené v odstavci 1 jsou organizovány ve spolupráci s 
příslušnými orgány členských států a prováděny pravidelně. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 116 odst. 3 3. Součástí kontrol uvedených v odstavci 1 mohou být kontroly na místě. 
Odborníci Komise mohou doprovázet pracovníky příslušných orgánů 
provádějící úřední kontroly. 

166/1999 
ve znění 
139/2014 
302/2017 

§ 53 odst. 8 (8) Provádí-li Komise svými odborníky, popřípadě i odborníky z 
jiných členských států, kteří jsou zapsáni v seznamu vedeném Komisí 
pro tyto účely, ve spolupráci s orgány veterinární správy kontroly 
dodržování a jednotného uplatňování povinností a požadavků, 
stanovených tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, anebo 
předpisy Evropské unie, na místě v České republice, poskytují jim 
orgány veterinární správy podporu, kterou tito odborníci potřebují ke 
splnění svého úkolu.  
 

DAD   

  166/1999 
ve znění 
139/2014 
302/2017 

§ 53 odst. 9 (9) Pro provádění kontrol uvedených v odstavci 8 platí ustanovení 
odstavce 3 písm. a) a práva a povinnosti kontrolujících stanovená 
kontrolním řádem45) obdobně. Zejména musí být uvedeným 
odborníkům umožněn stejný přístup do míst, zařízení a dopravních 
prostředků, jaký mají veterinární inspektoři. Informace získané 
uvedenými odborníky v průběhu kontrol a závěry z nich nesmí být za 
žádných okolností použity pro osobní účely ani sdělovány osobám, 
které nepatří do příslušných útvarů Komise nebo členských států. 

  

  9256     
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

čl. 116 odst. 4 4. Odborníkům Komise mohou být nápomocni odborníci z členských 
států. Doprovázejí-li odborníky Komise, požívají stejných práv na 
přístup jako oni. 

166/1999 § 58 odst. 8 (8) Provádí-li Komise svými odborníky, popřípadě i odborníky z 
jiných členských států, kteří jsou zapsáni v seznamu vedeném Komisí 
pro tyto účely, ve spolupráci s orgány veterinární správy kontroly 
dodržování a jednotného uplatňování povinností a požadavků, 
stanovených tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, anebo 
předpisy Evropské unie, na místě v České republice, poskytují jim 
orgány veterinární správy podporu, kterou tito odborníci potřebují ke 
splnění svého úkolu. 

DAD  

  166/1999 § 58 odst. 9 (9) Pro provádění kontrol uvedených v odstavci 8 platí ustanovení 
odstavce 3 písm. a) a práva a povinnosti kontrolujících stanovená 
kontrolním řádem45) obdobně. Zejména musí být uvedeným 
odborníkům umožněn stejný přístup do míst, zařízení a dopravních 
prostředků, jaký mají veterinární inspektoři. Informace získané 
uvedenými odborníky v průběhu kontrol a závěry z nich nesmí být za 
žádných okolností použity pro osobní účely ani sdělovány osobám, 
které nepatří do příslušných útvarů Komise nebo členských států. 

  

  9256     
čl. 117 Komise: 

a) vypracuje návrh zprávy o výsledcích a o doporučeních zabývajících se 
nedostatky zjištěnými jejími odborníky při kontrolách provedených v 
souladu s čl. 116 odst. 1; 
b) zašle členskému státu, ve kterém byly dané kontroly provedeny, kopii 
návrhu zprávy podle písmene a) k připomínkám; 
c) při přípravě závěrečné zprávy o výsledcích kontrol, které její 
odborníci provedli v členských státech v souladu s čl. 116 odst. 1, 
zohlední připomínky členského státu podle písmene b) a 
d) zveřejní závěrečnou zprávu podle písmene c) a připomínky členského 
státu podle písmene b). 

  Přímo použitelné NA  

čl. 118 odst. 1 1. Komise prostřednictvím prováděcích aktů: 
a) stanoví roční nebo víceletý program kontrol, které mají její odborníci 
provést v členských státech v souladu s čl. 116 odst. 1, a 
b) do konce každého roku sdělí členským státům roční program kontrol 
nebo veškeré aktualizace víceletého programu kontrol pro následující 
rok. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 118 odst. 2 2. Komise může program kontrol prostřednictvím prováděcích aktů 
změnit s cílem zohlednit vývoj v oblastech, na které se vztahují pravidla 
uvedená v čl. 1 odst. 2. Každá taková změna musí být neprodleně 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

oznámena členským státům. 
čl. 119  Členské státy: 

a) přijmou následné kroky k nápravě veškerých konkrétních nebo 
systémových nedostatků, které odborníci Komise zjistili při kontrolách 
provedených v souladu s čl. 116 odst. 1; 
b) poskytnou nezbytnou technickou pomoc a dostupnou dokumentaci 
včetně výsledků auditů uvedených v článku 6 na základě důvodné 
žádosti a jinou technickou podporu, o kterou odborníci Komise požádají, 
aby jim umožnily provádět kontroly účinně a efektivně, a 
c) poskytnou nezbytnou pomoc s cílem zajistit, aby odborníci Komise 
měli přístup do všech prostor nebo jejich částí, ke zvířatům a zboží a ke 
všem informacím relevantním pro plnění jejich povinností, včetně 
počítačových systémů. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 120 odst. 1 1. Odborníci Komise mohou provádět kontroly ve třetích zemích s 
cílem: 
a) ověřit soulad nebo rovnocennost právních předpisů a systémů třetí 
země, včetně úředního osvědčování a vydávání úředních osvědčení, 
úředních označení, úředních značek a jiných úředních potvrzení, s 
požadavky stanovenými v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2; 
b) ověřit, zda je kontrolní systém třetí země schopen zajistit, aby zásilky 
zvířat a zboží vyvážené do Unie splňovaly příslušné požadavky 
stanovené v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2 nebo požadavky, které 
jsou uznány jako přinejmenším rovnocenné; 
c) shromáždit informace a údaje umožňující objasnit příčiny opakujících 
se nebo nově vznikajících problémů v souvislosti s vývozem zvířat a 
zboží z určité třetí země. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 120 odst. 2 2. Kontroly uvedené v odstavci 1 se zaměří zejména na: 
a) právní předpisy třetí země;  
b) organizaci příslušných orgánů třetí země, jejich pravomoci a 
nezávislost, dohled, kterému podléhají, a oprávnění, která mají pro 
účinné prosazování použitelných právních předpisů; 
c) školení pracovníků příslušného orgánu třetí země v oblasti provádění 
úředních kontrol; 
d) zdroje, včetně analytických, testovacích a diagnostických zařízení, 
které mají příslušné orgány k dispozici; 
e) existenci a fungování dokumentovaných kontrolních postupů a 
kontrolních systémů založených na prioritách; 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

f) případně situaci týkající se zdraví zvířat, dobrých životních podmínek 
zvířat, zoonóz a zdraví rostlin a na postupy oznamování ohnisek nákaz 
zvířat a škodlivých organismů rostlin Komisi a příslušným 
mezinárodním orgánům; 
g) rozsah a fungování kontrol prováděných příslušným orgánem třetí 
země u zvířat, rostlin a produktů živočišného a rostlinného původu 
přicházejících z jiných třetích zemí a 
h) záruky dodržení požadavků stanovených v pravidlech uvedených v čl. 
1 odst. 2 nebo rovnocennosti, které může třetí země poskytnout, pokud 
jde o soulad nebo rovnocennost s požadavky stanovenými v pravidlech 
uvedených v čl. 1 odst. 2. 

čl. 120 odst. 3 3. V zájmu usnadnění efektivnosti a účinnosti kontrol uvedených v 
odstavci 1 může Komise před jejich provedením požádat dotčenou třetí 
zemi: 
a) o poskytnutí nezbytných informací uvedených v čl. 125 odst. 1 a 
b) ve vhodných a nezbytných případech o poskytnutí písemných 
záznamů o kontrolách, které její příslušné orgány provádějí. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 120 odst. 4 4. Komise může jmenovat odborníky z členských států, kteří budou 
nápomocni jejím odborníkům při kontrolách podle odstavce 1. 

  Přímo použitelné NA   

čl. 121 Četnost kontrol Komise ve třetích zemích podle článku 120 se stanoví na 
základě těchto kritérií: 
a) posouzení rizika u zvířat a zboží, které jsou z dotyčné třetí země 
vyváženy do Unie; 
b) pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2; 
c) množství a povaha zvířat a zboží, které z dotčené třetí země vstupují 
do Unie; 
d) výsledky kontrol, které již odborníci Komise nebo jiné inspekční 
orgány provedli;  
e) výsledky úředních kontrol prováděných u zvířat a zboží, které z 
dotyčné třetí země vstupují do Unie, a jakýchkoliv jiných úředních 
kontrol provedených příslušnými orgány členských států; 
f) informace obdržené od Evropského úřadu pro bezpečnost potravin 
nebo od podobných orgánů; 
g) informace obdržené od mezinárodně uznaných orgánů, například od: 
    i) Světové zdravotnické organizace; 
    ii) Komise pro Codex Alimentarius; 
    iii) Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE); 

  Přímo použitelné NA  
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Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

    iv) Evropské a středozemní organizace ochrany rostlin a jakýchkoliv 
dalších regionálních organizací ochrany rostlin zřízených na základě 
Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin (IPPC); 
    v) sekretariátu IPPC; 
    vi) Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj; 
    vii) Evropské hospodářské komise OSN; 
    viii) sekretariátu Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti k 
Úmluvě o biologické rozmanitosti; 
h) důkazy o nově vznikajících nákazových situacích nebo o jiných 
okolnostech, které mohou mít za následek, že zvířata a zboží, které 
vstupují do Unie ze třetí země, představují riziko pro zdraví a životní 
prostředí nebo riziko podvodných nebo klamavých praktik; 
i) potřeba prošetřit mimořádné situace v jednotlivých třetích zemích 
nebo na ně reagovat. 

čl. 122 Komise předloží zprávu o zjištěních každé kontroly provedené v souladu 
s články 120 a 121. V této zprávě se podle potřeby uvedou doporučení. 
Komise zpřístupní své zprávy veřejnosti. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 123 Komise předem sdělí svůj program kontrol ve třetích zemích členským 
státům a předloží jim zprávu o výsledcích. Komise může program 
kontrol změnit s cílem zohlednit vývoj v oblastech, na které se vztahují 
pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2. Každou takovou změnu s předstihem 
oznámí členským státům. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 124 odst. 1 1. Členské státy uvědomí Komisi o kontrolách, které v oblastech, na 
které se vztahují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2, plánují na jejich území 
provést příslušné orgány třetích zemí. 

9255   NA  

čl. 124 odst. 2 2. Odborníci Komise se mohou účastnit kontrol uvedených v odstavci 1, 
pokud o to požádají příslušné orgány členských států, v nichž jsou tyto 
kontroly prováděny. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 124 odst. 3 3. Účelem účasti odborníků Komise na kontrolách uvedených v odstavci 
1 je zejména: 
a) poskytovat poradenství ohledně pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2; 
b) poskytovat informace a údaje dostupné na úrovni Unie, které mohou 
být užitečné při kontrole prováděné příslušnými orgány třetí země; 
c) zajišťovat důslednost a jednotnost kontrol prováděných příslušnými 
orgány třetích zemí v různých členských státech. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 125 odst. 1 1. Komise požaduje od třetích zemí, které zamýšlejí vyvézt do Unie   Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

zvířata a zboží, aby poskytly tyto přesné a aktuální informace o celkové 
organizaci a řízení systémů hygienických a fytosanitárních kontrol na 
svém území: 
a) veškerá hygienická nebo fytosanitární pravidla přijatá nebo navržená 
na jejich území; 
b) postupy posuzování rizika a faktory, k nimž se přihlíží při posuzování 
rizika a při stanovování přiměřené úrovně hygienické nebo fytosanitární 
ochrany; 
c) veškeré kontrolní a inspekční postupy a mechanismy, případně včetně 
postupů a mechanismů týkajících se zvířat nebo zboží přicházejících z 
jiných třetích zemí; 
d) mechanismy úředního osvědčování; 
e) případně veškerá opatření přijatá na základě doporučení podle čl. 122 
prvního pododstavce; 
f) případně výsledky kontrol prováděných u zvířat a zboží určených k 
vývozu do Unie a  
g) případně informace o změnách, které byly učiněny ve struktuře a 
fungování kontrolních systémů přijatých za účelem splnění hygienických 
nebo fytosanitárních požadavků Unie nebo doporučení podle čl. 122 
prvního pododstavce. 

čl. 125 odst. 2 2. Žádost o informace uvedená v odstavci 1 musí být přiměřená s 
ohledem na povahu zvířat a zboží, které mají být do Unie vyvezeny, a na 
konkrétní situaci a strukturu dané třetí země. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 126 odst. 1 1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o podmínky, které mají 
být dodržovány v případě zvířat a zboží vstupujících do Unie ze třetích 
zemí a které jsou nezbytné pro zajištění souladu těchto zvířat a zboží s 
příslušnými požadavky stanovenými v pravidlech uvedených v čl. 1 
odst. 2, s výjimkou čl. 1 odst. 2 písm. d), e), g) a h), nebo s požadavky, 
které jsou uznány jako přinejmenším jim rovnocenné. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 126 odst. 2 2. V podmínkách stanovených v aktech v přenesené pravomoci 
uvedených v odstavci 1 musí být zvířata a zboží identifikovány 
prostřednictvím odkazu na příslušné kódy kombinované nomenklatury a 
lze v nich stanovit: 
a) požadavek, aby určitá zvířata a zboží vstupovaly na území Unie pouze 
ze třetí země nebo regionu třetí země, které jsou uvedeny na seznamu 
vypracovaném za tímto účelem Komisí; 

  Přímo použitelné NA  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBG68VATE)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                            VII.                                                                    

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                       str. 158 z 199   

Celex: 32017R0625 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 95 2017 Gestor MZe Zpracoval (jméno+datum): MVDr. Adela Riegerová 6.5.2019 
Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných 

úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel 
týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o 
změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 
1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a 
(ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 
89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o 
úředních kontrolách) 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Jindřich Fialka 6.5.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

b) požadavek, aby zásilky určitých zvířat a zboží ze třetích zemí byly 
odesílány ze zařízení, jež splňují příslušné požadavky uvedené v 
odstavci 1 nebo požadavky, které jsou uznány jako přinejmenším jim 
rovnocenné, a aby tyto zásilky taková zařízení obdržela či připravila; 
c) požadavek, aby zásilky určitých zvířat a zboží doprovázelo úřední 
osvědčení, úřední potvrzení nebo jakékoliv jiné důkazy, že zásilky 
splňují příslušné požadavky uvedené v odstavci 1 nebo požadavky, které 
jsou uznány jako jim přinejmenším rovnocenné, včetně výsledků 
analýzy provedené akreditovanou laboratoří; 
d) povinnost poskytnout důkazy uvedené v písmeni c) v konkrétním 
formátu; 
e) jakýkoliv jiný požadavek nezbytný k zajištění toho, aby určitá zvířata 
a zboží poskytovaly takovou úroveň ochrany zdraví a v případě GMO 
také takovou úroveň ochrany životního prostředí, která je rovnocenná 
ochraně zajištěné požadavky uvedenými v odstavci 1. 

