
Ročník 2016

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 41 Rozeslána dne 6. dubna 2016 Cena Kč 98,–

O B S A H :

104. Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění
zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve
znění pozdějších předpisů

105. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014
Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní

106. Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/
/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

107. Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

108. Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní
spolupráce při správě daní
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ZÁKON

ze dne 16. března 2016,

kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Změna zákona o stavebním spoření

V § 5 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spo-
ření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění
zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/
/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb., zákona
č. 423/2003 Sb., zákona č. 292/2005 Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 348/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb.,

zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zá-
kona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 135/2014 Sb., se
doplňuje odstavec 13, který zní:

„(13) Ukončení smlouvy pro nezletilého účast-
níka se považuje za běžnou záležitost při správě
jmění dítěte, dojde-li k němu po uplynutí doby sta-
novené v § 12 odst. 2 písm. a); nesouhlasí-li s ukon-
čením smlouvy pro nezletilého účastníka všichni
jeho zákonní zástupci, vyžaduje se souhlas soudu.“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení.

v z. Jermanová v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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ZÁKON

ze dne 16. března 2016,

kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní
a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech

se Spojenými státy americkými pro účely správy daní

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o mezinárodní spolupráci při
správě daní

Čl. I

Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolu-
práci při správě daní a o změně dalších souvisejících
zákonů, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se na konci textu
doplňují slova „ , ve znění směrnice Rady 2014/107/
/EU“.

2. V § 8 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Správcem daně při automatické výměně in-
formací oznamovaných finančními institucemi je
Specializovaný finanční úřad.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3
a 4.

3. V části první hlavě III dílu 2 se nad § 13
vkládá označení oddílu 1, které včetně nadpisu zní:

„Oddíl 1

Automatická výměna informací podle druhů
příjmu a majetku“.

4. V § 13 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „podle druhů příjmu nebo majetku“ zrušují.

5. V § 13 odst. 1 se na začátek písmene a) vklá-
dají slova „podle druhů příjmu nebo majetku“.

6. V poznámce pod čarou č. 2 se na konci textu
doplňují slova „ , ve znění směrnice Rady 2014/107/
/EU“.

7. V § 13 odst. 6 se slova „anebo příjmu nebo
majetku nepřesahujícího určitou částku“ zrušují.

8. V části první hlavě III dílu 2 se za oddíl 1
vkládají nové oddíly 2 a 3, které včetně nadpisů znějí:

„Oddíl 2

Automatická výměna informací oznamovaných
finančními institucemi

Pododdíl 1

Obecná ustanovení

§ 13a

Úvodní ustanovení

Ústřední kontaktní orgán pravidelně poskytuje
kontaktnímu místu jiného státu informace týkající se
osob, na které se v jiném státě vztahují daňové po-
vinnosti a o nichž jsou informace oznamovány fi-
nančními institucemi.

§ 13b

Pojmy

(1) Pokud je pojem použitý v tomto oddíle vy-
mezen v případě automatické výměny informací

a) s jiným členským státem v příloze č. 1 k tomuto
zákonu, má vždy význam daný touto přílohou,

b) se smluvním státem Úmluvy o vzájemné správní
pomoci v daňových záležitostech v příloze č. 1
k tomuto zákonu, má význam daný touto pří-
lohou, pokud mezi tímto smluvním státem
a Českou republikou není použitelná dvou-
stranná mezinárodní smlouva upravující auto-
matickou výměnu informací oznamovaných fi-
nančními institucemi,

c) se smluvním státem v mezinárodní smlouvě, má
význam daný touto mezinárodní smlouvou,
i když je vymezen v tomto oddíle; pokud

Sbírka zákonů č. 105 / 2016Částka 41 Strana 1923



smlouva pojmy nevymezuje, má význam daný
přílohou č. 1 k tomuto zákonu.

(2) Seznam smluvních států podle odstavce 1
písm. b) a c) zveřejní ministerstvo způsobem umož-
ňujícím dálkový přístup.

§ 13c

Oznamující česká finanční instituce

(1) Oznamující českou finanční institucí se ro-
zumí finanční instituce v České republice neuvedená
v odstavci 2.

(2) Neoznamující českou finanční institucí se
rozumí

a) finanční instituce v České republice, která je ne-
oznamující finanční institucí podle článku B
přílohy č. 1 k tomuto zákonu, nebo

b) právnická osoba nebo jednotka bez právní
osobnosti, u níž je nízké riziko, že jejím pro-
střednictvím bude ohroženo správné zjištění
a stanovení daně nebo zabezpečení její úhrady.

(3) Finanční institucí ve státě nebo jurisdikci se
rozumí finanční instituce, která je

a) rezidentem tohoto státu nebo jurisdikce, kromě
jakékoliv její pobočky, která se nachází mimo
území tohoto státu nebo jurisdikce, nebo

b) pobočkou finanční instituce, která není reziden-
tem tohoto státu nebo jurisdikce, pokud se tato
pobočka nachází v tomto státě nebo jurisdikci.

(4) Seznam neoznamujících českých finančních
institucí podle odstavce 2 písm. b) stanoví minister-
stvo vyhláškou a oznámí ho Evropské komisi. Mi-
nisterstvo Evropskou komisi uvědomí o změnách,
k nimž v seznamu dojde.

§ 13d

Oznamovaný účet

(1) Oznamovaným účtem se rozumí finanční
účet vedený oznamující českou finanční institucí
držený oznamovanou osobou nebo pasivní nefi-
nanční entitou, jejíž ovládající osoba je oznamova-
nou osobou, vyhledaný podle postupů náležité péče
nebo jiných srovnatelných postupů stanovených
v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

(2) Ovládající osobou se rozumí v případě

a) právnické osoby skutečný majitel podle zákona

upravujícího opatření proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu,

b) svěřenského fondu zakladatel, svěřenský správ-
ce, osoba vykonávající dohled nad správou
fondu, obmyšlený nebo jiná fyzická osoba ma-
jící nejvyšší faktickou kontrolu nad svěřenským
fondem,

c) jiné jednotky bez právní osobnosti než svěřen-
ského fondu osoba v rovnocenném nebo ob-
dobném postavení jako ovládající osoba svěřen-
ského fondu.

(3) Pasivní nefinanční entitou se rozumí

a) nefinanční entita, která není aktivní nefinanční
entitou podle článku D přílohy č. 1 k tomuto
zákonu, nebo

b) investiční entita podle článku A bodu 4 písm. b)
přílohy č. 1 k tomuto zákonu, která není fi-
nanční institucí v zúčastněném státě,

c) nefinanční entitou se rozumí právnická osoba
nebo jednotka bez právní osobnosti, která není
finanční institucí.

