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SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 216 Rozeslána dne 10. prosince 2020 Cena Kč 37,–

O B S A H :

523. Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění
pozdějších předpisů

524. Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění zákona č. 119/2020 Sb., a zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Sdě lení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v usnesení vlády České republiky ze dne 10. prosince 2020 č. 1295,
vyhlášeném pod č. 522/2020 Sb.
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ZÁKON

ze dne 3. prosince 2020,

kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných
informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění
zákona č. 119/2007 Sb., zákona č. 177/2007 Sb., zá-
kona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona
č. 250/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 255/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 181/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona
č. 204/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona
č. 135/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona
č. 256/2017 Sb., zákona č. 35/2018 Sb., zákona
č. 277/2019 Sb. a zákona č. 46/2020 Sb., se mění
takto:

1. V § 57 se za odstavec 7 vkládá nový odsta-
vec 8, který zní:

„(8) Platnost osvědčení podle odstavce 2 neza-
niká z důvodu uvedeného v § 56 odst. 1 písm. a) do
doby rozhodnutí o žádosti podle § 94 odst. 4 nebo
§ 96 odst. 4, nejdéle však po dobu 12 měsíců od
uplynutí doby platnosti osvědčení, pokud byla žá-
dost podána v době, kdy byl vyhlášen válečný stav
nebo pro celé území České republiky nouzový stav
nebo stav ohrožení státu (dále jen „krizový stav“),
nebo byl-li krizový stav vyhlášen v průběhu řízení
o této žádosti.“.

Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstav-
ce 9 a 10.

2. Za § 60 se vkládá nový § 60a, který zní:

„§ 60a

Držitel osvědčení fyzické osoby nebo podnika-
tele je oprávněn v případě, že mu zanikla platnost

osvědčení z důvodu uvedeného v § 56 odst. 1
písm. a), mít do doby vydání rozhodnutí o žádosti
podle § 94 odst. 4 nebo § 96 odst. 4, nejdéle však po
dobu 12 měsíců od uplynutí doby platnosti osvěd-
čení, přístup k utajované informaci do stupně utajení
a v případě podnikatele i ve formě přístupu odpoví-
dajícím dosavadnímu osvědčení, pokud byla žádost
podána v době, kdy byl vyhlášen krizový stav, nebo
byl-li krizový stav vyhlášen v průběhu řízení o této
žádosti.“.

3. Za § 80 se vkládá nový § 80a, který zní:

„§ 80a

Držitel dokladu je oprávněn v případě, že mu
zanikla platnost dokladu z důvodu uvedeného v § 85
odst. 3 písm. a), do doby vydání rozhodnutí o žá-
dosti podle § 99 odst. 4, nejdéle však po dobu 12 mě-
síců od uplynutí doby platnosti dokladu, vykonávat
citlivou činnost nebo mít přístup k utajované infor-
maci stupně utajení Vyhrazené, pokud byla žádost
podána v době, kdy byl vyhlášen krizový stav, nebo
byl-li krizový stav vyhlášen v průběhu řízení o této
žádosti.“.

4. V § 117 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Lhůty podle odstavců 1 až 7 neběží po
dobu, kdy je vyhlášen krizový stav.“.

5. V § 137 se na konci písmene j) slovo „a“ na-
hrazuje čárkou.

6. V § 137 se na konci písmene k) tečka nahra-
zuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno l), které zní:

„l) vede a na svých internetových stránkách zveřej-
ňuje seznam osvědčení fyzické osoby, osvěd-
čení podnikatele a dokladů, jejichž držitelé jsou
oprávněni mít přístup k utajované informaci po-
dle § 60a nebo vykonávat citlivou činnost nebo
mít přístup k utajované informaci stupně utajení
Vyhrazené podle § 80a.“.

7. V § 150 odst. 1 písm. d) a v § 155 odst. 1
písm. e) se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.
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Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Fyzická osoba nebo podnikatel, kteří podali
žádost podle § 94 odst. 4 nebo § 96 odst. 4 zákona
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti, o které Národní bez-
pečnostní úřad do dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona nerozhodl, a jimž nezanikla platnost osvědčení
ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou opráv-
něni mít přístup k utajované informaci podle § 60a
zákona č. 412/2005 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, za podmínky, že
žádost byla podána v době, kdy byl vyhlášen válečný
stav nebo pro celé území České republiky nouzový
stav nebo stav ohrožení státu, nebo byl válečný stav
nebo pro celé území České republiky nouzový stav
nebo stav ohrožení státu vyhlášen v průběhu řízení
o této žádosti, a to do doby vydání rozhodnutí
o podané žádosti, nejdéle však po dobu 12 měsíců
od uplynutí doby platnosti osvědčení.