čl. 126 odst. 3 3. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit pravidla pro 
formát a druh úředních osvědčení, úředních potvrzení nebo důkazů 
požadovaných v souladu s pravidly podle odst. 2 písm. c) tohoto článku. 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 
odst. 2. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 127 odst. 1 1. Zařazení třetí země nebo regionu třetí země na seznam uvedený v čl. 
126 odst. 2 písm. a) probíhá v souladu s odstavci 2 a 3 tohoto článku. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 127 odst. 2 2. Žádost o zařazení na seznam doplněnou náležitými důkazy a 
zárukami, že daná zvířata a zboží z určité třetí země splňují příslušné 
požadavky uvedené v čl. 126 odst. 1 nebo požadavky jim rovnocenné, 
kterou Komisi dotčená třetí země zašle za účelem uvedeným v odstavci 
1 tohoto článku, Komise schválí prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto 
prováděcí akty se přijímají a aktualizují přezkumným postupem podle čl. 
145 odst. 2. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 127 odst. 3 3. Při rozhodování o žádosti uvedené v odstavci 2 Komise přihlíží 
případně k těmto kritériím: 
a) právní předpisy dané třetí země v dotčeném odvětví; 
b) struktura a organizace příslušných orgánů dané třetí země a jejich 
kontrolních útvarů, jejich pravomoci, záruky, které mohou být 
poskytnuty, pokud jde o uplatňování a prosazování právních předpisů 
třetích zemí vztahujících se na dané odvětví, a spolehlivost postupů 
úředního osvědčování; 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

c) provádění dostatečných úředních kontrol a jiných činností příslušnými 
orgány dané třetí země za účelem posouzení přítomnosti nebezpečí pro 
zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat nebo, v 
případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí; 
d) pravidelnost a rychlost, s jakou daná třetí země podává informace o 
přítomnosti nebezpečí pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, pro dobré 
životní podmínky zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu 
rostlin, také pro životní prostředí; 
e) záruky poskytnuté danou třetí zemí, že: 
i) podmínky, které se vztahují na zařízení, ze kterých jsou zvířata nebo 
zboží vyváženy do Unie, jsou v souladu s požadavky rovnocennými 
požadavkům uvedeným v čl. 126 odst. 1; 
ii) je vypracován a aktualizován seznam zařízení uvedených v bodě i); 
iii) seznam zařízení uvedených v bodě i) a jeho aktualizace jsou 
neprodleně sdělovány Komisi; 
iv) zařízení uvedená v bodě i) jsou pravidelně a účinně kontrolována 
příslušnými orgány dané třetí země; 
f) výsledky kontrol prováděných Komisí v dané třetí zemi jsou v souladu 
s čl. 120 odst. 1; 
g) jakékoliv jiné informace nebo údaje o schopnosti dané třetí země 
zajistit, aby do Unie vstupovaly pouze zvířata nebo zboží, které 
poskytují stejnou nebo rovnocennou úroveň ochrany, jaká je dána 
příslušnými požadavky uvedenými v čl. 126 odst. 1. 

čl. 127 odst. 4 4. Přestanou-li být podmínky pro zahrnutí do seznamu uvedeného v čl. 
126 odst. 2 písm. a) plněny, vyškrtne Komise odkaz na třetí zemi nebo 
region třetí země z tohoto seznamu. Použije se postup uvedený v 
odstavci 2 tohoto článku. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 128 odst. 1 1. Pokud v případech jiných, než které jsou uvedeny v článku 53 
nařízení (ES) č. 178/2002 a článku 249 nařízení (EU) 2016/429, existují 
důkazy, že vstup některých zvířat nebo zboží pocházejících ze třetí 
země, regionu třetí země nebo skupiny třetích zemí do Unie představuje 
riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin nebo, v případě GMO, také pro 
životní prostředí, nebo existují-li důkazy o tom, že dochází k rozsáhlému 
závažnému nesouladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 tohoto 
nařízení, přijme Komise prostřednictvím prováděcích aktů nezbytná 
opatření, aby toto riziko omezila nebo zjištěný nesoulad napravila. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

tohoto nařízení. 
čl. 128 odst. 2 2. V rámci opatření uvedených v odstavci 1 musí být zvířata a zboží 

identifikovány prostřednictvím odkazu na příslušné kódy kombinované 
nomenklatury a lze v nich stanovit: 
a) zákaz vstupu zvířat a zboží uvedených v odstavci 1, které pocházejí 
nebo jsou odesílány z dotčených třetích zemí nebo regionů třetích zemí, 
do Unie; 
b) požadavek, aby zvířata a zboží uvedené v odstavci 1, které pocházejí 
nebo jsou odesílány z určitých třetích zemí nebo regionů třetích zemí, 
byly před odesláním podrobeny zvláštnímu zacházení nebo 
zkontrolovány; 
c) požadavek, aby zvířata a zboží uvedené v odstavci 1, které pocházejí 
nebo jsou odesílány z určitých třetích zemí nebo regionů třetích zemí, 
byly při vstupu do Unie podrobeny zvláštnímu zacházení nebo 
zkontrolovány; 
d) požadavek, aby zásilky zvířat a zboží uvedených v odstavci 1 tohoto 
článku, které pocházejí nebo jsou odesílány z určitých třetích zemí nebo 
regionů třetích zemí, doprovázelo úřední osvědčení, úřední potvrzení 
nebo jakékoliv jiné důkazy, že zásilka splňuje požadavky stanovené 
pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 nebo požadavky, které jsou uznány 
jako jim přinejmenším rovnocenné; 
e) požadavek, aby důkazy uvedené v písmeni d) byly poskytovány v 
konkrétním formátu; 
f) jiná nezbytná opatření k omezení rizika. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 128 odst. 3 3. Při přijímání opatření uvedených v odstavci 2 se přihlíží: 
a) k informacím, které byly shromážděny v souladu s článkem 125; 
b) k jakýmkoliv jiným informacím, které dotčené třetí země poskytly, a 
c) v případě potřeby k výsledkům kontrol Komise podle čl. 120 odst. 1. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 128 odst. 4 4. Existují-li řádně odůvodněné závažné naléhavé důvody týkající se 
zdraví lidí, zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, 
také ochrany životního prostředí, přijme Komise postupem podle čl. 145 
odst. 3 okamžitě použitelné prováděcí akty. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 129 odst. 1 1. V oblastech, na které se vztahují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2, s 
výjimkou čl. 1 odst. 2 písm. d), e), g) a h), může Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů uznat, že opatření uplatňovaná ve třetí zemi nebo 
regionech dané země jsou rovnocenná požadavkům stanoveným 
uvedenými pravidly, na základě: 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

a) důkladného přezkoumání informací a údajů, které dotčená třetí země 
poskytla podle čl. 125 odst. 1, a 
b) případně uspokojivého výsledku kontroly provedené v souladu s čl. 
120 odst. 1. 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 
odst. 2. 

čl. 129 odst. 2 2. Prováděcími akty uvedenými v odstavci 1 se stanoví praktická 
opatření pro vstup zvířat a zboží z dotčené třetí země nebo regionů třetí 
země do Unie; k těmto opatřením může náležet: 
a) povaha a obsah úředních osvědčení nebo potvrzení, která musí 
doprovázet zvířata nebo zboží; 
b) zvláštní podmínky použitelné na vstup zvířat nebo zboží do Unie a na 
úřední kontroly, které mají být prováděny při vstupu do Unie; 
c) v případě potřeby postupy pro vypracování a změnu seznamů regionů 
nebo zařízení v dotčené třetí zemi, z nichž je vstup zvířat a zboží do 
Unie povolen. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 129 odst. 3 3. Přestane-li být některá z podmínek pro uznání rovnocennosti plněna, 
Komise prováděcí akty uvedené v odstavci 1 tohoto článku 
prostřednictvím prováděcích aktů neprodleně zruší. Tyto prováděcí akty 
se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 130 odst. 1 1. Komise může organizovat školení pro pracovníky příslušných orgánů 
a případně pro pracovníky jiných orgánů členských států podílejících se 
na šetření případných porušení tohoto nařízení a pravidel uvedených v 
čl. 1 odst. 2. Na organizaci těchto školení Komise spolupracuje s 
dotčenými členskými státy. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 130 odst. 2 2. Cílem školení uvedených v odstavci 1 je usnadnit rozvoj 
harmonizovaného přístupu k úředním kontrolám a jiným úředním 
činnostem v členských státech. V případě potřeby mohou zahrnovat 
školení o: 
a) tomto nařízení a pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2; 
b) kontrolních metodách a technikách, které jsou pro účely úředních 
kontrol a jiných úředních činností příslušných orgánů relevantní; 
c) metodách a technikách výroby, zpracování a uvádění na trh. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 130 odst. 3 3. Školení uvedená v odstavci 1 mohou být otevřena pro pracovníky 
příslušných orgánů třetích zemí a lze je organizovat mimo Unii. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 130 odst. 4 4. Příslušné orgány zajistí, aby byly znalosti získané prostřednictvím   Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

školení podle odstavce 1 tohoto článku podle potřeby šířeny a náležitě 
využívány při školení pracovníků uvedených v čl. 5 odst. 4. 
Školení zaměřená na šíření těchto znalostí se zahrnou do školicích 
programů uvedených v čl. 5 odst. 4. 

čl. 130 odst. 5 5. Komise může ve spolupráci s členskými státy organizovat programy 
výměny pracovníků příslušných orgánů, kteří provádějí úřední kontroly 
nebo jiné úřední činnosti, mezi dvěma či více členskými státy. 
Tyto výměny mohou probíhat prostřednictvím dočasného vyslání 
pracovníků příslušných orgánů z jednoho členského státu do jiného 
členského státu nebo prostřednictvím výměny těchto pracovníků mezi 
odpovídajícími příslušnými orgány. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 130 odst. 6 6. Pravidla pro organizaci školení podle odstavce 1 a programů podle 
odstavce 5 tohoto článku může Komise stanovit prostřednictvím 
prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 145 odst. 2. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 131 odst. 1 1. Komise ve spolupráci s členskými státy zavede a spravuje 
 počítačový systém pro správu informací o úředních kontrolách (dále jen 
„IMSOC“) umožňující integrované fungování mechanismů a nástrojů 
pro správu, zpracování a automatickou výměnu údajů, informací a 
dokumentů týkajících se úředních kontrol a jiných úředních činností. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 131 odst. 2 2. Osobní údaje zpracovávají členské státy a Komise prostřednictvím 
IMSOC a jakékoliv z jeho složek pouze za účelem provádění úředních 
kontrol a jiných úředních činností v souladu s tímto nařízením a s 
pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 132 IMSOC: 
a) umožňuje počítačové zpracování a výměnu informací, údajů a 
dokumentů nezbytných pro provádění úředních kontrol, které jsou 
výsledkem provedení úředních kontrol, nebo pořizování záznamů o 
provedení nebo o výsledku úředních kontrol ve všech případech, kdy 
toto nařízení, pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 nebo akty v přenesené 
pravomoci a prováděcí akty uvedené v článcích 16 až 27 stanoví 
požadavek na výměnu těchto informací, údajů a dokumentů mezi 
příslušnými orgány, mezi příslušnými orgány a Komisí a v případě 
potřeby s jinými orgány a provozovateli; 
b) zajišťuje mechanismus výměny údajů, informací a dokumentů v 
souladu s články 102 až 108; 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

c) poskytuje nástroj umožňující shromažďovat a spravovat zprávy o 
úředních kontrolách, které členské státy předaly Komisi; 
d) umožňuje vytvářet zpracovávat a předávat, a to i v elektronické 
podobě, knihu jízd podle čl. 5 odst. 4 nařízení (ES) č. 1/2005, záznamy 
získané pomocí navigačního systému podle čl. 6 odst. 9 uvedeného 
nařízení, úřední osvědčení a společný zdravotní vstupní doklad podle 
článku 56 tohoto nařízení a 
e) integruje stávající počítačové systémy spravované Komisí a 
využívané k rychlé výměně údajů, informací a dokumentů týkající se 
rizik pro zdraví lidí, zvířat a rostlin a pro dobré životní podmínky zvířat, 
jak je stanovena v článku 50 nařízení (ES) č. 178/2002, článku 20 
nařízení (EU) 2016/429 a článku 103 nařízení (EU) 2016/2031, a 
zajišťuje náležité propojení mezi těmito systémy a svými dalšími 
složkami. 

čl. 133 odst. 1 1. V případě zvířat nebo zboží, na jejichž pohyb v Unii nebo uvádění na 
trh se vztahují zvláštní požadavky nebo postupy stanovené pravidly 
uvedenými v čl. 1 odst. 2, umožňuje IMSOC příslušným orgánům v 
místě odeslání a jiným příslušným orgánům odpovědným za provádění 
úředních kontrol u těchto zvířat nebo zboží vyměňovat si v reálném čase 
údaje, informace a dokumenty týkající se zvířat nebo zboží, které jsou 
přemísťovány z jednoho členského státu do jiného, a o provedených 
úředních kontrolách. 
První pododstavec tohoto odstavce se nepoužije u zboží, na které se 
vztahují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. g) a h). 

  Přímo použitelné NA   

čl. 133 odst. 2 2. V případě vyvážených zvířat a zboží, na které se vztahují pravidla 
Unie o vydávání vývozního osvědčení, umožňuje IMSOC příslušným 
orgánům v místě odeslání a jiným příslušným orgánům odpovědným za 
provádění úředních kontrol vyměňovat si v reálném čase údaje, 
informace a dokumenty týkající se těchto zvířat a zboží a výsledky 
kontrol provedených u těchto zvířat a zboží. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 133 odst. 3 3. V případě zvířat nebo zboží podléhajících úředním kontrolám 
uvedeným v článcích 44 až 64 IMSOC: 
a) umožňuje příslušným orgánům na stanovištích hraniční kontroly a 
jiným příslušným orgánům odpovědným za provádění úředních kontrol 
u těchto zvířat nebo zboží vyměňovat si v reálném čase údaje, informace 
a dokumenty týkající se těchto zvířat nebo zboží a kontrol provedených 
u těchto zvířat nebo zboží; 

  Přímo použitelné NA   
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

b) umožňuje příslušným orgánům na stanovištích hraniční kontroly 
sdílet a vyměňovat si příslušné údaje, informace a dokumenty s celními 
orgány a jinými orgány odpovědnými za provádění kontrol u zvířat a 
zboží vstupujících do Unie ze třetích zemí a s provozovateli, kterých se 
vstupní formality týkají, v souladu s pravidly přijatými podle čl. 15 odst. 
4 a čl. 75 odst. 2 a s jinými příslušnými pravidly Unie, a 
c) podporuje a zajišťuje postupy uvedené v čl. 54 odst. 3 písm. a) a v čl. 
65 odst. 6. 