(4) Pro účely automatické výměny informací
s jiným státem se vyňatým účtem rozumí také účet,
u něhož je nízké riziko, že jeho prostřednictvím
bude ohroženo správné zjištění a stanovení daně
nebo zabezpečení její úhrady a má velmi podobné
znaky jako kterýkoliv z vyňatých účtů, uvedených
v článku C bodu 17 písm. a) až f) přílohy č. 1 k to-
muto zákonu.

(5) Seznam vyňatých účtů podle odstavce 5 sta-
noví ministerstvo vyhláškou a oznámí ho Evropské
komisi. Ministerstvo Evropskou komisi uvědomí
o změnách, k nimž v seznamu dojde.

§ 13e

Oznamovaná osoba

(1) Oznamovanou osobou se rozumí osoba ze
zúčastněného státu, která není

a) akciovou společností, jejíž akcie jsou pravidelně
obchodovány na regulovaném trhu s cennými
papíry,

b) obchodní korporací, která je propojenou enti-
tou akciové společnosti podle písmene a),

c) vládní entitou,

d) mezinárodní organizací,

e) centrální bankou, nebo

Sbírka zákonů č. 105 / 2016Strana 1924 Částka 41



f) finanční institucí.

(2) Osobou ze zúčastněného státu se rozumí

a) fyzická osoba, právnická osoba nebo jednotka
bez právní osobnosti, která je rezidentem to-
hoto zúčastněného státu,

b) jednotka bez právní osobnosti jiná než svěřen-
ský fond, která není rezidentem žádného státu
nebo jurisdikce, pokud v tomto zúčastněném
státě má místo svého vedení, nebo

c) pozůstalost po zůstaviteli, který byl rezidentem
tohoto zúčastněného státu.

(3) Zúčastněným státem se rozumí

a) jiný členský stát,

b) smluvní stát, se kterým Česká republika uza-
vřela mezinárodní smlouvu, na jejímž základě
lze s tímto státem automaticky vyměňovat in-
formace oznamované finančními institucemi,
nebo

c) smluvní stát, se kterým Evropská unie uzavřela
mezinárodní smlouvu, na jejímž základě lze vy-
měňovat informace oznamované finančními in-
stitucemi, a který je uveden na seznamu zveřej-
něném Evropskou komisí.

(4) Rezidentem státu nebo jurisdikce se rozumí
osoba nebo jednotka bez právní osobnosti, která po-
dle právních předpisů tohoto státu nebo jurisdikce
podléhá v tomto státě nebo jurisdikci zdanění z dů-
vodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo mís-
ta vedení.

(5) Pro účely automatické výměny informací se
Spojenými státy americkými se rozumí

a) oznamovanou osobou specifikovaná americká
osoba,

b) rezidentem státu nebo jurisdikce rezident podle
smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými
státy americkými o zamezení dvojího zdanění
a zabránění daňovému úniku v oboru daní z pří-
jmů a majetku.

(6) Seznam smluvních států podle odstavce 3
písm. b) oznámí ministerstvo Evropské komisi.

§ 13f

Procesní postavení finanční instituce

Oznamující česká finanční instituce a neozna-

mující česká finanční instituce mají pro účely tohoto
zákona procesní postavení daňového subjektu.

§ 13g

Prověřování

(1) Oznamující česká finanční instituce prově-
řuje, zda v kalendářním roce vede oznamovaný účet.

(2) Oznamující česká finanční instituce používá
při prověřování v případě

a) jiného členského státu vždy postupy náležité
péče uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu
nebo přísnější postupy, jejichž použití tato pří-
loha umožňuje,

b) smluvního státu Úmluvy o vzájemné správní
pomoci v daňových záležitostech postupy ná-
ležité péče uvedené v příloze č. 2 k tomuto zá-
konu nebo přísnější postupy, jejichž použití
tato příloha umožňuje, pokud mezi tímto
smluvním státem a Českou republikou není
použitelná mezinárodní smlouva upravující au-
tomatickou výměnu informací oznamovaných
finančními institucemi,

c) smluvního státu postupy náležité péče podle
mezinárodní smlouvy nebo jiné srovnatelné po-
stupy, jejichž použití mezinárodní smlouva
umožňuje; pokud smlouva postupy náležité
péče neobsahuje, použijí se postupy náležité
péče uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu
nebo přísnější postupy, jejichž použití tato pří-
loha umožňuje.

(3) Oznamující česká finanční instituce oznámí
použití jiných srovnatelných nebo přísnějších po-
stupů podle odstavce 2 správci daně.

(4) Pro účely prověřování podle přílohy č. 2
k tomuto zákonu se vůči státu nebo jurisdikci, které
byly zúčastněným státem ke dni 31. prosince 2015,
rozhodným dnem rozumí 31. prosinec 2015; v ostat-
ních případech se rozhodným dnem rozumí 31. pro-
sinec roku, ve kterém se tento stát stane zúčastněným
státem.

(5) Seznam rozhodných dnů podle odstavce 4
zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dál-
kový přístup.
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§ 13h

Zjišťování

(1) Oznamující česká finanční instituce zjišťuje
údaje o oznamovaném účtu za kalendářní rok.

(2) Oznamující česká finanční instituce postu-
puje při zjišťování obdobně jako při prověřování za
použití postupů náležité péče, jiných srovnatelných
postupů nebo přísnějších postupů.

(3) Údaje se zjišťují o oznamovaném účtu, je-
hož majitelem je

a) oznamovaná osoba,

b) právnická osoba nebo jednotka bez právní
osobnosti, jejichž ovládající osoba je oznamova-
nou osobou.

(4) Zjišťovanými údaji o oznamovaném účtu
jsou

a) jméno nebo označení majitele účtu,

b) datum a místo narození majitele účtu,

c) adresa místa trvalého nebo jiného pobytu nebo
adresa sídla majitele účtu a

d) daňové identifikační číslo nebo jiné obdobné
číslo majitele účtu používané pro daňové účely
ve státě, kde je daňovým rezidentem, a kód to-
hoto státu.

(5) Údaje podle odstavce 4 se zjišťují i u ovláda-
jící osoby podle odstavce 3 písm. b).

§ 13i

Součinnost

(1) Majitel účtu poskytne oznamující české fi-
nanční instituci nebo neoznamující české finanční in-
stituci potřebnou součinnost při prověřování a zjišťo-
vání.

(2) Součinnost podle odstavce 1 poskytne
i ovládající osoba majitele účtu.