2. Fyzická osoba, která podala žádost podle

§ 99 odst. 4 zákona č. 412/2005 Sb., o které Národní
bezpečnostní úřad do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona nerozhodl, a jíž nezanikla platnost dokladu
ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, je oprávněna
k výkonu citlivé činnosti nebo k přístupu k utajované
informaci stupně utajení Vyhrazené podle § 80a zá-
kona č. 412/2005 Sb., ve znění účinném ode dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona, za podmínky, že žá-
dost byla podána v době, kdy byl vyhlášen válečný
stav nebo pro celé území České republiky nouzový
stav nebo stav ohrožení státu, nebo byl válečný stav
nebo pro celé území České republiky nouzový stav
nebo stav ohrožení státu vyhlášen v průběhu řízení
o této žádosti, a to do doby vydání rozhodnutí
o podané žádosti, nejdéle však po dobu 12 měsíců
od uplynutí doby platnosti dokladu.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následují-
cím po dni jeho vyhlášení.

v z. Filip v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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ZÁKON

ze dne 3. prosince 2020,

kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění,
ve znění zákona č. 119/2020 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o distribuci pojištění a zajištění

Čl. I

Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění
a zajištění, ve znění zákona č. 119/2020 Sb., se mění
takto:

1. V § 56 odst. 6 se číslo „42“ nahrazuje čís-
lem „43“.

2. V § 120 odstavec 6 zní:

„(6) Oprávnění k činnosti samostatného zpro-
středkovatele, které vzniklo podle odstavce 4, za-
niká, neoznámí-li tento samostatný zprostředkovatel
České národní bance prostřednictvím aplikace České
národní banky pro registraci subjektů do 30 měsíců
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona

a) předmět činnosti v členění podle jednotlivých
skupin odbornosti, a to po vykonání odborné
zkoušky,

b) osoby, s nimiž je úzce propojen nebo které na
něm mají přímý nebo nepřímý podíl převyšující
10 % na hlasovacích právech nebo na základním
kapitálu, a

c) osoby uvedené v § 42 odst. 1 písm. e).“.

3. V § 122 odst. 1 se číslo „24“ nahrazuje čís-
lem „30“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. II

V položce 65 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění zákona č. 56/2006
Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 420/2009 Sb.,
zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zá-
kona č. 37/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 241/2013 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona
č. 258/2016 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona
č. 371/2017 Sb., zákona č. 171/2018 Sb. a zákona
č. 119/2020 Sb., se v poznámce číslo „30“ nahrazuje
číslem „3“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následují-
cím po dni jeho vyhlášení.

v z. Filip v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

o opravě tiskové chyby v usnesení vlády České republiky ze dne 10. prosince 2020
č. 1295, vyhlášeném pod č. 522/2020 Sb.

V bodě II. má bod 2 správně znít:

„2. v bodě II.11 písmeno e) zní:

„e) zakazuje se prodávat rozlévané nebo na místě připravované nápoje k okamžité konzumaci v případě
prodeje z provozovny stravovacích služeb zákazníkovi mimo její vnitřní prostory (např. výdejové
okénko),“,“.
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UPOZORNĚNÍ ODBĚRATELŮM

Tato částka je rozesílána přednostně před částkami 211/2020 Sb., 212/2020 Sb., 213/2020 Sb.
a 214/2020 Sb.

Redakce

Sbírka zákonů 2020

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího
roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního
ročníku na základěpočtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2020 činí 6 000,– Kč, druhá záloha na rok 2020 činí 7 000,– Kč) – Vychází podle
potřeby – Distribuce: Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) –
516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175, e-mail – sbirky@walstead-moraviapress.com. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz –
Drobný prodej – Brno: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31;
Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskev-
ská 28; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství
a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23, BMSS START, s. r. o., Olšanská 3; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: DOVOZ
TISKU SUWECO CZ, s. r. o., Sestupná 153/11; Praha 10: MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605;Ústí nad Labem: KARTOON,
s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45. Distribuční
podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány
do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od
zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů.
Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství
v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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