čl. 133 odst. 4 4. Do IMSOC se pro účely tohoto článku začlení stávající systém Traces.   Přímo použitelné NA  
čl. 134 Komise přijme prováděcí akty pro fungování IMSOC, které stanoví: 

a) technické specifikace IMSOC a jeho systémových složek, včetně 
mechanismu elektronické výměny údajů pro výměnu údajů se 
stávajícími vnitrostátními systémy, určení použitelných norem, definice 
struktury zpráv, datových slovníků, výměny protokolů a postupů; 
b) zvláštní pravidla pro fungování IMSOC a jeho systémových složek v 
zájmu zajištění ochrany osobních údajů a bezpečnosti výměny 
informací; 
c) zvláštní pravidla pro fungování a používání IMSOC a jeho složek, 
včetně pravidel pro aktualizaci a vytváření nezbytných propojení mezi 
systémy uvedenými v čl. 132 písm. e) a čl. 133 odst. 4; 
d) pohotovostní opatření, která se mají použít v případě, že je některá z 
funkcí IMSOC nedostupná; 
e) případy, kdy může být dotčeným třetím zemím a mezinárodním 
organizacím udělen částečný přístup k funkcím IMSOC, a praktická 
opatření pro tento přístup; 
f) případy, kdy se údaje, informace a dokumenty mají předávat pomocí 
IMSOC, a podmínky tohoto předávání; 
g) pravidla pro elektronický systém, v jehož rámci mají příslušné orgány 
akceptovat elektronická osvědčení vydaná příslušnými orgány třetích 
zemí, a 
h) případy, kdy mohou být příležitostným uživatelům uděleny výjimky z 
používání systému IMSOC, a podmínky jejich udělení. 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 
odst. 2. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 135 odst. 1 1. V rozsahu, v jakém informace zpracovávané prostřednictvím IMSOC 
obsahují osobní údaje, jak jsou definovány v čl. 2 písm. a) směrnice 
95/46/ES a v čl. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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písm., atd.) 
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odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

č. 45/2001 ( 1 ), se použije uvedená směrnice a uvedené nařízení. 
čl. 135 odst. 2 2. Příslušné orgány členských států se považují za správce ve smyslu čl. 

2 písm. d) směrnice 95/46/ES, pokud jde o jejich povinnosti předávat 
příslušné informace do IMSOC a o zpracování veškerých osobních 
údajů, které z toho může plynout. 

  Přímo použitelné NA   

čl. 135 odst. 3 3. Komise se považuje za správce ve smyslu čl. 2 písm. d) nařízení (ES) 
č. 45/2001, pokud jde o její odpovědnost za správu IMSOC a o 
zpracovávání veškerých osobních údajů, které z toho může plynout. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 135 odst. 4 4. Členské státy mohou omezit práva a povinnosti podle čl. 6 odst. 1, 
článku 10, čl. 11 odst. 1 a článku 12 směrnice 95/46/ES, pokud je to 
nezbytné k ochraně zájmů uvedených v čl. 13 odst. 1 písm. d) a f) 
uvedené směrnice. 

  Přímo použitelné NA   

čl. 135 odst. 5 5. Komise může omezit práva a povinnosti podle čl. 4 odst. 1, článku 11, 
čl. 12 odst. 1 a článků 13 až 17 nařízení (ES) č. 45/2001, pokud 
představuje opatření nezbytné k ochraně zájmů uvedených v čl. 20 odst. 
1 písm. a) a e) uvedeného nařízení během období, kdy jsou plánovány 
nebo prováděny činnosti za účelem ověření souladu s potravinovým 
nebo krmivovým právem nebo za účelem prosazování potravinového 
nebo krmivového práva v konkrétním případě, ke kterému se informace 
vztahují. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 136 Členské státy a Komise zajistí, aby byl IMSOC v souladu s pravidly pro 
bezpečnost údajů přijatými Komisí podle článku 17 směrnice 95/46/ES a 
článku 22 nařízení (ES) č. 45/2001. 

  Přímo použitelné NA   

čl. 137 odst. 1 1. Jednají-li příslušné orgány v souladu s touto kapitolou, přijímají 
přednostně opatření k odstranění nebo omezení rizik pro zdraví lidí, 
zvířat a rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat nebo, v případě GMO 
a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí. 

9256   NA  

čl. 137 odst. 2 2. V případě podezření na nesoulad provedou příslušné orgány šetření s 
cílem toto podezření potvrdit, nebo vyloučit. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 137 odst. 3 3. Opatření přijímaná podle odstavce 2 v případě potřeby zahrnují: 
a) provádění zesílených úředních kontrol u zvířat, zboží a provozovatelů 
po přiměřenou dobu; 
b) úřední zadržení zvířat a zboží a jakýchkoliv nepovolených látek nebo 
produktů. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 138 odst. 1 1. Je-li zjištěn nesoulad, přijmou příslušné orgány: 
a) veškerá opatření nezbytná k určení původu a rozsahu nesouladu a ke 

91/1996 
ve znění 

§ 18 odst. 1 (1) Jestliže ústav při výkonu odborného dozoru zjistí, že krmivo, 
doplňková látka nebo premix nesplňují požadavky tohoto zákona, 

DAD  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

stanovení povinností provozovatele a 
b) vhodná opatření zajištující, aby dotčený provozovatel nesoulad 
napravil a zabránil dalšímu výskytu takového nesouladu. 
Při rozhodování o tom, jaká opatření mají být přijata, přihlížejí příslušné 
orgány k povaze nesouladu a k dosavadním záznamům o dodržování 
pravidel provozovatelem. 

214/2007 prováděcích právních předpisů nebo předpisů Evropských 
společenství, uloží rozhodnutím provozovateli opatření podle předpisů 
Evropských společenství13a). 

  9256     
  91/1996 

ve znění 
214/2007 

§ 18 odst. 2 (2) Jestliže ústav vlastním šetřením nebo na základě sdělení právnické 
nebo fyzické osoby zjistí, že se vyskytly nebo vyskytují skutečnosti, 
které mohou ohrozit bezpečnost krmiva, doplňkové látky nebo 
premixu, postupuje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 178/2002 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
882/200413b). 

  

  91/1996 
ve znění 
214/2007 

§ 18 odst. 3 (3) U podmíněně použitelných krmiv, doplňkových látek nebo 
premixů stanoví ústav rozhodnutím zvláštní opatření k jejich 
náhradnímu použití a určí podmínky tohoto náhradního použití. 

  

  91/1996 
ve znění 
214/2007 

§ 18 odst. 4 (4) Odvolání proti rozhodnutí o opatřeních uvedených v odstavcích 2 
a 3 nemá odkladný účinek. 

  

  91/1996 
ve znění 
214/2007 

§ 18 odst. 5 (5) Provozovatel je povinen ve lhůtě stanovené zvláštním opatřením 
písemně informovat ústav o způsobu splnění povinností. 

  

  9257     
  326/2004 

ve znění 
490/2009 
279/2013 

§ 75 odst. 1 (1) Úřední opatření je Ústav oprávněn uložit na základě výsledků 
rostlinolékařského dozoru nebo rostlinolékařské kontroly k nápravě 
zjištěných skutečností do doby, než bude Ústavem rozhodnuto podle § 
76. 

  

  326/2004 
ve znění 
490/2009 
279/2013 

§ 75 odst. 2 (2) Pokud byly zjištěné nedostatky prokazatelně odstraněny 
bezodkladně nebo ve lhůtě stanovené v úředním opatření, Ústav 
nepostupuje podle § 76 a úřední opatření zruší. 

  

  326/2004 
ve znění 
490/2009 
245/2011 
279/2013 
299/2017 

§ 75 odst. 3 (3) Úředním opatřením podle odstavce 1 mohou oprávněné úřední 
osoby Ústavu ukládat kontrolované osobě na místě povinnosti a) je-li 
důvodné podezření, že může být ohroženo zdraví lidí, zvířat, rostlin 
nebo životní prostředí, c) k nápravě zjištěných nedostatků, c) předložit 
dokumenty prokazující zničení přípravku, pomocného prostředku 
nebo obalů od těchto výrobků 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

  326/2004 
ve znění 
490/2009 
279/2013 
299/2017 

§ 75 odst. 4 (4) Úřední opatření podle odstavce 1 Ústav na místě oznámí a 
zdůvodní. Písemné vyhotovení úředního opatření zašle Ústav 
kontrolované osobě bez zbytečného odkladu. Po doručení písemného 
vyhotovení úředního opatření může kontrolovaná osoba podat námitky 
do 10 pracovních dnů k řediteli Ústavu. Námitky nemají odkladný 
účinek. 

  

  326/2004 
ve znění 
490/2009 
279/2013 

§ 75 odst. 5 (5) O námitkách rozhodne ředitel Ústavu do 5 pracovních dnů od dne 
jejich doručení; proti rozhodnutí o námitkách není odvolání přípustné  

  

  326/2004 
ve znění 
490/2009 
245/2011 
279/2013 

§ 75 odst. 6 (6) Prokáže-li kontrolovaná osoba, že učinila opatření k zabránění 
ohrožení zdraví lidí, zvířat, rostlin a životního prostředí, Ústav 
uložené úřední opatření zruší nebo změní. 

  

  326/2004 
ve znění 
490/2009 
245/2011 
199/2012 
279/2013 
299/2017 

§ 76 odst. 1 (1) Mimořádnými rostlinolékařskými opatřeními jsou a) zákaz, 
omezení nebo stanovení zvláštních podmínek po dobu stanovenou a v 
území vymezeném Ústavem pro 1. dovoz, pěstování, sklizeň, 
posklizňovou úpravu, uvádění na trh, průmyslové zpracování a jiné 
použití rostlin a rostlinných produktů, popřípadě jiných předmětů, 2. 
užívání pozemků, skladů, provozů nebo zařízení anebo přemísťování 
rostlin, rostlinných produktů, zeminy, statkových hnojiv, kompostů, 
popřípadě jiných materiálů a předmětů, dopravních prostředků a 
živočichů, kteří mohou být nositeli škodlivých organismů, b) 
jednorázové zničení rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů 
napadených nebo podezřelých z napadení škodlivými organismy nebo 
jejich jednorázové ošetření stanovenými postupy a prostředky, c) 
jednorázová asanace pozemků, čištění a asanace skladů, provozních 
prostorů, strojů, dopravních prostředků, zařízení, nářadí nebo jiných 
předmětů, d) jednorázové povinné vyšetření rostlin nebo rostlinných 
produktů, popřípadě jiných předmětů na napadení škodlivými 
organismy nebo na rezistenci proti nim, e) stanovení zvláštních 
podmínek k ochraně organismů, které nejsou škodlivými organismy 
podle tohoto zákona, před vedlejším škodlivým působením přípravků, 
f) omezení nebo pozastavení nebo zákaz výroby u výrobců v České 
republice, omezení nebo pozastavení nebo zákaz uvádění na trh a 
používání přípravku nebo pomocného prostředku nebo stanovení 
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písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
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Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

zvláštních podmínek pro výrobu, uvádění na trh nebo používání nebo 
přebalování, g) nařízení zničení nebo provedení zničení nebo zajištění 
přípravku nebo pomocného prostředku na náklady vlastníka v případě, 
že představuje nebezpečné účinky na zdraví lidí, zvířat nebo pro 
životní prostředí, a stanovení dalších povinností s tímto nařízením 
souvisejících, a předložit dokumenty potvrzující zničení přípravku 
nebo pomocného prostředku nebo o zničení obalů, v nichž byly 
obsaženy, h) zákaz používání profesionálních zařízení pro aplikaci 
přípravků nebo zákaz provozování kontrolního testování a i) zákaz 
provozování technického zařízení k hubení škodlivých organismů 
nebo zákaz označování dřevěného obalového materiálu 

  326/2004 
ve znění 
249/2008 
490/2009 
245/2011 
199/2012 
279/2013 
299/2017 

§ 76 odst. 2 (2) Mimořádná rostlinolékařská opatření nařizuje Ústav individuálně 
určeným fyzickým nebo právnickým osobám, a to po provedení 
potřebného odborného šetření nebo, hrozí-li nebezpečí z prodlení, 
neprodleně. Pokud se tato opatření týkají blíže neurčeného množství 
fyzických a nebo právnických osob, nařizuje je právním předpisem o 
mimořádných rostlinolékařských opatřeních, který se označuje 
názvem nařízení Ústavu. Nařízení Ústavu se vyhlašuje vyvěšením na 
úředních deskách ministerstva a Ústavu na dobu nejméně 15 dnů a 
zveřejňuje se neprodleně způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
popřípadě se vyhlašuje v regionálním nebo celostátním tisku a 
rozhlasovém nebo televizním vysílání. Nařízení Ústavu nabývá 
platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se 
považuje den jeho vyvěšení na úřední desce ministerstva. 
Provozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání je povinen 
umožnit bezplatně zástupci Ústavu vyhlášení opatření obsažených v 
nařízení Ústavu. Mimořádná rostlinolékařská opatření se nařizují a) v 
případech uvedených v § 7 odst. 4, § 11, § 15 odst. 6, § 26 odst. 3 a 5, 
§ 29 odst. 6 a v § 74 odst. 4, b) k ochraně před zavlečením škodlivých 
organismů do nárazníkové zóny, vymezené Ústavem s ohledem na 
tyto škodlivé organismy, popřípadě před jejich rozšířením v této zóně, 
c) k ochraně před rozšiřováním a k omezování výskytu invazních 
škodlivých organismů (§ 10 odst. 1) a při kalamitním přemnožení 
škodlivých organismů, pokud v těchto případech Ústav uznal na 
základě odborného šetření vyhlášení nebo nařízení mimořádných 
rostlinolékařských opatření za potřebné; kalamitním přemnožením se 
rozumí výrazný nárůst výskytu škodlivého organismu, při kterém 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

hrozí nebezpečí značných škod, d) při zjištění nesprávného zacházení 
s přípravky, je-li ohroženo zdraví lidí nebo zvířat nebo životní 
prostředí,  e) při zjištění, že 1. přípravek nebo pomocný prostředek 
uváděný na trh nebo používaný neodpovídá požadavkům zákona nebo 
rozhodnutí nebo povolení podle § 53 nebo 54 a je-li ohroženo zdraví 
lidí, zvířat nebo životní prostředí, nebo profesionální zařízení pro 
aplikaci přípravků neodpovídá požadavkům podle § 61, 62 nebo 64 
nebo provozovatel kontrolního testování porušil ustanovení § 63, 64 
nebo 65, 2. uvádění na trh a používání přípravku není přípustné na 
základě rozhodnutí Komise, nebo 3. přípravek nebo pomocný 
prostředek nebo mechanizační prostředek není bezpečný podle 
zvláštního právního předpisu upravujícího obecnou bezpečnost 
výrobků25), 4. technická zařízení k hubení škodlivých organismů a 
označování dřevěného obalového materiálu neodpovídají podmínkám 
stanoveným v § 68 a 69. 

  326/2004 
ve znění 
245/2011 

§ 76 odst. 3 (3) Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.   

  326/2004 
ve znění 
490/2009 
279/2013 

§ 76 odst. 4 (4) Byla-li nařízena mimořádná rostlinolékařská opatření podle 
odstavce 2, Ústav a) při zjištění nových skutečností, na jejichž základě 
je vhodné nařídit nová opatření, nebo při změně osoby, která vlastní 
nebo z jiného právního důvodu užívá pozemek nebo objekt, na něž se 
vztahují mimořádná rostlinolékařská opatření, nařídí nová, těmto 
změnám odpovídající mimořádná rostlinolékařská opatření podle 
odstavce 1, b) po uplynutí lhůty stanovené v mimořádném 
rostlinolékařském opatření, pokud byla opatření v této lhůtě splněna 
způsobem stanoveným Ústavem a jejich splnění bylo Ústavu 
prokázáno, mimořádné rostlinolékařské opatření zruší,c) prokáže-li se 
způsobem stanoveným Ústavem, že jsou nařízená opatření neúčinná 
nebo pozbyla smyslu, tato opatření zruší nebo změní. 