§ 13j

Uchovávání dokladů

Oznamující česká finanční instituce je povinna
uchovávat doklady týkající se prověřování a zjišťo-
vání po dobu 10 let od konce kalendářního roku, za
který jsou oznamované účty prověřovány a údaje
o nich zjišťovány.

§ 13k

Oznámení

(1) Oznamující česká finanční instituce, která
v kalendářním roce vede oznamovaný účet, podá
správci daně oznámení, ve kterém uvede

a) identifikační číslo, pokud jí bylo přiděleno
v souladu s mezinárodní smlouvou,

b) svůj název nebo označení, identifikační číslo
osoby podle zákona upravujícího státní statis-
tickou službu,

c) údaje zjištěné o oznamovaném účtu,

d) jednoznačný identifikátor oznamovaného účtu,

e) zůstatek na oznamovaném účtu nebo hodnotu
tohoto účtu ke konci kalendářního roku, nebo
pokud byl v tomto období tento účet zrušen,
informace o jeho zrušení; v případě pojistné
smlouvy s kapitálovou hodnotou nebo smlouvy
o pojištění důchodu také kapitálovou hodnotu
nebo hodnotu odkupného,

f) u schovatelského účtu

1. celkovou hrubou výši úroku, celkovou hru-
bou výši dividend a celkovou hrubou výši
jiných příjmů plynoucích z prostředků na
tomto účtu vyplacených nebo připsaných
na tento účet v průběhu kalendářního roku,

2. celkové hrubé výnosy z prodeje nebo zpět-
ného odkupu finančního majetku vyplacené
nebo připsané na tento účet v průběhu kalen-
dářního roku, kdy oznamující česká finanční
instituce působila jako schovatelský správce,
makléř, zmocněnec nebo jiný zástupce maji-
tele tohoto účtu,

g) u depozitního účtu celkovou hrubou výši úroku
vyplaceného nebo připsaného na tento účet
v průběhu kalendářního roku,

h) u účtu neuvedeného v písmeni f) nebo g) celko-
vou hrubou částku vyplacenou nebo připsanou
jeho majiteli v souvislosti s tímto účtem v prů-
běhu kalendářního roku, kdy je oznamující čes-
ká finanční instituce zavázanou stranou nebo
dlužníkem, včetně úhrnné částky zaplacené ma-
jiteli tohoto účtu za jakýkoli zpětný odkup
v průběhu kalendářního roku,

i) další údaje podle mezinárodní smlouvy nebo
příloh k tomuto zákonu,

j) prohlášení, že při prověřování řádně použila

Sbírka zákonů č. 105 / 2016Strana 1926 Částka 41



postupy náležité péče, jiné srovnatelné nebo
přísnější postupy.

(2) Pokud z prověřování vyplyne, že oznamu-
jící česká finanční instituce v kalendářním roce ne-
vede žádný oznamovaný účet, oznámí tuto skuteč-
nost správci daně.

(3) Vykonává-li neoznamující česká finanční
instituce, která je vládní entitou, mezinárodní orga-
nizací nebo Českou národní bankou, jako podnikatel
činnost stejného druhu, jakou vykonávají finanční
instituce, podává, pokud jde o toto podnikání, ozná-
mení podle odstavce 1.

§ 13l

Lhůta pro podání oznámení

Oznámení se podává do 30. června kalendář-
ního roku následujícího po kalendářním roce, za
který je podáváno.

§ 13m

Způsob podání oznámení

(1) Oznámení se činí datovou zprávou

a) podepsanou uznávaným elektronickým podpi-
sem, nebo

b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kte-
rým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

(2) Formát a strukturu datové zprávy zveřejní
správce daně způsobem umožňujícím dálkový pří-
stup.

§ 13n

Pokuty

(1) Správce daně může oznamující české fi-
nanční instituci nebo neoznamující české finanční in-
stituci uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepe-
něžité povahy také, pokud poruší povinnost

a) při prověřování,

b) při zjišťování,

c) uchovávat doklady týkající se prověřování a zjiš-
ťování,

d) získat identifikační číslo,

e) při informování nebo zveřejňování.

(2) Správce daně může oznamující české fi-
nanční instituci nebo neoznamující české finanční in-

stituci uložit pořádkovou pokutu do 500 000 Kč,
pokud poruší povinnost při oznamování.

§ 13o

Postup správce daně při předávání informací

Správce daně informace získané na základě po-
daného oznámení předá ústřednímu kontaktnímu
orgánu.

§ 13p

Postup ústředního kontaktního orgánu
při předávání informací

(1) Ústřední kontaktní orgán předá informace
získané od správce daně kontaktnímu místu člen-
ského státu nebo kontaktnímu místu smluvního
státu, s nímž je uzavřená mezinárodní smlouva pou-
žitelná pro automatickou výměnu informací ozna-
movaných finančními institucemi, do 30. září kalen-
dářního roku následujícího po kalendářním roce, za
který byly oznámeny.

(2) Seznam smluvních států podle odstavce 1
zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dál-
kový přístup.

Pododdíl 2

Zvláštní ustanovení o automatické výměně informací
oznamovaných finančními institucemi

se Spojenými státy americkými

§ 13q

Identifikační číslo

(1) Oznamující česká finanční instituce požádá
kontaktní místo Spojených států amerických o přidě-
lení identifikačního čísla.

(2) Neoznamující česká finanční instituce, která
vede oznamovaný účet, požádá kontaktní místo Spo-
jených států amerických o přidělení identifikačního
čísla, pokud jí má být přiděleno podle mezinárodní
smlouvy.

(3) Finanční instituce požádá o identifikační
číslo tak, aby ho získala nejpozději do dne předchá-
zejícího dni, ve kterém má podat správci daně ozná-
mení.

(4) Finanční instituce oznámí identifikační číslo
správci daně do 15 dnů ode dne jeho přidělení.
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§ 13r

Neúčastnící se finanční instituce

(1) Oznamující česká finanční instituce dále
prověřuje, zda v kalendářním roce vede účet, jehož
majitelem je neúčastnící se finanční instituce.

(2) Oznamující česká finanční instituce, která
v daném kalendářním roce vede účet, jehož majite-
lem je neúčastnící se finanční instituce, oznámí tuto
skutečnost správci daně.

(3) Oznamující česká finanční instituce, která
neúčastnící se finanční instituci poukáže nebo zpro-
středkuje platbu ze zdrojů na území Spojených států
amerických,

a) poskytne tomu, od koho tuto platbu obdržela,
údaje nutné pro oznamování související s touto
platbou a sražení daně Spojených států americ-
kých podle mezinárodní smlouvy, nebo

b) srazí částku odpovídající dani Spojených států
amerických podle mezinárodní smlouvy, pokud
je k tomu vůči tomuto státu zavázána, a zašle ji
tomuto státu.