  

  326/2004 
ve znění 
279/2013 

§ 76 odst. 5 (5) Osoba, která je vlastníkem pozemku nebo objektu v území, v němž 
je nařízeno mimořádné rostlinolékařské opatření, nebo osoba, která 
takové nemovitosti užívá z jiného právního důvodu, je povinna o 
jejich prodeji nebo jiném způsobu převodu na jiné osoby nebo o jejich 
pronájmu, výpůjčce, popřípadě zřízení věcného břemene neprodleně 
informovat Ústav a je povinna o nařízeném opatření informovat 
osobu, která hodlá tyto nemovitosti koupit, pronajmout nebo jinak 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

užívat. 
  326/2004 

ve znění 
490/2009 
245/2011 
279/2013 

§ 76 odst. 6 (6) Ústav od nařízení mimořádných rostlinolékařských opatření podle 
odstavce 2 písm. a) může upustit v případě a) slabého napadení rostlin, 
které nejsou určeny k pěstování, škodlivými organismy stanovenými 
prováděcím právním předpisem, bylo-li o tom rozhodnuto podle § 7 
odst. 2 a v souladu se zvláštním předpisem Evropské unie,1) b) kdy 
odborným šetřením zjistil, že v daných podmínkách nehrozí nebezpečí 
šíření příslušného škodlivého organismu, nebo c) kdy fyzická nebo 
právnická osoba prokázala, že přijala účinná opatření k zabránění 
ohrožení zdraví lidí nebo zvířat nebo životního prostředí. 

  

  326/2004 § 76 odst. 7 (7) Způsob a rozsah odborného šetření podle odstavce 2 a odstavce 6 
písm. b) stanoví prováděcí právní předpis. 

  

  326/2004 
ve znění 
245/2011 
279/2013 

§ 76 odst. 8 (8) Osobě dotčené mimořádným rostlinolékařským opatřením 
uvedeným v odstavci 1 písm. b), c), d) se poskytne na její písemnou 
žádost náhrada nákladů a ztrát, které jí vznikly v důsledku provedení 
těchto opatření. Náhrada se poskytne z prostředků státního rozpočtu 
na základě rozhodnutí Ústavu, a to za a) jednorázové zničení rostlin, 
rostlinných produktů a jiných předmětů napadených nebo podezřelých 
z napadení škodlivými organismy nebo jejich jednorázové ošetření 
stanovenými postupy a prostředky, b) jednorázovou asanaci pozemků, 
čištění a asanaci skladů, provozních prostorů, strojů, dopravních 
prostředků, zařízení, nářadí nebo jiných předmětů. 

  

  326/2004 § 76 odst. 9 (9) Náhrada podle odstavce 8 se neposkytne osobě, která nesplnila 
povinnost vyplývající z tohoto zákona nebo ze souvisejícího 
zvláštního právního předpisu,6) a tím způsobila nutnost nařízení 
mimořádného rostlinolékařského opatření, nebo která nařízené 
mimořádné rostlinolékařské opatření nesplnila. 

  

  326/2004 
ve znění 
245/2011 

§ 76 odst. 10 (10) Osoba, které má být náhrada podle odstavce 8 poskytnuta, musí o 
náhradu požádat do 1 roku od vzniku nákladů a ztrát, za které má být 
náhrada poskytnuta, jinak nárok zaniká. Náhrada se poskytuje ve výši 
účelně vynaložených nákladů a způsobených ztrát a její výši je osoba, 
které má být náhrada poskytnuta, povinna prokázat. 

  

  326/2004 
ve znění 
245/2011 

§ 76 odst. 11 (11) Náležitosti žádosti o náhradu nákladů a ztrát stanoví prováděcí 
právní předpis. 

  

čl. 138 odst. 2 2. Jednají-li podle odstavce 1 tohoto článku, přijmou příslušné orgány 
veškerá opatření, která považují za vhodná k zajištění souladu s pravidly 

258/2000 
ve znění 

§ 84 odst. 1 
písm. b) 

(1) Při výkonu státního zdravotního dozoru orgány ochrany veřejného 
zdraví v rozsahu své působnosti                                                            

DAD  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

uvedenými v čl. 1 odst. 2, včetně mimo jiné těchto opatření: 
a) nařídí ošetření zvířat nebo toto ošetření provedou; 
b) nařídí, aby byla zvířata vyložena nebo přeložena na jiný dopravní 
prostředek, aby jim bylo poskytnuto ustájení a péče, aby byla umístěna 
do karantény nebo aby jejich porážka byla odložena, a v nezbytných 
případech nařídí zajištění veterinární péče; 
c) nařídí, aby bylo zboží podrobeno určitému zacházení, aby bylo 
změněno označení nebo aby byly spotřebitelům poskytnuty opravné 
informace; 
d) omezí nebo zakáží uvádění zvířat a zboží na trh, jejich přemísťování, 
vstup do Unie nebo vývoz a zakáží jejich návrat do členského státu 
odeslání nebo nařídí jejich návrat do členského státu odeslání; 
e) nařídí provozovateli, aby zvýšil četnost svých kontrol; 
f) nařídí, aby byly určité činnosti dotčeného provozovatele předmětem 
zesílených nebo systematických úředních kontrol; 
g) nařídí, aby bylo zboží staženo z oběhu nebo z trhu, odstraněno a 
zničeno, přičemž ve vhodných případech povolí použití zboží pro jiné 
účely, než pro které bylo původně zamýšleno; 
h) nařídí po přiměřenou dobu celkovou nebo částečnou izolaci nebo 
uzavření celého podniku dotčeného provozovatele nebo jeho části či jeho 
zařízení, hospodářství nebo jiných prostor; 
i) nařídí, aby byla na přiměřenou dobu zcela nebo částečně pozastavena 
veškerá činnost dotčeného provozovatele nebo její část a případně 
fungování internetových stránek, které provozuje nebo využívá; 
j) nařídí, aby byly registrace nebo schválení dotčeného zařízení, závodu, 
hospodářství nebo dopravního prostředku nebo schválení přepravce nebo 
osvědčení o způsobilosti řidiče pozastaveny nebo odňaty; 
k) nařídí porážku nebo usmrcení zvířat, je-li v daném případě 
nejvhodnějším prostředkem ochrany zdraví lidí a zvířat a dobrých 
životních podmínek zvířat. 

392/2005 b) mohou pozastavit výkon činnosti, pokud při ní byly porušeny 
povinnosti v ochraně veřejného zdraví, a to do doby odstranění 
závady, 

  258/2000 
ve znění 
274/2001 
274/2003 
392/2005 
223/2013 
267/2015 

§ 84 odst. 1 
písm. c) 

c) mohou po dobu potřebnou k provedení státního zdravotního dozoru 
zakázat uvádění nebo dodávání na trh, do oběhu, distribuci, prodej, 
nabízení nebo vystavování výrobku, pokud existuje odůvodněná 
informace, že tento výrobek je nebezpečný; mohou nařídit stažení z 
trhu, stažení z oběhu nebo vyřazení z distribuce a prodeje výrobků, 
které nesplňují požadavky stanovené tímto zákonem, zvláštním 
právním předpisem nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

a na jejich základě vydaným rozhodnutím nebo opatřením orgánu 
ochrany veřejného zdraví, nebo zakázat jejich dodávání nebo uvádění 
do oběhu nebo na trh, 

  258/2000 
ve znění 
274/2003 
151/2011 
267/2015 

§ 84 odst. 1 
písm. n) 

n) mohou po dobu potřebnou k provedení státního zdravotního dozoru 
zakázat používání látky, suroviny, polotovaru nebo potraviny určené k 
výrobě nebo přípravě pokrmu podezřelých z toho, že nevyhovují 
požadavkům na zdravotní nezávadnost a čistotu stanoveným 
zvláštními právními předpisy, přímo použitelnými předpisy Evropské 
unie nebo rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví; mohou 
rozhodnutím zakázat používání látky, suroviny, polotovaru nebo 
potraviny určených k výrobě nebo přípravě pokrmu, pokud 
nevyhovují požadavkům na zdravotní nezávadnost, jakost, čistotu a 
značení, stanoveným zvláštními právními předpisy23) nebo 
rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví, nebo nejsou za 
stanovených podmínek skladovány, jakož i nařídit provedení sanitace 
nebo změnu technologického postupu výroby nebo přípravy pokrmu 

  

  258/2000 
ve znění 
74/2006 
267/2015 

§ 84 odst. 1 
písm. r) 

r) mohou nařídit okamžité uzavření provozovny od okamžiku zjištění 
porušení povinnosti, které může mít za následek ohrožení života nebo 
zdraví, 

  

  258/2000 
ve znění 
274/2003 
392/2005 
223/2013 
267/2015 

§ 84 odst. 1 
písm. u) 

u) při zjištění, že pokrmy, suroviny, polotovary nebo potraviny k 
jejich výrobě či přípravě jsou jiné než bezpečné nebo při zjištění, že 
potraviny uváděné do oběhu48) jsou jiné než bezpečné, mohou nařídit 
jejich znehodnocení či likvidaci, a to na náklad kontrolované osoby, 
která je povinna způsob a provedení znehodnocení nebo likvidace 
orgánu ochrany veřejného zdraví prokázat, 

  

  258/2000 
ve znění 
392/2005 
223/2013 

§ 84 odst. 5 (5) Při plnění úkolů podle tohoto zákona a zvláštních právních 
předpisů jsou orgány ochrany veřejného zdraví v rozsahu své 
působnosti oprávněny přijímat opatření na základě a v mezích přímo 
použitelných předpisů Evropské unie. 

  

  9255     
čl. 138 odst. 3 3. Příslušné orgány poskytnou dotčenému provozovateli nebo jeho 

zástupci: 
a) písemné oznámení o svém rozhodnutí týkajícím se opatření, která 
mají být v souladu s odstavcem 1 a 2 přijata, spolu s důvody tohoto 
rozhodnutí a 
b) informace o případném právu podat opravný prostředek proti 

500/2004 § 67 odst. 1 Obsah a forma rozhodnutí  (1) Rozhodnutím správní orgán v určité 
věci zakládá, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené 
osoby nebo v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo 
povinnosti má anebo nemá, nebo v zákonem stanovených případech 
rozhoduje o procesních otázkách.  

PAD  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
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Poznám
ka 

takovému rozhodnutí a o použitelném postupu a lhůtách pro podání 
tohoto opravného prostředku. 

  500/2004 § 67 odst. 2 (2) Rozhodnutí se vyhotovuje v písemné formě. Rozhodnutí se 
písemně nevyhotovuje, stanoví-li tak zákon; výroková část takového 
rozhodnutí, podstatné části jeho odůvodnění a poučení o opravném 
prostředku se pouze vyhlásí a do spisu se učiní záznam, který 
obsahuje výrokovou část, odůvodnění, datum vydání, číslo jednací, 
datum vyhotovení, otisk úředního razítka, jméno, příjmení, funkci 
nebo služební číslo a podpis oprávněné úřední osoby.  

  

  500/2004 § 67 odst. 3 (3) Ústně vyhlášené rozhodnutí správní orgán potvrdí písemně, pokud 
účastník písemné potvrzení požaduje. Písemné potvrzení obsahuje 
pouze výrokovou část rozhodnutí (§ 68 odst. 2) a další náležitosti 
uvedené v § 69. 

  

  500/2004 § 68 odst. 1  Náležitosti rozhodnutí  (1) Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, 
odůvodnění a poučení účastníků.  

  

  500/2004 § 68 odst. 2 (2) Ve výrokové části se uvede řešení otázky, která je předmětem 
řízení, právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, a označení 
účastníků podle § 27 odst. 1. Účastníci, kteří jsou fyzickými osobami, 
se označují údaji umožňujícími jejich identifikaci (§ 18 odst. 2); 
účastníci, kteří jsou právnickými osobami, se označují názvem a 
sídlem. Ve výrokové části se uvede lhůta ke splnění ukládané 
povinnosti, popřípadě též jiné údaje potřebné k jejímu řádnému 
splnění a výrok o vyloučení odkladného účinku odvolání (§ 85 odst. 
2). Výroková část rozhodnutí může obsahovat jeden nebo více výroků; 
výrok může obsahovat vedlejší ustanovení 

  

  500/2004 
ve znění 
183/2017 

§ 68 odst. 3 (3) V odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, 
podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při 
jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, 
jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s 
jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí. V případě, že podkladem 
rozhodnutí jsou písemnosti a záznamy, které jsou za podmínek v § 17 
odst. 3 uchovávány odděleně mimo spis, v odůvodnění rozhodnutí se 
na tyto podklady odkáže takovým způsobem, aby nebyl zmařen účel 
jejich utajení; není-li to možné, uvedou se v odůvodnění rozhodnutí 
pouze v obecné rovině skutečnosti, které z těchto podkladů vyplývají 

  

  500/2004 § 68 odst. 4 (4) Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního 
stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví.  
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Poznám
ka 

  500/2004 § 68 odst. 5 5) V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, 
v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, 
který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního 
orgánu se odvolání podává. 

  

  500/2004 § 68 odst. 6 (6) Pokud odvolání nemá odkladný účinek, musí být tato skutečnost v 
poučení uvedena. 

  

  166/1999 
ve znění 
182/2008 

§ 13 odst. 3  (3) Vyžadují-li to povaha nákazy, rizika jejího šíření, nebezpečí 
hrozící zdraví lidí nebo zvířat, popřípadě nebezpečí jiné vážné újmy, 
anebo místní podmínky, nařídí krajská veterinární správa opatření 
uvedená v odstavci 1 písm. c) a d) a v odstavci 2 na místě.  

  

  166/1999 
ve znění 
182/2008 
308/2011 
139/2014 

§ 13 odst. 5 (5) Krajská veterinární správa  a) ukončí opatření uvedená v 
odstavcích 1 až 3, jestliže podezření z výskytu nebezpečné nákazy 
bylo vyloučeno, nebo b) postupuje podle § 15, jestliže byl výskyt 
nebezpečné nákazy potvrzen.  

  

  166/1999 
ve znění 
139/2014 
302/2017 

§ 53 odst. 1  (1) Úřední veterinární lékaři orgánů veterinární správy a veterinární 
lékaři Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra, popřípadě jimi 
zřízených organizačních složek státu pověření výkonem státního 
veterinárního dozoru (dále jen „veterinární inspektor“), jsou oprávněni 
při jeho výkonu, a) na místě znehodnotit živočišné produkty, které 
nejsou zdravotně nezávadné, anebo nařídit jejich znehodnocení a 
neškodné odstranění, a to na náklad kontrolované osoby, b) pozastavit, 
omezit nebo zakázat výrobu, zpracování nebo uvádění živočišných 
produktů na trh, jestliže nejsou dodržovány podmínky a požadavky 
stanovené tímto zákonem, zvláštními právními předpisy26) nebo 
předpisy Evropské unie47) na živočišné produkty a zacházení s nimi, c) 
pozastavit výrobu, zpracování nebo uvádění živočišných produktů na 
trh na přiměřenou dobu při podezření, že nejsou zdravotně nezávadné, 
d) zakázat užívání prostor pro výrobu, zpracování nebo uvádění 
živočišných produktů na trh při důvodném podezření na uvádění na 
trh potravin jiných než zdravotně nezávadných nebo z nákazových 
důvodů, jestliže kontrolovaná osoba neumožní veterinárnímu 
inspektorovi vstupovat na pozemky, do staveb nebo do jiných prostor 
v souladu s jeho oprávněním podle kontrolního řádu,e) zjednat si 
přístup do staveb, dopravních prostředků, na pozemky a do dalších 
prostor včetně otevření uzavřených prostor při důvodném podezření 
na uvádění na trh potravin jiných než zdravotně nezávadných nebo z 
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Ustanovení (článek,odst., 
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Citace ustanovení Vyhodnocení 
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Poznám
ka 

nákazových důvodů. Každý, v jehož objektu se takové prostory 
kontrolované osoby nalézají, je povinen strpět kontrolu v těchto 
prostorách.  