Oddíl 3

Společná ustanovení pro automatickou
výměnu informací

§ 13s

Informování a zveřejňování

(1) Oznamující česká finanční instituce infor-
muje oznamovanou osobu, která je fyzickou oso-
bou, o tom, že o ní budou shromažďovány a předá-
vány údaje, a to před učiněním prvního oznámení
správci daně obsahující údaje o této osobě, tak, aby
tato osoba mohla uplatnit svá práva na ochranu
osobních údajů.

(2) V případě narušení bezpečnosti týkající se
údajů o oznamované osobě, které zřejmě bude mít
dopad na ochranu osobních údajů nebo na soukromí
oznamované osoby, ji o této skutečnosti informuje

a) oznamující česká finanční instituce, pokud k na-

rušení bezpečnosti došlo při zpracování údajů
nebo jejich předání správci daně, nebo

b) ústřední kontaktní orgán v ostatních případech.

(3) Oznamující česká finanční instituce oznámí
narušení bezpečnosti podle odstavce 2 také ústřed-
nímu kontaktnímu orgánu.

(4) Oznamující česká finanční instituce zveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo jiným
vhodným způsobem, že uplatňuje

a) postupy náležité péče pro nové účty také na
dříve existující účty,

b) postupy náležité péče pro účty s vysokou hod-
notou také na účty s nižší hodnotou,

c) postupy náležité péče také pro dříve existující
účty entit, jejichž hodnota k rozhodnému dni
nepřevyšuje částku odpovídající 250 000 USD,
nebo

d) jiné srovnatelné nebo přísnější postupy podle
mezinárodní smlouvy.

§ 13t

Postup ústředního kontaktního orgánu
při přijímání informací

Ústřední kontaktní orgán přijímá a používá in-
formace od kontaktního místa jiného státu.“.

9. V § 25 odst. 6 se slova „na základě vzájemné
dohody mezi orgány“ nahrazují slovy „formát sta-
novený vzájemnou dohodou orgánů“ a za slovo
„států“ se vkládá slovo „ , zejména“.

10. V § 29 odst. 1 se slova „Ústřední kontaktní
orgán“ nahrazují slovem „Ministerstvo“, slova „kon-
taktním místem jiného státu“ se nahrazují slovy „ji-
ným státem“ a na konci odstavce se doplňuje věta
„Způsob provádění širší mezinárodní spolupráce do-
jedná ústřední kontaktní orgán s kontaktním místem
jiného státu.“.

11. Doplňují se přílohy č. 1 a 2 k zákonu, které
znějí:
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„Příloha č. 1 k zákonu č. 164/2013 Sb.
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Příloha č. 2 k zákonu č. 164/2013 Sb.
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Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Oznámení podle § 13k zákona č. 164/2013
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona, se nepodává za kalendářní rok 2015.

2. Pro účely informování o shromažďování
a předávání údajů podle § 13s odst. 1 zákona
č. 164/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se za první oznámení
správci daně považuje oznámení podané nejdříve za
rok 2016.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o daních z příjmů

Čl. III

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb.,
zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zá-
kona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona
č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona
č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona
č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona
č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona
č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona
č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona
č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona
č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona
č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona
č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona
č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona
č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zá-
kona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona
č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona
č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona
č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona
č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona
č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona
č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona
č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona
č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona
č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona
č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona
č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona
č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona

č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona
č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona
č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona
č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona
č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona
č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona
č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona
č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona
č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona
č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona
č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona
č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona
č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona
č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona
č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 466/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona
č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona
č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona
č. 503/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona
č. 80/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona
č. 160/2013 Sb., zákona č. 215/2013 Sb., zákona
č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 162/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona
č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona
č. 84/2015 Sb., zákona č. 127/2015 Sb., zákona
č. 221/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona
č. 377/2015 Sb. a zákona č. 47/2016 Sb., se mění
takto:

1. V § 38f odst. 12 se slova „(§ 38fa)“ zrušují.

2. § 38fa se včetně nadpisu a poznámky pod
čarou č. 105 zrušuje.
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3. V § 38j odst. 2 se na konci textu písmene e)
doplňují slova „a u poplatníka, který je daňovým
nerezidentem, den ukončení zaměstnání v České re-
publice“.

4. V § 38j odst. 2 se na konci textu písmene f)
doplňují slova „a odděleně se uvedou údaje o odměně
člena orgánu právnické osoby a sražené dani z této
odměny, jedná-li se o poplatníka, který je daňovým
nerezidentem“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zda-
ňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona a za zdaňovací období, které započalo přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva
a povinnosti s nimi související, se použije zákon
č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ

Zrušení zákona o výměně informací o finančních
účtech se Spojenými státy americkými pro účely

správy daní

Čl. V

Zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o fi-
nančních účtech se Spojenými státy americkými pro
účely správy daní, se zrušuje.

Čl. VI

Přechodná ustanovení

1. Pro výměnu informací o finančních účtech se
Spojenými státy americkými pro účely správy daní,
jakož i pro práva a povinnosti s ní související, za
kalendářní roky přede dnem nabytí účinnosti tohoto

zákona, se použije zákon č. 330/2014 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona.

2. U finančního účtu, který oznamující česká
finanční instituce vedla ke dni uvedenému v meziná-
rodní smlouvě podle § 1 odst. 3 zákona č. 330/2014
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, není povinna do dne uvedeného
v této mezinárodní smlouvě zjišťovat a oznamovat
federální daňové identifikační číslo používané pro
daňové účely; je-li jí známo, oznámí je.

3. Není-li oznamující české finanční instituci
známo federální daňové identifikační číslo používané
pro daňové účely podle bodu 2, oznámí místo něj
datum narození, je-li jí známo.

4. U finančního účtu, který oznamující česká
finanční instituce vedla ke dni uvedenému v meziná-
rodní smlouvě podle § 1 odst. 3 zákona č. 330/2014
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, prověří oznamující česká finanční in-
stituce oznamované účty nejpozději do dne uvede-
ného v této mezinárodní smlouvě.