  166/1999 
ve znění 
139/2014 

§ 53 odst. 2 (2) Krajská veterinární správa ukončí a) opatření uložené podle 
odstavce 1 písm. b), pokud byl závadný stav odstraněn, b) opatření 
uložené podle odstavce 1 písm. c), pokud kontrolovaná osoba prokáže, 
že živočišné produkty jsou zdravotně nezávadné 

  

  166/1999 
ve znění 
139/2014 
302/2017 

§ 76 odst. 4 (4) Správní řád se neuplatní v řízení  a) o opatření podle § 13 odst. 3 a 
podle § 53 odst. 1 písm. a) až c), které veterinární inspektor ústně 
oznámí kontrolované nebo povinné osobě podle kontrolního řádu; o 
svých zjištěních a nařízených opatřeních pořídí záznam, jehož kopii 
předá kontrolované nebo povinné osobě. Kontrolovaná osoba může 
proti tomuto opatření podat námitky, a to do záznamu o tomto 
opatření, anebo písemně nejpozději do 3 dnů ode dne předání 
záznamu. Podané námitky nemají odkladný účinek. Podaným 
námitkám může zcela vyhovět krajská veterinární správa; neučiní-li 
tak, předloží námitky bez odkladu Ústřední veterinární správě, jejíž 
rozhodnutí je konečné a doručuje se kontrolované osobě, b) o 
ukončení opatření podle § 13 odst. 5 a podle § 53 odst. 2; o ukončení 
těchto opatření vyhotoví krajská veterinární správa zápis, jehož kopii 
doručí kontrolované osobě. 

  

čl. 138 odst. 4 4. Veškeré náklady vzniklé na základě tohoto článku nesou odpovědní 
provozovatelé. 

258/2000 
ve znění 
267/2015 

97 odst. 1 (1) Náklady vzniklé plněním povinností v ochraně veřejného zdraví 
nese osoba, které je povinnost uložena, pokud tento zákon nebo 
zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. Nesení nákladů vzniklých při 
výkonu státního zdravotního dozoru stanoví zvláštní právní předpis o 
kontrole85). 

PAD  

  258/2000 
ve znění 
223/2013 
267/2015 

§ 97 odst. 2 (2) V případech stanovených přímo použitelným předpisem Evropské 
unie je provozovatel potravinářského podniku provozující stravovací 
službu povinen nahradit náklady dodatečného státního zdravotního 
dozoru73). Tuto povinnost má v souladu s přímo použitelným 
předpisem Evropské unie i výrobce nebo dovozce výrobku uvedeného 
v § 25 odst. 1 písm. a). Prováděcí právní předpis stanoví výši paušální 
částky nákladů dodatečné kontroly. Povinnost nahradit náklady 
dodatečné kontroly uloží orgán ochrany veřejného zdraví, kterému je 
svěřen výkon státního zdravotního dozoru. Náhrada nákladů 
dodatečného státního zdravotního dozoru je příjmem státního 
rozpočtu; vybírá ji orgán ochrany veřejného zdraví, který ji uložil, a 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

vymáhá ji celní úřad. 
  258/2000 

ve znění 
392/2005 
223/2013 
267/2015 

§ 97 odst. 3 (3) Pokud bylo při výkonu státního zdravotního dozoru zjištěno 
nesplnění či porušení povinnosti, může orgán ochrany veřejného 
zdraví uložit kontrolované osobě, u které bylo porušení či nesplnění 
povinnosti zjištěno, aby uhradila jím vynaložené náklady na zjištění 
závady. Orgán ochrany veřejného zdraví uložené náhrady nákladů 
vybírá; vymáhá je celní úřad. Náhrady nákladů jsou příjmem státního 
rozpočtu. 

  

čl. 138 odst. 5 5. Příslušné orgány v případě vydání falešných nebo zavádějících 
úředních osvědčení nebo jejich zneužívání přijmou vhodná opatření, 
včetně: 
a) dočasného pozastavení výkonu funkce osvědčujícího úředníka; 
b) odnětí oprávnění podepisovat úřední osvědčení; 
c) jakéhokoliv dalšího opatření k zabránění tomu, aby se porušení 
pravidel uvedená v čl. 89 odst. 2 opakovala. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 139 odst. 1 1. Členské státy stanoví pravidla pro sankce použitelné v případě 
porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění 
jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující. Členské státy oznámí tato ustanovení Komisi do 14. prosince 
2019 a neprodleně jí oznámí jejich veškeré následné změny. 

255/2012 
ve znění 
183/2017 

§ 15 odst. 1 (1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 
přestupku tím, že a) jako kontrolovaná osoba nesplní některou z 
povinností podle § 10 odst. 2, b) jako povinná osoba nesplní povinnost 
podle § 10 odst. 3. 

DAD  

  9255     
  255/2012 § 15 odst. 2 (2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 

500000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu 
do 200000 Kč. 

  

  9256     
  258/2000 

ve znění 
267/2015 
183/2017 

§ 92a odst. 3 (3) Provozovatel podniku27b), výrobce nebo dovozce předmětu 
běžného užívání uvedeného v § 25 písm. a) se dopustí přestupku tím, 
že a) nesplní povinnost uloženou rozhodnutím vydaným na základě 
přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího výkon úřední 
kontroly86),  b) v rozporu s § 26 odst. 1 nebo přímo použitelnými 
předpisy Evropské unie na úseku materiálů a předmětů určených pro 
styk s potravinami87) 1. uvede nebo dodá na trh výrobek, který není 
bezpečný, nebo nedodrží správnou výrobní praxi, 2. nesplní povinnost 
zkoušet nebo hodnotit dodržení stanovených požadavků na složení 
nebo vlastnosti výrobku, 3. nevede dokumentaci o zkoušce nebo 
hodnocení dodržení stanoveného požadavku na složení nebo vlastnosti 
výrobku, nebo ji nevede ve stanoveném rozsahu, 4. nevybaví výrobek 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

prohlášením, 5. nezajistí balení výrobku do bezpečného obalu, 6. 
uvede nebo dodá na trh výrobek, který není označen stanovenými 
údaji, 7. nesplní požadavek na označování, reklamu nebo obchodní 
úpravu výrobku, nebo 8. nezajistí sledovatelnost, nebo  c) nesplní 
jinou povinnost podle přímo použitelných předpisů Evropské unie na 
úseku materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami87), než 
která je uvedena v písmenu b). 

  258/2000 
ve znění 
267/2015 
183/2017 

§ 92a odst. 
12 

12) Za přestupek lze uložit pokutu do  a) 3 000 000 Kč, jde-li o 
přestupek podle odstavce 1 písm. c), odstavce 2 písm. a), odstavce 3 
písm. b) bodu 1 nebo 2, odstavce 4 písm. a) bodu 1, 2, 5, 7, 12 nebo 
13, odstavce 5 písm. a), odstavce 6 písm. a), odstavce 7 písm. a) nebo 
odstavce 10 písm. c),  b) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle 
odstavce 1 písm. a) nebo b), odstavce 3 písm. a) nebo c), odstavce 4 
písm. a) bodu 10 nebo 14, odstavce 4 písm. b) nebo c), odstavce 7 
písm. d), odstavce 9 nebo 11,  c) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek 
podle odstavce 2 písm. b) nebo c), odstavce 3 písm. b) bodu 6 nebo 8, 
odstavce 4 písm. a) bodu 8, odstavce 6 písm. b), odstavce 7 písm. b), 
odstavce 8 nebo odstavce 10 písm. b),  d) 500 000 Kč, jde-li o 
přestupek podle odstavce 3 písm. b) bodu 3, 4, 5 nebo 7, odstavce 4 
písm. a) bodu 3, 4, 6 nebo 9, odstavce 5 písm. b) nebo odstavce 7 
písm. c),  

  

  258/2000 
ve znění 
267/2015 
183/2017 

§ 92f odst. 4  (4) Provozovatel potravinářského podniku provozující stravovací 
službu se dále dopustí přestupku tím, že  a) v rozporu s § 23 odst. 5, § 
24 odst. 1 písm. c) nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie 
na úseku potravinového práva88) 1. poskytuje stravovací službu v 
provozovně, která nevyhovuje obecnému nebo specifickému 
požadavku, 2. nesplní požadavek na pojízdný nebo přechodný provoz, 
prodejní automat nebo jiný prostor, v němž se pravidelně připravují 
potraviny k uvedení na trh, 3. nesplní požadavek na přepravu 
potraviny nebo pokrmu, 4. nesplní požadavek na zařízení provozovny, 
5. nedodrží požadavek na skladování nebo odstraňování 
potravinářského odpadu, 6. nesplní požadavek na zásobování vodou, 
7. nedodrží předpis pro potraviny, pokud jde o přijetí potraviny, její 
uložení, ochranu před kontaminací, postupy pro regulaci přístupu 
škůdců, udržování stanovených teplot, tepelné ošetření, ochlazování 
nebo balení, 8. nezajistí školení, 9. nevytvoří nebo nezavede postup 
založený na zásadách vyplývajících z postupů založených na 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

kritických kontrolních bodech, nepostupuje podle něj nebo nepodá 
důkaz, že plní požadavky analýzy rizik a kritických kontrolních bodů, 
10. nepodá oznámení o zahájení nebo významné změně činnosti, 11. 
podá pokrm, který není bezpečný, 12. nezajistí sledovatelnost, nebo 
13. nezajistí, aby pokrm splňoval výživový požadavek,  b) nesplní 
jinou povinnost podle přímo použitelných předpisů Evropské unie na 
úseku potravinového práva88), než je uvedena v písmeni a),  c) 
nesplní povinnost uloženou opatřením vydaným na základě přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího výkon úřední 
kontroly86),  d) v rozporu s § 23 odst. 4 neumožní fyzické osobě se 
zdravotním postižením vstup do stravovací části provozovny v 
doprovodu vodicího nebo asistenčního psa,  e) nesplní povinnost 
podle § 24 odst. 1 písm. a) nebo b),  f) nesplní povinnost uloženou 
podle § 82 odst. 2 písm. q) nebo nedodrží postup podle § 24 odst. 1 
písm. d), g) nesplní povinnost provést znehodnocení nebo likvidaci 
pokrmu, suroviny, polotovaru nebo potraviny uloženou podle § 84 
odst. 1 písm. u) nebo neprokáže provedení znehodnocení nebo 
likvidace,  h) použije k výrobě nebo přípravě pokrmu volně rostoucí 
houbu bez osvědčení podle § 24 odst. 2, nebo  i) nesplní povinnost 
uloženou podle § 84 odst. 1 písm. n). 

  258/2000 
ve znění 
267/2015 
183/2017 

§ 92f odst. 6 6) Za přestupek lze uložit pokutu do b) 2 000 000 Kč, jde-li o 
přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo e), odstavce 3, odsstavce 
4 písm. a) bodu 7 nebo odstavce 4 písm. b), c), f), g) nebo i),  c) 1 000 
000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. a) bodu 2, 4 nebo 9, 
nebo odstavce 4 písm. e),  d) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle 
odstavce 4 písm. a) bodu 3, 6 nebo 12,  e) 100 000 Kč, jde-li o 
přestupek podle odstavce 4 písm. a) bodu 5 nebo 13,  f) 50 000 Kč, 
jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), odstavce 2, odstavce 4 
písm. a) bodu 8 nebo 10 nebo odstavce 4 písm. d) nebo h) 

  

čl. 139 odst. 2 2. Členské státy zajistí, aby finanční sankce 
 za porušení tohoto nařízení a pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 
spáchané pomocí klamavých nebo podvodných praktik odpovídaly v 
souladu s vnitrostátním právem přinejmenším buď majetkovému 
prospěchu, který provozovatel získal, nebo případně procentu obratu 
provozovatele. 

9255   NA  

čl. 140 odst. 1 1. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány disponovaly účinnými 
mechanismy, které umožní oznamování skutečných nebo potenciálních 

500/2004 § 42 Správní orgán je povinen přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z 
moci úřední. Pokud o to ten, kdo podal podnět, požádá, je správní 

PAD  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBG68VATE)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                            VII.                                                                    

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                       str. 179 z 199   

Celex: 32017R0625 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 95 2017 Gestor MZe Zpracoval (jméno+datum): MVDr. Adela Riegerová 6.5.2019 
Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných 

úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel 
týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o 
změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 
1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a 
(ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 
89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o 
úředních kontrolách) 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Jindřich Fialka 6.5.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

případů porušení tohoto nařízení. orgán povinen sdělit mu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, 
že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci 
úřední, popřípadě že podnět postoupil příslušnému správnímu orgánu. 
Sdělení správní orgán nezasílá, postupuje-li vůči tomu, kdo podal 
podnět, podle § 46 odst. 1 nebo § 47 odst. 1. 

čl. 140 odst. 2 2. Mezi mechanismy uvedené v odstavci 1 patří alespoň: 
a) postupy pro přijímání hlášení o případech porušení a pro následné 
kroky; 
b) přiměřená ochrana osob, které porušení oznamují, před odvetou, 
diskriminací nebo jinými typy nespravedlivého zacházení a 
c) ochrana osobních údajů osoby, která porušení oznamuje, v souladu s 
právem Unie a vnitrostátním právem. 

255/2012 § 22 Z nahlížení do spisu jsou vyloučeny dokumenty nebo jejich části, z 
nichž lze zjistit totožnost osoby, která podala podnět ke kontrole. 

PAD  

čl. 141 odst. 1 1. Má-li Komise důkazy o závažném narušení kontrolního systému 
členského státu a takové narušení může představovat rozsáhlé riziko pro 
zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat nebo, v 
případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí, 
nebo vést k rozsáhlému porušení pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2, 
přijme prostřednictvím prováděcích aktů jedno či více z následujících 
opatření, která jsou uplatňována do doby, než bude toto narušení 
odstraněno: 
a) zákaz uvádět určitá zvířata nebo zboží, kterých se narušení 
kontrolního systému týká, na trh nebo je přepravovat, přemísťovat nebo 
s nimi jinak manipulovat; 
b) zvláštní podmínky pro činnosti, zvířata nebo zboží uvedené v písmeni 
a); 
c) pozastavení provádění úředních kontrol na stanovištích hraniční 
kontroly nebo jiných kontrolních stanovištích, kterých se narušení 
systému úředních kontrol týká, nebo zrušení těchto stanovišť hraniční 
kontroly nebo jiných kontrolních míst; 
d) jiná vhodná dočasná opatření, která jsou nezbytná za účelem omezení 
daného rizika, dokud není narušení kontrolního systému odstraněno. 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 
odst. 2. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 141 odst. 2 2. Opatření uvedená v odstavci 1 se přijmou pouze v případě, že dotčený 
členský stát nezjednal na žádost v odpovídající lhůtě stanovené Komisí 
nápravu. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 141 odst. 3 3. Existují-li řádně odůvodněné závažné naléhavé důvody týkající se   Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

zdraví lidí a zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, 
také ochrany životního prostředí, přijme Komise postupem podle čl. 145 
odst. 3 okamžitě použitelné prováděcí akty. 