5. Oznamující česká finanční instituce oznámí
za kalendářní roky 2015 a 2016 v souladu s meziná-
rodní smlouvou podle § 1 odst. 3 zákona č. 330/2014
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, název neúčastnící se finanční insti-
tuce a úhrnnou výši plateb, které jí v daném kalen-
dářním roce poukázala nebo zprostředkovala.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení.

v z. Jermanová v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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ZÁKON

ze dne 16. března 2016,

kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna obecního zřízení

Čl. I

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona
č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona
č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona
č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona
č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona
č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona
č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 234/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona
č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona
č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona
č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 72/2012 Sb., zákona
č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona
č. 257/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb. a zákona č. 24/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 26 se za slovo „financí,“ vkládají slova
„Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu,“.

2. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který zní:

„§ 26a

(1) Je-li území obce nebo jeho část součástí ka-
tastrálního území jiné obce, vyzve Ministerstvo vni-
tra dotčené obce, aby ve lhůtě 1 roku uzavřely do-
hodu podle § 26.

(2) Nedojde-li k uzavření dohody podle od-
stavce 1 ve stanovené lhůtě, rozhodne o změně hra-
nic obcí po projednání s příslušným katastrálním
úřadem Ministerstvo vnitra z moci úřední.

(3) Ministerstvo vnitra při rozhodování podle
odstavce 2 přihlédne zejména k historickým hrani-
cím a současným územním vazbám dotčených obcí,
k vlastnictví pozemků a staveb, k výsledkům míst-
ních referend, pokud se v této věci konala, a k prů-
běhu dosavadních jednání dotčených obcí.

(4) Pravomocné rozhodnutí je podkladem pro
změny údajů o katastrálních územích a hranicích
obcí v základním registru územní identifikace, adres
a nemovitostí, popřípadě v dalších veřejných rejstří-
cích. Ministerstvo vnitra zašle opis pravomocného
rozhodnutí Českému úřadu zeměměřickému a katas-
trálnímu, příslušnému katastrálnímu úřadu a České-
mu statistickému úřadu.

(5) Řízení o změně hranic obcí ukončené pra-
vomocným rozhodnutím nelze obnovit a pravo-
mocné rozhodnutí o změně hranic obcí nelze pře-
zkoumat ve správním řízení.“.

3. V § 28 odst. 2 se slova „ , Českému úřadu
zeměměřickému a katastrálnímu a příslušnému ka-
tastrálnímu úřadu“ zrušují.

4. V § 29 odst. 2 se slova „podle posledního
sčítání“ nahrazují slovy „v posledních dvou sčítá-
ních“ a před slovo „alespoň“ se vkládá slovo „vždy“.

5. V § 29 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „ , anebo pokud o to písemně požádá spolek,
který podle stanov zastupuje zájmy příslušné národ-
nostní menšiny48) a který ke dni podání žádosti pů-
sobí alespoň 5 let na území obce“.

Poznámka pod čarou č. 48 zní:
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„48) § 5 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků ná-
rodnostních menšin a o změně některých zákonů.
§ 214 občanského zákoníku.“.

6. V § 31 odst. 4 se za slovo „čísla“ vkládají
slova „nebo evidenčního čísla“.

7. Za § 36 se vkládá nový § 36a, který zní:

„§ 36a

Obec může ocenit významné životní události
svých občanů.“.

8. V § 39 odst. 1 větě první se slova „prodat,
směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout
jej nebo poskytnout jako výpůjčku“ nahrazují slovy
„prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat
nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo
stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce
smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnic-
tví obce“.

9. Poznámka pod čarou č. 15a zní:

„15a) § 8 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (ka-
tastrální zákon).“.

10. V § 39 odst. 1 větě čtvrté se slovo „Nemo-
vitost“ nahrazuje slovy „Nemovitá věc“ a slovo
„platného“ se nahrazuje slovem „platnými“.

11. V § 39 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „ , jde-li o cenu nižší než obvyklou. Není-li
odchylka od ceny obvyklé zdůvodněna, je právní
jednání neplatné“.

12. V § 39 odstavec 3 včetně poznámky pod
čarou č. 49 zní:

„(3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jde-li
o pronájem bytů nebo hrobových míst anebo o pro-
nájem, pacht nebo výpůjčku majetku obce na dobu
kratší než 30 dnů nebo jde-li o pronájem, pacht, vý-
prosu nebo výpůjčku právnické osobě zřízené nebo
založené obcí nebo právnické osobě, kterou obec
ovládá49).

49) § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech (zákon o obchodních korporacích).“.

13. § 40 zní:

„§ 40

Usnesení, jímž zastupitelstvo obce nebo rada

obce rozhodly o nabytí věci v dražbě, ve veřejné
soutěži o nejvhodnější nabídku nebo o jejím nabytí
jiným obdobným způsobem, se až do ukončení
dražby, veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku nebo
jiného obdobného postupu nezpřístupňují podle to-
hoto zákona ani neposkytují podle jiného právního
předpisu34).“.

14. V § 41 odst. 3 se za slova „§ 39 odst. 1“
vkládají slova „a 2“.

15. V § 85 písm. a) se za slova „nabytí a převod“
vkládá slovo „hmotných“ a za slovo „zákonů“ se
vkládají slova „ , s výjimkou inženýrských sítí a po-
zemních komunikací“.

16. V § 85 se na konci písmene l) tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena m) a n), která
znějí:
„m) nabytí a převod práva stavby a smluvní zřízení

práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce,

n) zpeněžení hmotné nemovité věci ve vlastnictví
obce nebo práva stavby ve veřejné dražbě a na-
bytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby
obcí v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější
nabídku nebo jiným obdobným způsobem; tuto
pravomoc může zastupitelstvo obce zcela nebo
zčásti svěřit radě obce nebo starostovi.“.

17. V § 102 odst. 2 písm. k) se slova „přísluš-
nému odboru obecního úřadu“ nahrazují slovy
„obecnímu úřadu nebo starostovi“.

18. V § 102 odst. 2 se písmeno m) zrušuje.

Dosavadní písmena n) až q) se označují jako písme-
na m) až p).

19. V § 102 odst. 3 se na konci textu věty první
doplňují slova „ ; rada obce může tyto pravomoci
zcela nebo zčásti svěřit starostovi nebo obecnímu
úřadu; rada obce může svěřit obecní policii zcela
nebo zčásti rozhodování o právních jednáních sou-
visejících s činností obecní policie“.

20. V § 102 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

21. V § 102 odst. 4 se slovo „q)“ nahrazuje slo-
vem „p)“.

22. V § 117 odstavec 3 zní:

„(3) Obec, v jejímž územním obvodu žije podle
posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů obce
hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje vý-
bor pro národnostní menšiny, pokud o to písemně
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požádá spolek zastupující zájmy národnostní men-
šiny48). Nejméně polovinu členů výboru musí tvořit
příslušníci národnostních menšin, ledaže tuto pod-
mínku nelze splnit pro nedostatek kandidátů z řad
národnostních menšin.“.

23. V § 137 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Slib člena zastupitelstva městského obvodu
nebo městské části zní: „Slibuji věrnost České repu-
blice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu městského ob-
vodu (městské části) a jeho (jejích) občanů a řídit se
Ústavou a zákony České republiky.““.

24. § 143 zní:

„§ 143

Městské části a městské obvody mohou ocenit
významné životní události svých občanů.“.

25. V § 149a odst. 2 se za písmeno j) vkládají
nová písmena k) až m), která znějí:

„k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření
manželství, došlo-li k uzavření manželství
mimo území České republiky, místo a stát, da-
tum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení manželství za neplatné, datum na-
bytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci
manželství, datum zániku manželství smrtí jed-
noho z manželů, nebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho
z manželů za mrtvého a den, který byl v pravo-
mocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého
uveden jako den smrti, popřípadě jako den,
který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil,
anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o rozvodu manželství,

l) datum a místo vzniku registrovaného partner-
ství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registro-
vaného partnerství, datum zániku registrova-
ného partnerství smrtí jednoho z registrovaných
partnerů, nebo datum nabytí právní moci roz-
hodnutí soudu o prohlášení jednoho z registro-
vaných partnerů za mrtvého a den, který byl
v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě
jako den, který registrovaný partner prohlášený
za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní

moci rozhodnutí soudu o zrušení registrova-
ného partnerství,

m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo
manžela nebo registrovaného partnera; je-li
manželem nebo registrovaným partnerem fy-
zická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo,
jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo
registrovaného partnera a datum jeho naro-
zení,“.

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

Čl. II

Přechodné ustanovení

Pokud orgán obce rozhodl přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona o majetkoprávním jednání,
posoudí se splnění podmínek pro toto jednání, které
jsou stanoveny obecním zřízením, podle obecního
zřízení ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna krajského zřízení

Čl. III

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zří-
zení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona
č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona
č. 231/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb.,
zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zá-
kona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona
č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 118/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona
č. 347/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona
č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona
č. 24/2015 Sb. a zákona č. 298/2015 Sb., se mění
takto:

1. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který zní:
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„§ 13a

Kraj může ocenit významné životní události
svých občanů.“.

2. V § 18 odst. 1 větě první se slova „prodat,
směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout
jej anebo poskytnout jako výpůjčku“ nahrazují
slovy „prodat, směnit, darovat, pronajmout, pro-
pachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc
nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu
a záměr kraje smluvně zřídit právo stavby k pozemku
ve vlastnictví kraje“.

3. V § 18 odst. 1 větě druhé se slovo „Nemovi-
tost“ nahrazuje slovy „Nemovitá věc“.

4. Poznámka pod čarou č. 9a zní:

„9a) § 8 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (ka-
tastrální zákon).“.

5. V § 18 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „ , jde-li o cenu nižší než obvyklou. Není-li
odchylka od ceny obvyklé zdůvodněna, je právní
jednání neplatné“.

6. V § 18 odstavec 3 včetně poznámek pod ča-
rou č. 9b a 30 zní:

„(3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jde-li
o pronájem bytů, dále jde-li o pronájem, pacht anebo
výpůjčku majetku kraje na dobu kratší než 90 dnů
nebo jde-li o pronájem, pacht, výprosu nebo vý-
půjčku právnické osobě, jejímž zřizovatelem nebo
zakladatelem je kraj anebo kterou kraj ovládá30),
nebo jde-li o pronájem silničního nebo silničního
pomocného pozemku v souvislosti se zvláštním uží-
váním silnic podle zvláštního zákona9b).

9b) § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů.

30) § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech (zákon o obchodních korporacích).“.

7. V § 18 odst. 4 se slovo „výpůjčky“ nahrazuje
slovy „výpůjčku, výprosu, pacht“.

8. § 19 zní:

„§ 19

Usnesení, jímž zastupitelstvo nebo rada roz-
hodly o nabytí věci v dražbě, ve veřejné soutěži o nej-
vhodnější nabídku nebo o jejím nabytí jiným obdob-

ným způsobem, se až do ukončení dražby, veřejné
soutěže o nejvhodnější nabídku nebo jiného obdob-
ného postupu nezpřístupňují podle tohoto zákona
ani neposkytují podle jiného právního předpisu22).“.

9. V § 23 odst. 3 se za slova „§ 18 odst. 1“
vkládají slova „a 2“.

10. V § 36 písmeno a) zní:

„a) nabytí a převod hmotných nemovitých věcí,
s výjimkou inženýrských sítí a pozemních ko-
munikací,“.

11. V § 36 se na konci textu písmene d) doplňují
slova „ , s výjimkou poskytování dotací v době vy-
hlášení krizového stavu podle jiného právního před-
pisu28), je-li dotace poskytována v souvislosti s vy-
hlášeným krizovým stavem“.

12. V § 36 se na konci písmene m) tečka na-
hrazuje čárkou a doplňují se písmena n) a o), která
znějí:

„n) nabytí a převod práva stavby a smluvní zřízení
práva stavby k pozemku ve vlastnictví kraje,

o) zpeněžení hmotné nemovité věci ve vlastnictví
kraje nebo práva stavby ve veřejné dražbě a na-
bytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby
krajem v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhod-
nější nabídku nebo jiným obdobným způso-
bem; tuto pravomoc může zastupitelstvo zcela
nebo zčásti svěřit radě nebo hejtmanovi.“.

13. V § 59 odst. 1 se písmeno l) zrušuje.

Dosavadní písmena m) až o) se označují jako pís-
mena l) až n).

14. V § 59 odst. 4 větě první se slova „od-
stavce 1 písm. l) a podle“ zrušují a ve větě druhé se
za slovo „hejtmanovi“ vkládají slova „nebo kraj-
skému úřadu zcela nebo zčásti“.