čl. 142 odst. 1 1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 144, kterými se mění přílohy II a III s cílem zohlednit 
změny pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2, technický pokrok a vědecký 
vývoj. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 142 odst. 2 2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 144 měnící toto nařízení, pokud jde o odkazy na 
evropské normy uvedené v čl. 29 písm. b) bodě iv), čl. 37 odst. 4 písm. 
e) a čl. 93 odst. 3 písm. a), pokud CEN tyto normy změní. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 143 odst. 1 1. Při zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení v členských 
státech použijí členské státy směrnici 95/46/ES. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 143 odst. 2 2. Při zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení Komisí se 
použije nařízení (ES) č. 45/2001. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 144 odst. 1 1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za 
podmínek stanovených v tomto článku. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 144 odst. 2 2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 18 odst. 
7 a čl. 21 odst. 8, článku 41, čl. 45 odst. 4 a čl. 47 odst. 3, článku 48, čl. 
50 odst. 4, článku 51 a čl. 53 odst. 1, čl. 62 odst. 3, čl. 64 odst. 2 a 5, čl. 
77 odst. 1 a 2, čl. 92 odst. 4, čl. 99 odst. 2, čl. 100 odst. 6, čl. 101 odst. 2, 
čl. 126 odst. 1, čl. 142 odst. 1 a 2, čl. 149 odst. 2, čl. 150 odst. 3, čl. 154 
odst. 3, čl. 155 odst. 3 a čl. 165 odst. 3 se svěřuje Komisi na období pěti 
let od 28. dubna 2017. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci 
nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. 
Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, 
pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto 
prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto 
období. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 144 odst. 3 3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 
v čl. 18 odst. 7 a čl. 21 odst. 8, článku 41, čl. 45 odst. 4 a čl. 47 odst. 3, 
článku 48, čl. 50 odst. 4, článku 51 a čl. 53 odst. 1, čl. 62 odst. 3, čl. 64 
odst. 2 a 5, čl. 77 odst. 1 a 2, čl. 92 odst. 4, čl. 99 odst. 2, čl. 100 odst. 6, 
čl. 101 odst. 2, čl. 126 odst. 1, čl. 142 odst. 1 a 2, čl. 149 odst. 2, čl. 150 
odst. 3, čl. 154 odst. 3, čl. 155 odst. 3 a čl. 165 odst. 3 kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. 

čl. 144 odst. 4 4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s 
odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 
zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 
2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 144 odst. 5 5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí 
současně Evropskému parlamentu a Radě. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 144 odst. 6 6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 18 odst. 7 a čl. 21 odst. 8, 
článku 41, čl. 45 odst. 4 a čl. 47 odst. 3, článku 48, čl. 50 odst. 4, článku 
51 a čl. 53 odst. 1, čl. 62 odst. 3, čl. 64 odst. 2 a 5, čl. 77 odst. 1 a 2, čl. 
92 odst. 4, čl. 99 odst. 2, čl. 100 odst. 6, čl. 101 odst. 2, čl. 126 odst. 1, 
čl. 142 odst. 1 a 2, čl. 149 odst. 2, čl. 150 odst. 3, čl. 154 odst. 3, čl. 155 
odst. 3 a čl. 165 odst. 3 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti 
němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou 
měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 145 odst. 1 1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro rostliny, zvířata, potraviny a 
krmiva zřízený čl. 58 odst. 1 nařízení (ES) č. 178/2002, s výjimkou v 
souvislosti s článkem 25 tohoto nařízení, kdy je Komisi nápomocen 
výbor zřízený podle nařízení (ES) č. 834/2007, a v souvislosti s článkem 
26 tohoto nařízení, kdy je Komisi nápomocen výbor zřízený podle 
nařízení (ES) č. 1151/2012. Tyto výbory jsou výbory ve smyslu nařízení 
(EU) č. 182/2011. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 145 odst. 2 2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 
182/2011. 
Pokud výbor nevydá žádné stanovisko, Komise navrhovaný prováděcí 
akt nepřijme a použije se čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec nařízení (EU) č. 
182/2011. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 145 odst. 3 3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 
182/2011 ve spojení s článkem 5 uvedeného nařízení. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 146 odst. 1 1. Nařízení (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnice 89/608/EHS, 
89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

a rozhodnutí 92/438/EHS se zrušují s účinkem ode dne 14. prosince 
2019. 

čl. 146 odst. 2 2. Odkazy na zrušené akty se považují za odkazy na toto nařízení v 
souladu se srovnávacími tabulkami obsaženými v příloze V. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 147 Určení každé z referenčních laboratoří Evropské unie podle přílohy VII 
nařízení (ES) č. 882/2004 zůstává v platnosti, dokud nebude v téže 
oblasti určena referenční laboratoř Evropské unie v souladu s článkem 
93 tohoto nařízení. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 148 odst. 1 1. Příslušné orgány zavedou postupy, kterými se musí řídit 
provozovatelé potravinářských podniků při podávání žádosti o schválení 
svého podniku v souladu s nařízeními (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 
853/2004. 

166/1999 
ve znění 
48/2006 
182/2008 
308/2011 
302/2017 

§ 22 odst. 1 
pím. a) 

(1) Osoby, které jako podnikatelé10) získávají, vyrábějí, zpracovávají, 
ošetřují, balí, skladují, přepravují a uvádějí na trh živočišné produkty 
(dále jen „zacházejí se živočišnými produkty“) v podniku, závodě, 
popřípadě jiném zařízení, jež jsou pod státním veterinárním dozorem, 
mají v souladu s předpisy Evropské unie17g) odpovědnost za to, aby v 
jednotlivých fázích potravinového řetězce nebyla ohrožena zdravotní 
nezávadnost živočišných produktů. Jsou povinny  
a) v souladu s předpisy Evropské unie17h) požádat krajskou veterinární 
správu o schválení a registraci, popřípadě jen o registraci podniku, 
závodu, popřípadě jiného zařízení, oznámit krajské veterinární správě 
datum zahájení činnosti a provozovat ji až po schválení, popřípadě 
registraci a oznamovat krajské veterinární správě změny údajů 
rozhodných z hlediska schválení, popřípadě registrace. V žádosti 
uvedou vedle náležitostí podle správního řádu druhy činností, které 
hodlají provozovat. Podmínky schválení, podmíněného schválení, 
pozastavení nebo odejmutí schválení jsou stanoveny předpisy 
Evropské unie17h), 

DAD  

  9256     
čl. 148 odst. 2 2. Po přijetí žádosti o schválení od provozovatele potravinářského 

podniku provede příslušný orgán kontrolu na místě. 
  Přímo použitelné NA  

čl. 148 odst. 3 3. Příslušný orgán schválí daný potravinářský podnik pro účely 
dotčených činností, pouze pokud provozovatel podniku prokázal, že 
splňuje příslušné požadavky potravinového práva. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 148 odst. 4 4. Příslušný orgán může udělit dočasné schválení, pokud se zdá, že daný 
podnik splňuje veškeré požadavky na infrastrukturu a vybavení. Úplné 
schválení udělí pouze tehdy, pokud nová úřední kontrola na místě 
uskutečněná do tří měsíců od udělení dočasného schválení naznačuje, že 
podnik splňuje ostatní příslušné požadavky potravinového práva. Jestliže 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

bylo dosaženo zjevného pokroku, avšak podnik ještě nesplňuje všechny 
příslušné požadavky, může příslušný orgán dočasné schválení 
prodloužit. Celková platnost dočasného schválení však nesmí překročit 
šest měsíců, s výjimkou zpracovatelských a mrazírenských plavidel 
plujících pod vlajkou členských států, u nichž celková doba platnosti 
dočasného podmínečného schválení nesmí přesáhnout dvanáct měsíců. 

čl. 148 odst. 5 5. Příslušný orgán při provádění úředních kontrol průběžně přezkoumává 
schválení podniků. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 149 odst. 1 1. Příslušná ustanovení směrnic 91/496/EHS a 97/78/ES, která upravují 
záležitosti uvedené v čl. 47 odst. 2, článku 48, čl. 51 odst. 1 písm. b), c) 
a d), čl. 53 odst. 1 písm. a), čl. 54 odst. 1 a 3 a čl. 58 písm. a) tohoto 
nařízení, se nadále použijí namísto odpovídajících ustanovení tohoto 
nařízení do 14. prosince 2022 nebo do dřívějšího data, jež stanoví akt v 
přenesené pravomoci přijatý v souladu s odstavcem 2 tohoto článku. 

  Přímo použitelné NA   

čl. 149 odst. 2 2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 144 měnící toto nařízení, pokud jde o datum uvedené 
v odstavci 1 tohoto článku. Tímto datem je den, od kterého jsou 
použitelná odpovídající pravidla, která mají být stanovena akty v 
přenesené pravomoci nebo prováděcími akty uvedenými v čl. 47 odst. 2, 
článku 48, čl. 51 odst. 1 písm. b), c) a d), čl. 53 odst. 1 písm. a), čl. 54 
odst. 1 a 3 a čl. 58 písm. a) tohoto nařízení. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 150 odst. 1 1. Příslušné orgány nadále provádějí úřední kontroly nezbytné ke zjištění 
přítomnosti látek a skupin reziduí uvedených v příloze I směrnice 
96/23/ES v souladu s přílohami II, III a IV uvedené směrnice namísto 
odpovídajících ustanovení tohoto nařízení do 14. prosince 2022 nebo do 
dřívějšího data, jež stanoví akt v přenesené pravomoci přijatý v souladu 
s odstavcem 3 tohoto článku. 

  Přímo použitelné NA   

čl. 150 odst. 2 2. Ustanovení čl. 29 odst. 1 a 2 směrnice 96/23/ES se nadále použijí 
namísto odpovídajících ustanovení tohoto nařízení do 14. prosince 2022 
nebo do dřívějšího data, jež stanoví akt v přenesené pravomoci přijatý v 
souladu s odstavcem 3 tohoto článku. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 150 odst. 3 3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 144 měnící toto nařízení, pokud jde o dřívější datum 
uvedené v odstavci 1 a 2 tohoto článku. Tímto datem je den, od kterého 
jsou použitelná odpovídající pravidla stanovená akty v přenesené 
pravomoci nebo prováděcími akty uvedenými v článcích 19 a 112. 

  Přímo použitelné NA  
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týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o 
změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 
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Schválil    (jméno+datum): Ing. Jindřich Fialka 6.5.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

čl. 151  Směrnice 98/58/ES se mění takto: 
1) v článku 2 se bod 3 nahrazuje tímto:  
„3. „příslušné orgány“ příslušné orgány ve smyslu č. 3 bodu 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 
2) článek 6 se mění takto: 
a) odstavec 6 se zrušuje; 
b) odstavec 2 se nahrazuje tímto: 
„2.  Členské státy předloží Komisi do 31. srpna každého roku výroční 
zprávu za předchozí rok o inspekcích provedených příslušným orgánem 
s cílem ověřit soulad s požadavky této směrnice. Ke zprávě připojí 
analýzu nejzávažnějších případů zjištěného nesouladu a národní akční 
plán k prevenci nebo snížení jejich výskytu v nadcházejících letech. 
Komise předloží shrnutí těchto zpráv členským státům.“; 
c) v odstavci 3 se zrušuje písmeno a); 
3) článek 7 se zrušuje. 

246/1992 
ve znění 
77/2004 
77/2006 
359/2012 

§ 22 odst. 2 
písm. d) 

(2) Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy na úseku 
ochrany zvířat 
d) spolupracuje na úseku dozoru nad ochranou zvířat s orgány ochrany 
zvířat Rady Evropy, Evropské unie a třetích zemí a na vyžádání jim 
poskytuje příslušné informace, 

DAD  

  9252     
čl. 152  Směrnice 1999/74/ES se mění takto: 

1) článek 8 se mění takto: 
a) odstavec 1 se zrušuje; 
b) odstavec 2 se nahrazuje tímto: 
„2.  Členské státy předloží Komisi do 31. srpna každého roku výroční 
zprávu za předchozí rok o inspekcích provedených příslušným orgánem 
s cílem ověřit soulad s požadavky této směrnice. Ke zprávě připojí 
analýzu nejzávažnějších případů zjištěného nesouladu a národní akční 
plán k prevenci nebo snížení jejich výskytu v nadcházejících letech. 
Komise předloží shrnutí těchto zpráv členským státům.“; 
c) v odstavci 3 se zrušuje písmeno a); 
2) článek 9 se zrušuje. 

  Přímo použitelné NA  

  9252     
čl. 153  
 

Nařízení (ES) č. 999/2001 se mění takto: 
1) články 19 a 21 se zrušují; 
2) v příloze X se zrušují kapitoly A a B. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 154 odst. 1 1.  Nařízení (ES) č. 1/2005 se mění takto: 
1) článek 2 se mění takto: 
a) písmeno d) se nahrazuje tímto: 
„d) ‚stanovištěm hraniční kontroly‘ stanoviště hraniční kontroly ve 
smyslu čl. 3 bodu 38 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

  Přímo použitelné NA  
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Schválil    (jméno+datum): Ing. Jindřich Fialka 6.5.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

2017/625  
b) písmeno f) se nahrazuje tímto: 
„f) ‚příslušnými orgány‘ příslušné orgány ve smyslu čl. 3 bodu 3 
nařízení (EU) 2017/625;“ 
c) písmeno i) se nahrazuje tímto: 
„i) ‚místem výstupu‘ místo výstupu ve smyslu čl. 3 bodu 39 nařízení 
(EU) 2017/625;“ 
d) písmeno p) se nahrazuje tímto: 
„p) ‚úředním veterinárním lékařem‘ úřední veterinární lékař ve smyslu 
čl. 3 bodu 32 nařízení (EU) 2017/625; 
2) články 14, 15, 16 a 21, čl. 22 odst. 2 a články 23, 24 a 26 se zrušují; 
3) článek 27 se mění takto: 
a) odstavec 1 se zrušuje; 
b) odstavec 2 se nahrazuje tímto: 
 „2.  Členské státy předloží Komisi do 31. srpna každého roku výroční 
zprávu za předchozí rok o inspekcích provedených příslušným orgánem 
s cílem ověřit dodržování požadavků tohoto nařízení. Ke zprávě připojí 
analýzu hlavních zjištěných nedostatků a akční plán k jejich 
odstranění.“; 
4) článek 28 se zrušuje. 

  9252     
čl. 154 odst. 2 2.  Články 14, 15, 16 a 21, čl. 22 odst. 2 a články 23, 24 a 26 nařízení 

(ES) č. 1/2005 se nadále použijí namísto odpovídajících ustanovení 
tohoto nařízení do 14. prosince 2022 nebo do dřívějšího data, jež stanoví 
akt v přenesené pravomoci přijatý v souladu s odstavcem 3 tohoto 
článku. 