15. V § 78 odstavec 2 včetně poznámky pod
čarou č. 31 zní:

„(2) Kraj, v jehož územním obvodu žije podle
posledního sčítání lidu alespoň 5 % občanů kraje
hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje vý-
bor pro národnostní menšiny, pokud o to písemně
požádá spolek zastupující zájmy národnostní men-
šiny31). Nejméně polovinu členů výboru musí tvořit
příslušníci národnostních menšin, ledaže tuto pod-
mínku nelze splnit pro nedostatek kandidátů z řad
národnostních menšin.
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31) § 5 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků ná-
rodnostních menšin a o změně některých zákonů.
§ 214 občanského zákoníku.“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Pokud orgán kraje rozhodl přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona o majetkoprávním jednání,
posoudí se splnění podmínek pro toto jednání, které
jsou stanoveny krajským zřízením, podle krajského
zřízení ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o hlavním městě Praze

Čl. V

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001
Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb.,
zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zá-
kona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona
č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona
č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona
č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona
č. 626/2004 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 66/2008 Sb., zákona
č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 326/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona
č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona
č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona
č. 457/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona
č. 239/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona
č. 24/2015 Sb. a zákona č. 298/2015 Sb., se mění
takto:

1. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který zní:

„§ 10a

Hlavní město Praha a městské části mohou oce-
nit významné životní události svých občanů.“.

2. V § 12 odst. 1 se za slovo „financí“ vkládají
slova „ , Českému úřadu zeměměřickému a katastrál-
nímu“.

3. V § 36 odst. 1 větě první se slova „prodat,
směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout
jej nebo poskytnout jako výpůjčku“ nahrazují slovy
„prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat
nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo
stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměry
hlavního města Prahy nebo městských částí smluvně
zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví hlav-
ního města Prahy“.

4. V § 36 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Nemovitá věc se v záměru označí údaji podle
zvláštního zákona30) platnými ke dni zveřejnění zá-
měru.“.

Poznámka pod čarou č. 30 zní:

„30) § 8 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (ka-
tastrální zákon).“.

5. V § 36 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „ , jde-li o cenu nižší než obvyklou. Není-li
odchylka od ceny obvyklé zdůvodněna, je právní
jednání neplatné“.

6. V § 36 odstavec 3 včetně poznámky pod ča-
rou č. 31 zní:

„(3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jde-li
o pronájem bytů nebo hrobových míst anebo o pro-
nájem, pacht nebo výpůjčku majetku hlavního města
Prahy na dobu kratší než 30 dnů nebo jde-li o pro-
nájem, pacht, výprosu nebo výpůjčku právnické
osobě, jejímž zřizovatelem nebo zakladatelem je
hlavní město Praha nebo městská část anebo kterou
hlavní město Praha nebo městská část ovládá31).

31) § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech (zákon o obchodních korporacích).“.

7. § 42 včetně poznámky pod čarou č. 32 zní:

„§ 42

Usnesení, jímž zastupitelstvo hlavního města
Prahy, rada hlavního města Prahy, zastupitelstvo
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městské části nebo rada městské části rozhodly o na-
bytí věci v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější
nabídku nebo o jejím nabytí jiným obdobným způ-
sobem, se až do ukončení dražby, veřejné soutěže
o nejvhodnější nabídku nebo jiného obdobného po-
stupu nezpřístupňují podle tohoto zákona ani nepo-
skytují podle jiného právního předpisu32).

32) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informa-
cím, ve znění pozdějších předpisů.“.

8. V § 43 odst. 2 se za slova „§ 36 odst. 1“
vkládají slova „a 2“.

9. V § 59 odst. 3 se na konci textu písmene g)
doplňují slova „a s výjimkou poskytování dotací
v době vyhlášení krizového stavu podle jiného práv-
ního předpisu25), je-li dotace poskytována v souvis-
losti s vyhlášeným krizovým stavem“.

10. V § 59 odst. 3 písmeno k) zní:

„k) o nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí,
s výjimkou inženýrských sítí a pozemních ko-
munikací,“.

11. V § 59 odst. 3 písmeno m) zní:

„m) o darování movitých věcí včetně peněz v celkové
hodnotě vyšší než 2 000 000 Kč ročně jedné
a téže osobě, s výjimkou poskytování jednorá-
zových sociálních výpomocí občanům a s výjim-
kou darování ztracených a opuštěných zvířat
fyzickým a právnickým osobám,“.

12. V § 59 odst. 3 se na konci písmene p) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno q) se zrušuje.

13. V § 59 se na konci odstavce 3 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena q) a r), která znějí:
„q) nabytí a převod práva stavby a smluvní zřízení

práva stavby k pozemku ve vlastnictví hlavního
města Prahy,

r) zpeněžení hmotné nemovité věci ve vlastnictví
hlavního města Prahy nebo práva stavby ve ve-
řejné dražbě a nabytí hmotné nemovité věci
nebo práva stavby hlavním městem Prahou
v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější na-
bídku nebo jiným obdobným způsobem; tuto
pravomoc může zastupitelstvo hlavního města
Prahy zcela nebo zčásti svěřit radě hlavního
města Prahy nebo primátorovi hlavního města
Prahy.“.

14. V § 68 se na konci textu odstavce 3 doplňují

slova „ ; rada hlavního města Prahy může tyto pra-
vomoci zcela nebo zčásti svěřit primátorovi hlavního
města Prahy nebo Magistrátu hlavního města Prahy;
rada hlavního města Prahy může svěřit městské po-
licii hlavního města Prahy zcela nebo zčásti rozho-
dování o právních jednáních souvisejících s činností
městské policie hlavního města Prahy“.

15. V § 72 odst. 3 písm. h) se slova „nebo po-
kud tak stanoví zákon“ zrušují.

16. V § 72 se na konci odstavce 3 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

„i) plní další úkoly stanovené tímto nebo zvláštním
zákonem,

j) plní obdobné úkoly jako statutární orgán za-
městnavatele podle zvláštních právních před-
pisů vůči uvolněným členům zastupitelstva
hlavního města Prahy a řediteli Magistrátu hlav-
ního města Prahy.“.

17. V § 78 odstavec 2 včetně poznámky pod
čarou č. 33 zní:

„(2) Pokud v územním obvodu hlavního města
Prahy žije podle posledního sčítání lidu alespoň 5 %
občanů hlavního města Prahy hlásících se k národ-
nosti jiné než české, zřizuje zastupitelstvo hlavního
města Prahy výbor pro národnostní menšiny, pokud
o to písemně požádá spolek zastupující zájmy ná-
rodnostní menšiny33). Nejméně polovinu členů vý-
boru musí tvořit příslušníci národnostních menšin,
ledaže tuto podmínku nelze splnit pro nedostatek
kandidátů z řad národnostních menšin.

33) § 5 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků ná-
rodnostních menšin a o změně některých zákonů.
§ 214 občanského zákoníku.“.

18. V § 87 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Slib člena zastupitelstva městské části zní:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest
a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědo-
mitě, v zájmu městské části a jejích občanů, řídit se
Ústavou a zákony České republiky.““.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako od-
stavce 3 až 6.

19. V § 89 odst. 2 písm. b) se za slova „finanč-
ních výpomocí“ vkládají slova „nad 50 000 Kč v jed-
notlivém případě“.
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20. V § 89 odst. 2 písm. e) se za slovo „pře-
vodu“ vkládá slovo „hmotných“.

21. V § 89 odst. 2 písmeno f) zní:

„f) o darování movitých věcí včetně peněz v celkové
hodnotě vyšší než 50 000 Kč ročně jedné a téže
osobě, s výjimkou poskytování jednorázových
sociálních výpomocí občanům a s výjimkou da-
rování ztracených a opuštěných zvířat fyzickým
a právnickým osobám,“.

22. V § 89 odst. 2 se na konci písmene k) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno l) se zrušuje.

23. V § 89 se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), která znějí:
„l) nabytí a převod práva stavby a smluvní zřízení

práva stavby k pozemku ve vlastnictví hlavního
města Prahy,

m) zpeněžení hmotné nemovité věci ve vlastnictví
hlavního města Prahy nebo práva stavby ve ve-
řejné dražbě a nabytí hmotné nemovité věci
nebo práva stavby hlavním městem Prahou
v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější na-
bídku nebo jiným obdobným způsobem; tuto
pravomoc může zastupitelstvo městské části
zcela nebo zčásti svěřit radě městské části nebo
starostovi městské části.“.

24. V § 94 odst. 2 písmeno c) zní:

„c) na návrh tajemníka úřadu městské části jmeno-
vat a odvolávat vedoucí odborů úřadu městské
části; jmenování nebo odvolání vedoucího od-
boru bez návrhu tajemníka úřadu městské části
je neplatné,“.

25. V § 94 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „ ; rada městské části může tyto pravomoci
zcela nebo zčásti svěřit starostovi městské části nebo
úřadu městské části“.

26. V § 104 odst. 2 se věta třetí zrušuje.

27. V § 119b odst. 2 se za písmeno j) vkládají
nová písmena k) až m), která znějí:
„k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření

manželství, došlo-li k uzavření manželství
mimo území České republiky, místo a stát, da-
tum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení manželství za neplatné, datum na-
bytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci
manželství, datum zániku manželství smrtí jed-
noho z manželů, nebo datum nabytí právní

moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho
z manželů za mrtvého a den, který byl v pravo-
mocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého
uveden jako den smrti, popřípadě jako den,
který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil,
anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o rozvodu manželství,

l) datum a místo vzniku registrovaného partner-
ství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registro-
vaného partnerství, datum zániku registrova-
ného partnerství smrtí jednoho z registrovaných
partnerů, nebo datum nabytí právní moci roz-
hodnutí soudu o prohlášení jednoho z registro-
vaných partnerů za mrtvého a den, který byl
v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě
jako den, který registrovaný partner prohlášený
za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o zrušení registrova-
ného partnerství,

m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo
manžela nebo registrovaného partnera; je-li
manželem nebo registrovaným partnerem fy-
zická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo,
jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo
registrovaného partnera a datum jeho naro-
zení,“.

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

28. V příloze se v bodu 18 slovo „Hájek“ na-
hrazuje slovy „Hájek u Uhříněvsi“.

29. V příloze se v bodu 66 slovo „Nedvězí“
nahrazuje slovy „Nedvězí u Říčan“.

30. V příloze se v bodu 98 slovo „Újezd“ na-
hrazuje slovy „Újezd u Průhonic“.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Pokud orgán hlavního města Prahy nebo orgán
městské části rozhodl přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona o majetkoprávním jednání, posoudí
se splnění podmínek pro toto jednání, které jsou sta-
noveny zákonem o hlavním městě Praze, podle zá-
kona o hlavním městě Praze ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
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ČÁST ČTVRTÁ

Změna katastrálního zákona

Čl. VII

V § 29 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru ne-
movitostí (katastrální zákon), se na konci textu od-
stavce 2 doplňují slova „nebo pravomocné rozhod-
nutí o změně hranic obcí“.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. VIII

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

v z. Jermanová v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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ZÁKON

ze dne 16. března 2016,

kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdro-
jích energie a o změně některých zákonů, ve znění
zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zá-
kona č. 90/2014 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., se mění
takto:

1. V § 4 odstavec 12 zní:

„(12) Ustanovení odstavce 6 písm. c) se nevzta-
huje na výrobce, který vyrábí elektřinu z obnovitel-
ných zdrojů a jehož hlavním předmětem činnosti je
zemědělská výroba. Způsob určení hlavního před-
mětu činnosti zemědělská výroba a způsob vedení

seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti ze-
mědělská výroba stanoví prováděcí právní předpis.“.

2. V § 6 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Ustanovení odstavce 5 se nepoužije pro
výrobce, který vyrábí elektřinu z vysokoúčinné
kombinované výroby elektřiny a tepla, jehož hlav-
ním předmětem činnosti je zemědělská výroba. Způ-
sob určení hlavního předmětu činnosti zemědělská
výroba a způsob vedení seznamu výrobců s hlavním
předmětem činnosti zemědělská výroba stanoví pro-
váděcí právní předpis.“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení.

v z. Jermanová v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.

Sbírka zákonů č. 107 / 2016Částka 41 Strana 1963



108

VYHLÁŠKA

ze dne 21. března 2016

o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem
v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

Ministerstvo financí stanoví podle § 13d odst. 6
zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při
správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů,
ve znění zákona č. 105/2016 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis
Evropské unie1) a stanoví pro účely automatické vý-
měny informací s jiným státem vyňaté účty, u nichž
je nízké riziko, že jejich prostřednictvím bude ohro-
ženo správné zjištění a stanovení daně nebo zabez-
pečení její úhrady.

§ 2

Vyňaté účty

Vyňatým účtem je

a) důchodové spoření účastníka podle zákona
upravujícího důchodové spoření,

b) penzijní připojištění se státním příspěvkem
účastníka podle zákona upravujícího penzijní
připojištění se státním příspěvkem, jestliže cel-
ková výše jeho příspěvků za kalendářní rok ne-
přesáhne částku odpovídající 50 000 USD,

c) doplňkové penzijní spoření účastníka podle zá-
kona upravujícího doplňkové penzijní spoření,
jestliže celková výše jeho příspěvků za kalen-
dářní rok nepřesáhne částku odpovídající
50 000 USD.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

Ing. Babiš v. r.
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