  Přímo použitelné NA  

Čl. 154 odst. 3 3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 144 měnící toto nařízení, pokud jde o datum uvedené 
v odstavci 2 tohoto článku. Tímto datem je den, od kterého jsou 
použitelná odpovídající pravidla stanovená akty v přenesené pravomoci 
nebo prováděcími akty uvedenými v článku 21. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 155 odst. 1 Změny nařízení (ES) č. 396/2005 a související přechodná opatření 
1.  Články 26, 27, čl. 28 odst. 1 a 2 a článek 30 nařízení (ES) č. 396/2005 
se zrušují. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 155 odst. 2 2.  Článek 26, čl. 27 odst. 1 a článek 30 nařízení (ES) č. 396/2005 se 
nadále použijí namísto odpovídajících ustanovení tohoto nařízení do 14. 
prosince 2022 nebo do dřívějšího data, jež stanoví akt v přenesené 

  Přímo použitelné NA   
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

pravomoci přijatý v souladu s odstavcem 3 tohoto článku. 
čl. 155 odst. 3 3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 144 měnící toto nařízení, pokud jde o datum uvedené 
v odstavci 2 tohoto článku. Tímto datem je den, od kterého jsou 
použitelná odpovídající pravidla stanovená akty v přenesené pravomoci 
nebo prováděcími akty uvedenými v článku 19. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 156  Změny směrnice 2007/43/ES 
Směrnice 2007/43/ES se mění takto: 
1) v čl. 2 odst. 1 se písmena c) a d) nahrazují tímto: 
„c) ‚příslušnými orgány‘ příslušné orgány ve smyslu čl. 3 bodu 3 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625; 
d) ‚úředním veterinárním lékařem‘ úřední veterinární lékař ve smyslu čl. 
3 bodu 32 nařízení (EU) 2017/625 ; 
2) článek 7 se mění takto: 
a) odstavec 1 se zrušuje; 
b) odstavec 2 se nahrazuje tímto: 
„2.  Členské státy předloží Komisi do 31. srpna každého roku výroční 
zprávu za předchozí rok o inspekcích provedených příslušným orgánem 
s cílem ověřit soulad s požadavky této směrnice. Ke zprávě připojí 
analýzu nejzávažnějších případů zjištěného nesouladu a národní akční 
plán k prevenci nebo snížení jejich výskytu v nadcházejících letech. 
Komise předloží shrnutí těchto zpráv členským státům.“ 

  Přímo použitelné NA  

  9252     
čl. 157 Změny směrnice 2008/119/ES 

Směrnice 2008/119/ES se mění takto: 
1) v článku 2 se bod 2 nahrazuje tímto: 
„2) ‚příslušnými orgány‘ příslušné orgány ve smyslu čl. 3 bodu 3 
nařízení (EU) 2017/625. 
2) článek 7 se mění takto: 
a) odstavce 1 a 2 se zrušují; 
b) odstavec 3 se nahrazuje tímto: 
„3.  Členské státy předloží Komisi do 31. srpna každého roku výroční 
zprávu za předchozí rok o inspekcích provedených příslušným orgánem 
s cílem ověřit soulad s požadavky této směrnice. Ke zprávě připojí 
analýzu nejzávažnějších případů zjištěného nesouladu a národní akční 
plán k prevenci nebo snížení jejich výskytu v nadcházejících letech. 
Komise předloží shrnutí těchto zpráv členským státům.“; 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

3) článek 9 se zrušuje. 
  9252     
čl. 158 Změny směrnice 2008/120/ES 

Směrnice 2008/120/ES se mění takto: 
1) v článku 2 se bod 10 nahrazuje tímto: 
„10) ‚příslušnými orgány‘ příslušné orgány ve smyslu čl. 3 bodu 3 
nařízení Evropského parlamentu a Rady ►C1   (EU) 2017/625 ◄  ( *5 ) 
2) článek 8 se mění takto: 
a) odstavce 1 a 2 se zrušují; 
b) odstavec 3 se nahrazuje tímto: 
„3.  Členské státy předloží Komisi do 31. srpna každého roku výroční 
zprávu za předchozí rok o inspekcích provedených příslušným orgánem 
s cílem ověřit soulad s požadavky této směrnice. Ke zprávě připojí 
analýzu nejzávažnějších případů zjištěného nesouladu a národní akční 
plán k prevenci nebo snížení jejich výskytu v nadcházejících letech. 
Komise předloží shrnutí těchto zpráv členským státům.“; 
3) článek 10 se zrušuje. 

  Přímo použitelné NA  

  9252     
čl. 159 Změny nařízení (ES) č. 1099/2009 

Nařízení (ES) č. 1099/2009 se mění takto: 
1) v článku 2 se písmeno q) nahrazuje tímto: 
„q) ‚příslušnými orgány‘ příslušné orgány ve smyslu čl. 3 bodu 3 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ; 
2) článek 22 se zrušuje. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 160 Změny nařízení (ES) č. 1069/2009 
Nařízení (ES) č. 1069/2009 se mění takto: 
1) článek 3 se mění takto: 
a) bod 10 se nahrazuje tímto: 
„10) ‚příslušným orgánem‘ příslušný orgán ve smyslu čl. 3 bodu 3 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625: 
b) bod 15 se nahrazuje tímto: 
„15) ‚tranzitem‘ tranzit ve smyslu čl. 3 bodu 44 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady ►C1   (EU) 2017/625 ◄ ;“ 
2) články 45, 49 a 50 se zrušují. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 161 Změny nařízení (ES) č. 1107/2009 
Nařízení (ES) č. 1107/2009 se mění takto: 
1) článek 68 se mění takto: 

  Přímo použitelné NA  
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úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel 
týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

a) první pododstavec se nahrazuje tímto: 
„Do 31. srpna každého roku členské státy předají Komisi zprávu za 
předchozí rok o rozsahu a výsledcích úředních kontrol provedených s 
cílem ověřit dodržování tohoto nařízení.“; 
b) druhý a třetí pododstavec se zrušují; 
2) v čl. 78 odst. 1 se zrušuje písmeno n). 

čl. 162 Změny nařízení (EU) č. 1151/2012 
Nařízení (EU) č. 1151/2012 se mění takto: 
1) článek 36 se mění takto: 
a) název se nahrazuje tímto: „Obsah úředních kontrol“; 
b) odstavce 1 a 2 se zrušují; 
c) v odstavci 3 se návětí nahrazuje tímto: 
„3.  Úřední kontroly prováděné v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ( *8 ) zahrnují: 
2) článek 37 se mění takto: 
a) v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto: 
„1.  V případě chráněných označení původu, chráněných zeměpisných 
označení a zaručených tradičních specialit, jež označují produkty 
pocházející z Unie, ověřují soulad se specifikací produktu před 
uvedením produktu na trh: 
a) příslušné orgány určené v souladu s článkem 4 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ; nebo 
b) pověřené subjekty ve smyslu čl. 3 bodu 5 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/625 .“; 
b) v odstavci 3 se zrušuje první pododstavec; 
c) v odstavci 4 se slova „v odstavcích 1 a 2“ nahrazují slovy: „v odstavci 
2“; 
3) článek 38 se zrušuje; 
4) článek 39 se nahrazuje tímto: 
„Článek 39 
Pověřené subjekty provádějící kontroly ve třetích zemích 
Pověřené subjekty provádějící kontroly ve třetích zemích uvedené v čl. 
37 odst. 2 písm. b) musí být akreditovány podle příslušné 
harmonizované normy pro ‚Posuzování shody – Požadavky na orgány 
certifikující produkty, procesy a služby‘. Mohou být akreditovány 
vnitrostátním akreditačním orgánem v Unii v souladu s nařízením (ES) 
č. 765/2008 nebo akreditačním orgánem mimo Unii, který je signatářem 
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úředních kontrolách) 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

mnohostranné dohody o uznávání pod záštitou Mezinárodního 
akreditačního 

čl. 163 Změny nařízení (EU) č. 652/2014 
Nařízení (EU) č. 652/2014 se mění takto: 
1) v článku 30 se odstavec 1 nahrazuje tímto: 
„1.  Za účelem pokrytí výdajů vznikajících v souvislosti s prováděním 
pracovních programů, které schválila Komise, lze udělit granty: 
a) referenčním laboratořím Evropské unie uvedeným v článku 93 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a referenčním 
laboratořím Evropské unie uvedeným v článku 29 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ( *10 ); 
b) referenčním střediskům Evropské unie pro dobré životní podmínky 
zvířat uvedeným v článku 95 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/625; 
c) referenčním střediskům Evropské unie pro ověřování pravosti a 
důvěryhodnosti zemědělsko-potravinového řetězce uvedeným v článku 
97 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625. 
2) vkládá se nový článek, který zní: 
„Článek 30a 
Akreditace národních referenčních laboratoří pro zdraví rostlin 
1.  Národním referenčním laboratořím uvedeným v článku 100 nařízení 
(EU) 2017/625 mohou být uděleny granty na pokrytí nákladů, které jim 
vzniknou v souvislosti se získáním akreditace podle normy EN ISO/IEC 
17025 ‚Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních 
laboratoří‘ k využívání laboratorních analytických, testovacích a 
diagnostických metod za účelem ověření souladu s pravidly o 
ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin. 
2.  Grant může být udělen jedné národní referenční laboratoři v každém 
členském státě pro každou referenční laboratoř Evropské unie pro zdraví 
rostlin, a to do tří let po určení dané referenční laboratoře Evropské 
unie.“ 
( *10 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze dne 
8. června 2016 o zootechnických a genealogických podmínkách pro 
plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných 
prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro 
jejich vstup do Unie, o změně nařízení (EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 
89/608/EHS a 90/425/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

plemenitby zvířat (‚nařízení o plemenných zvířatech‘) (Úř. věst. L 171, 
29.6.2016, s. 66).“; 
 

čl. 164 odst. 1 Změny nařízení (EU) 2016/429 a související přechodná opatření 
1.  Nařízení (EU) 2016/429 se mění takto: 
1) článek 4 se mění takto: 
a) bod 33 se nahrazuje tímto: 
„33) ‚úřední kontrolou‘ kontrola v jakékoliv formě kontroly provedená v 
souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625; 
b) bod 51 se nahrazuje tímto: 
„51) ‚systémem Traces‘ systémový komponent začleněný do Systému 
pro správu informací o úředních kontrolách (IMSOC) uvedeného v 
článcích 131 až 136 nařízení (EU) 2017/625;“ 
c) bod 53 se nahrazuje tímto: 
„53) ‚úředním veterinárním lékařem‘ úřední veterinární lékař ve smyslu 
čl. 3 bodu 32 nařízení (EU) 2017/625;“ 
d) bod 55 se nahrazuje tímto: 
„55) ‚příslušným orgánem‘ ústřední veterinární orgán členského státu 
odpovědný za organizování úředních kontrol a veškerých dalších 
úředních činností v souladu s tímto nařízením a s nařízením (EU) 
2017/625, nebo jakýkoliv jiný orgán, jemuž byla uvedená odpovědnost 
svěřena;“ 
2) v článku 229 se odstavec 2 nahrazuje tímto: 
„2.  Provozovatelé odpovídající za danou zásilku předloží zásilky zvířat, 
zárodečných produktů a produktů živočišného původu ze třetích zemí 
nebo území pro účely úřední kontroly stanovené v článku 47 nařízení 
(EU) 2017/625“; 
3) článek 281 se zrušuje. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 164 odst. 2 2.  Následující ustanovení se použijí ve vztahu k záležitostem 
upraveným nařízením (EU) 2016/429 do dne použitelnosti uvedeného 
nařízení: 
a) článek 9 směrnice 89/662/EHS; 
b) článek 10 směrnice 90/425/EHS; 
c) čl. 18 odst. 1, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 směrnice 91/496/EHS; 
d) čl. 22 odst. 1, 3, 4, 5, 6 a 7 směrnice 97/78/ES. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 164 odst. 3 3.  S ohledem na článek 14 nařízení (EU) 2016/429 a bez ohledu na 
datum použitelnosti stanovené v uvedeném nařízení se podmínka pro 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

jeho použitelnost pro účely čl. 31 odst. 2 tohoto nařízení považuje za 
splněnou již ode dne 14. prosince 2019. 

čl. 165 odst. 1 Změny nařízení (EU) 2016/2031 a související přechodná ustanovení 
1.  Nařízení (EU) 2016/2031 se mění takto: 
1) v článku 2 se bod 6 nahrazuje tímto: 
„6) ‚příslušným orgánem‘ příslušné orgány ve smyslu čl. 3 bodu 3 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ; 
2) článek 10 se nahrazuje tímto: 
„Článek 10 
Úřední potvrzení příslušných orgánů o výskytu karanténního škodlivého 
organismu pro Unii 
Jestliže má příslušný orgán podezření na výskyt karanténního škodlivého 
organismu pro Unii nebo škodlivého organismu, na nějž se vztahují 
opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1, v části území daného členského 
státu, o níž nebylo dříve známo, že se v ní uvedený škodlivý organismus 
vyskytuje, nebo v zásilce rostlin, rostlinných produktů či jiných 
předmětů, jež byly nebo mají být dovezeny na území Unie či přemístěny 
na tomto území, nebo jestliže získá o těchto skutečnostech důkazy, 
přijme okamžitě veškerá opatření nezbytná k tomu, aby na základě 
diagnostiky provedené úřední laboratoří uvedenou v článku 37 nařízení 
(EU) 2017/625  potvrdil (dále jen ‚úředně potvrdil‘), zda se v této části 
území daný škodlivý organismus vyskytuje, či nikoliv. 
Dokud není výskyt daného škodlivého organismu úředně potvrzen, 
přijmou dotčené členské státy ve vhodných případech fytosanitární 
opatření s cílem eliminovat riziko šíření daného škodlivého organismu. 
Podezření či důkazy uvedené v prvním pododstavci tohoto článku 
mohou vycházet z jakýchkoliv informací obdržených podle článků 14 a 
15 nebo z jakéhokoliv jiného zdroje.“; 
3) v článku 11 se druhý pododstavec nahrazuje tímto: 
„Hlášení podle prvního pododstavce podává jediný orgán dotčeného 
členského státu podle čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625 
prostřednictvím elektronického systému hlášení uvedeného v článku 
103.“; 
4) v čl. 25 odst. 2 se písmeno a) nahrazuje tímto: 
„a) úkoly a povinnosti subjektů zapojených do provádění plánu v 
případě potvrzení výskytu dotčeného prioritního škodlivého organismu 
nebo podezření na jeho výskyt, strukturu řízení a postupy pro koordinaci 

  Přímo použitelné NA  
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úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel 
týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o 
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úředních kontrolách) 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Jindřich Fialka 6.5.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

kroků přijímaných příslušnými orgány, jinými veřejnými orgány 
uvedenými v čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625, pověřenými subjekty 
nebo zúčastněnými fyzickými osobami uvedenými v čl. 28 odst. 1 tohoto 
nařízení, laboratořemi a profesionálními provozovateli, včetně případné 
koordinace se sousedními členskými státy a sousedními třetími 
zeměmi;“ 
5) v článku 41 se odstavec 4 nahrazuje tímto: 
„4.  Pokud byly na území Unie dovezeny nebo na tomto území 
přemísťovány rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty v rozporu s 
odstavcem 1 tohoto článku, přijmou členské státy nezbytná opatření 
uvedená v čl. 66 odst. 3 nařízení (EU) 2017/625, a prostřednictvím 
elektronického systému hlášení podle článku 103 o tom podají hlášení 
Komisi a ostatním členským státům. 
Podle okolností se hlášení podá rovněž třetí zemi, z níž byly rostliny, 
rostlinné produkty či jiné předměty na území Unie dovezeny.“; 
6) v článku 44 se odstavec 2 nahrazuje tímto: 
„2.  Komise v případě potřeby provede v dotčené třetí zemi a v souladu s 
článkem 120 nařízení (EU) 2017/625  šetření s cílem ověřit, zda jsou 
podmínky stanovené v odst. 1 prvním pododstavci písm. a) a b) tohoto 
článku splněny.“; 
7) v čl. 49 odst. 6 se třetí pododstavec nahrazuje tímto: 
„Členské státy podají prostřednictvím elektronického systému hlášení 
uvedeného v článku 103 tohoto nařízení Komisi a ostatním členským 
státům hlášení o všech případech, kdy byl dovoz rostlin, rostlinných 
produktů nebo jiných předmětů na území Unie odmítnut nebo kdy bylo 
jejich přemísťování na tomto území zakázáno, jelikož se dotčený 
členský stát domnívá, že došlo k porušení zákazu uvedeného v odst. 2 
druhém pododstavci písm. c) tohoto článku. Uvedená hlášení obsahují i 
případná opatření přijatá členskými státy pro dotčené rostliny, rostlinné 
produkty či jiné dotčené předměty podle čl. 66 odst. 3 nařízení (EU) 
2017/625.“; 
8) v článku 76 se odstavce 4 a 5 nahrazují tímto: 
„4.  V případě třetí země, která není smluvní stranou úmluvy IPPC, uzná 
příslušný orgán pouze rostlinolékařská osvědčení vydaná orgány, které 
jsou příslušné v souladu s vnitrostátními pravidly uvedené třetí země 
nahlášenými Komisi. Komise prostřednictvím elektronického systému 
hlášení uvedeného v článku 103 v souladu s čl. 132 písm. a) nařízení 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

(EU) 2017/625  informuje členské státy a provozovatele o obdržených 
hlášeních. 
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 105 doplňující toto nařízení o podmínky pro uznání 
uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce s cílem zajistit 
spolehlivost uvedených osvědčení. 
5.  Elektronická rostlinolékařská osvědčení jsou uznána, pouze pokud 
jsou poskytována prostřednictvím systému pro správu informací o 
úředních kontrolách (IMSOC) uvedeného v čl. 131 odst. 1 nařízení  (EU) 
2017/625 nebo pomocí elektronické výměny s tímto systémem.“; 
9) v čl. 77 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto: 
„1.  Jestliže bylo rostlinolékařské osvědčení vydáno v souladu s čl. 71 
odst. 1, 2 a 3, avšak dotčený příslušný orgán dospěje k závěru, že nejsou 
splněny podmínky uvedené v článku 76, zneplatní uvedené 
rostlinolékařské osvědčení a zajistí, aby dále nedoprovázelo dotčené 
rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty. V takovém případě přijme 
příslušný orgán, pokud jde o dotčené rostliny, rostlinné produkty či jiné 
předměty, jedno z opatření stanovených v čl. 66 odst. 3 nařízení (EU) 
2017/625.“; 
10) v čl. 91 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto: 
„Oprávnění provozovatelé, kteří uplatňují schválený plán řízení rizik 
škodlivých organismů, mohou být kontrolováni méně často, jak je 
uvedeno v čl. 22 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) 2017/625 .“; 
11) v čl. 94 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto: 
„1.  Odchylně od článku 87 tohoto nařízení, jestliže byly na území Unie 
ze třetí země dovezeny rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, pro 
jejichž přemísťování na území Unie je vyžadován rostlinolékařský pas 
podle čl. 79 odst. 1 a čl. 80 odst. 1 tohoto nařízení, se pas vydá, pokud 
byly uspokojivě dokončeny kontroly podle čl. 49 odst. 1 nařízení  (EU) 
2017/625 týkající se jejich dovozu a tyto kontroly dospěly k závěru, že 
dotčené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty splňují podstatné 
požadavky pro vydání rostlinolékařského pasu v souladu s článkem 85 
tohoto nařízení a případně s článkem 86 tohoto nařízení.“; 
12) v článku 100 se odstavec 5 nahrazuje tímto: 
„5.  Elektronická rostlinolékařská osvědčení pro vývoz jsou poskytována 
prostřednictvím IMSOC nebo pomocí elektronické výměny s ním.“; 
13) v článku 101 se odstavec 6 nahrazuje tímto: 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

„6.  Elektronická rostlinolékařská osvědčení pro reexport jsou 
poskytována prostřednictvím IMSOC nebo pomocí elektronické výměny 
s ním.“; 
14) v článku 102 se odstavec 4 nahrazuje tímto: 
„4.  Předvývozní osvědčení doprovází dotčené rostliny, rostlinné 
produkty a jiné předměty během jejich přemísťování na území Unie, 
pokud si informace v něm obsažené dotčené členské státy nevyměňují 
prostřednictvím IMSOC nebo pomocí elektronické výměny s ním.“; 
15) článek 103 se nahrazuje tímto: 
„Článek 103 
Zřízení elektronického systému hlášení 
Komise zřídí elektronický systém hlášení, který slouží k podávání 
hlášení členskými státy. 
Tento systém je napojený na IMSOC a je s ním kompatibilní.“; 
16) v článku 109 se odstavec 1 nahrazuje tímto: 
„Směrnice 2000/29/ES se zrušuje, aniž je dotčen čl. 165 odst. 2, 3 a 4 
nařízení (EU) 2017/625.“ 

čl. 165 odst. 2 2.  Příslušné články směrnice 2000/29/ES se nadále použijí na záležitosti 
upravené čl. 47 odst. 2, článkem 48, čl. 51 odst. 1 písm. b), c) a d), čl. 53 
odst. 1 písm. a), čl. 54 odst. 1 a 3 a čl. 58 písm. a) tohoto nařízení 
namísto uvedených ustanovení do 14. prosince 2022 nebo do dřívějšího 
data po dni použitelnosti tohoto nařízení, jež stanoví akt v přenesené 
pravomoci přijatý v souladu s odstavcem 3 tohoto článku. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 165 odst. 3 3.  Komisi je v souladu s článkem 144 svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci měnící toto nařízení, pokud jde o datum uvedené v 
odstavci 2 tohoto článku. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 165 odst. 4 4.  Aniž jsou dotčeny odstavce 2 a 3 tohoto článku a den použitelnosti 
stanovený v čl. 167 odst. 1, přijme Komise akty v přenesené pravomoci 
uvedené v čl. 53 odst. 1 písm. a) a e), pokud jde o zboží uvedené v čl. 47 
odst. 1 písm. c), nejpozději dvanáct měsíců přede dnem jejich 
použitelnosti. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 166 Přechodná ustanovení pro přijímání aktů v přenesené pravomoci 
a prováděcích aktů 
Aniž jsou dotčeny dny použitelnosti uvedené v článku 167 a jakákoliv 
přechodná ustanovení podle této kapitoly, je Komisi svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty stanovené v tomto 
nařízení ode dne 28. dubna 2017. Tyto akty jsou použitelné ode dne 

  Přímo použitelné NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 

Poznám
ka 

použitelnosti v souladu s článkem 167, aniž jsou dotčena jakákoliv 
přechodná pravidla podle této kapitoly. 

čl. 167 odst. 1 Vstup v platnost a použitelnost 
1.  Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení 
v Úředním věstníku Evropské unie. 
Není-li v odstavcích 2 až 4 stanoveno jinak, použije se ode dne 
14. prosince 2019. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 167 odst. 2 2.  V oblastech, na něž se vztahují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 
písm. g), se čl. 34 odst. 1, 2 a 3 a čl. 37 odst. 4 písm. e) a odst. 5 použijí 
ode dne 29. dubna 2022. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 167 odst. 3 3.  Články 92 až 101 tohoto nařízení se použijí ode dne 29. dubna 2018 
namísto článků 32 a 33 nařízení (ES) č. 882/2004, které se tímto 
nařízením zrušuje. 

  Přímo použitelné NA  

čl. 167 odst. 4 4.  Článek 163 se použije ode dne 28. dubna 2017. 
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech 
členských státech. 

  Přímo použitelné NA  

 
Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 

 
 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř.č. Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost 
předpisu 

1.  110/1997 Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 01. 09. 1997 
2.  258/2000  Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 01. 01. 2001 
3.  166/1999 Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 28. 09. 1999 
4.  146/2002 Zákon č. 146/2002 Sb. o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů 01. 01. 2003 
5.  147/2002 Zákon č. 147/2002 Sb. o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu 

zemědělském) 
01. 06. 2002 

6.  326/2004 Zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 31. 05. 2004 
7.  246/1992 Zákon č. 246/1992 Sb. České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 29. 05. 1992 
8.  242/2000 Zákon š. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 01. 01. 2001 
9.  452/2001 Zákon č. 452/2001 Sb. o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele 01. 04. 2002 
10.  78/2004 Zákon č. 78/2004 Sb. o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 25. 02. 2004 
11.  231/2016 Vyhláška č. 231/2016 Sb. o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků 01. 08. 2016 
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12.  500/2004 Zákon č. 500/2004 správní řád 01. 01. 2006 
13.  255/2012 Zákon č. 255/2012 o kontrole (kontrolní řád) 01. 01. 2014 
14.  91/1996  Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech 01. 09. 1996 
15.  415/2009 Vyhláška č. 415/2009 Sb., o stanovení požadavků na odběr vzorků a způsobu zveřejnění metod laboratorního zkoušení produktů ke krmení 01. 12. 2009 
16.  227/2008 Vyhláška č. 227/2008, kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých 

příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech) 
01. 07. 2008 

17.  321/2004 Zákon č. 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) 28. 05. 2004 
18.  378/2007 Zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)   31. 12. 2007 
19.  250/2016 Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 01. 07. 2017 
20.  244/2000 Zákon č. 244/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech 01. 01. 2001 
21.  306/2000 Zákon č. 306/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 

119/2000 Sb. 
01. 01. 2001 

22.  274/2001 Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 01. 01. 2002 
23.  320/2002 Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 01. 01. 2003 
24.  131/2003 Zákon č. 131/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 

některé další zákony 
01. 07. 2003 

25.  274/2003 Zákon č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví 01. 10. 2003 
26.  21/2004 Zákon č. 21/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu 

zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb. 
23. 01. 2004 

27.  77/2004 Zákon č. 77/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 01. 03. 2004 
28.  94/2004 Zákon č. 94/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o 

potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a 
potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

03. 03. 2004 

29.  316/2004 Zákon č. 316/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony 

27. 05. 2004 

30.  317/2004 Zákon č. 317/2004 Sb., kterým se mění 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, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých dalších zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním 
ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 

27. 05. 2004 

31.  392/2005 Zákon č. 392/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé 
další zákony   

27. 09. 2005 

32.  441/2005 Zákon č. 441/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 10. 11. 2005 
33.  553/2005 Zákon č. 553/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a některé další zákony 
30. 12. 2005 

34.  48/2006 Zákon č. 48/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 

27. 02. 2006 

35.  77/2006 Zákon č. 77/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 15. 03. 2006 
36.  131/2006 Zákon č. 131/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

14. 04. 2006 

37.  186/2006 Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 11. 05. 2006 
38.  222/2006 Zákon č. 222/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů 

(zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
25. 04. 2006 

39.  214/2007 Zákon č. 214/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů 01. 01. 2008 
40.  296/2007 Zákon č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v 

souvislosti s jeho přijetím 
01. 01. 2008 

41.  120/2008 Zákon č. 120/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony 

15. 05. 2008 
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42.  182/2008 Zákon č. 182/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně 
některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

01. 07. 2008 

43.  249/2008 Zákon č. 249/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 04. 07. 2008 
44.  312/2008 Zákon č. 312/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
01. 10. 2008 

45.  227/2009 Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 24. 07. 2009 
46.  281/2009 Zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01. 01. 2011 
47.  291/2009 Zákon č. 291/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01. 10. 2009 
48.  490/2009 Zákon č. 490/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad 

trhem, týkající se uvádění výrobků na trh 
01. 01. 2010 

49.  33/2011 Zákon č. 33/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů 01. 03. 2011 
50.  75/2011 Zákon č. 75/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů 25. 03. 2011 
51.  151/2011 Zákon č. 151/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 

254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
07. 06. 2011 

52.  245/2011 Zákon č. 245/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony 

01. 09. 2011 

53.  256/2011 Zákon č. 256/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve 
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 

01. 09. 2011 

54.  298/2011 Zákon č. 298/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony 

01. 12. 2011 

55.  308/2011 Zákon č. 308/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 

21. 10. 2011 

56.  344/2011 Zákon č. 344/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

01. 01. 2012 

57.  115/2012 Zákon č. 115/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 01. 06. 2012 
58.  199/2012 Zákon č. 199/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů 

01. 07. 2012 

59.  359/2012 Zákon č. 359/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů 

01. 01. 2013 

60.  407/2012 Zákon č. 407/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01. 01. 2013 
61.  179/2013 Zákon č. 179/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 01. 07. 2013 
62.  223/2013 Zákon č. 223/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 30. 07. 2013 
63.  279/2013 Zákon č. 279/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
01. 01. 2014 

64.  308/2013 Zákon č. 308/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu 01. 12. 2013 
65.  64/2014 Zákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu 01. 05. 2014 
66.  138/2014 Zákon č. 138/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 
01. 09. 2014 

67.  139/2014 Zákon č. 139/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů 

01. 01. 2015 

68.  264/2014 Zákon č. 264/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

29. 12. 2014 

69.  267/2015 Zákon č. 267/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony 

01. 12. 2015 

70.  180/2016 Zákon č. 180/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony 

07. 09. 2016 
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71.  243/2016 Zákon č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona 29. 07. 2016 
72.  371/2016 Zákon č. 371/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 
01. 01. 2017 

73.  26/2017 Zákon č. 26/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve 
znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

01. 03. 2017 

74.  65/2017 Zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 31. 05. 2017 
75.  66/2017 Zákon č. 66/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony 
01. 04. 2017 

76.  183/2017 Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 01. 07. 2017 
77.  202/2017 Zákon č. 202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01. 11. 2017 
78.  225/2017 Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01. 01. 2018 
79.  299/2017 Zákon č. 299/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony 
01. 12. 2017 

80.  302/2017 Zákon č. 302/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
některé související zákony 

01. 11. 2017 

81.  423/2013 Vyhláška č. 423/2013 Sb. o stanovení výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly při výkonu státního zdravotního dozoru 01. 01. 2014 
82.  74/2006 Zákon č. 74/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

01. 04. 2006 

83.  193/2017 Zákon č. 193/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01. 09. 2017 
84.  44/2019 Zákon ze dne 30. ledna 2019, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a 

zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů 
02. 03. 2019 

 
2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 
datum zahájení 
přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 
datum předložení 

vládě  

Předpokládané 
datum nabytí 

účinnosti 

1.  8872 MZe Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

v přípravě 31. 12. 2018 31. 12. 2019 

2.  9245 MZ Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

v přípravě 31. 12. 2018 01. 12. 2019 

3.  9255 MZe Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých souvisejících zákonů 

v přípravě 31. 12. 2018 31. 12. 2019 

4.  9256 MZe Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů 

v přípravě 31. 12. 2018 31. 12. 2019 

5.  9257 MZe Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů v přípravě 31. 12. 2018 31. 12. 2019 
6.  9252 MZe Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a 

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
v přípravě 01. 04. 2019 01. 01. 2020 

7.  9680 MV Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony 

duben 2019 září 2019 první den třetího 
kalendářního 
měsíce 
následujícího po 
dni jeho 
vyhlášení 

 
3. Poznámky  
Poř.č Text poznámky 
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