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O B S A H :

121. Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů

122. Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

123. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1963 Sb.,
o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů

124. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony



vyžádá podle zvláštního právního předpisu47d) výpis
z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu
z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku
trestů se předávají v elektronické podobě, a to způso-
bem umožňujícím dálkový přístup. Fyzická osoba dále
dokládá bezúhonnost obdobnými doklady, jako je vý-
pis z Rejstříku trestů, vydanými státy, ve kterých se
v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle než
3 měsíce. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce;
doklad o bezúhonnosti může být nahrazen dokladem
o způsobilosti k výkonu povolání nebo činnosti, pokud
prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti. Bezúhon-
nost za právnickou osobu se prokazuje u všech členů
statutárního orgánu; za organizační složku státu, kraje
nebo obce u jejího vedoucího. Při uznávání dokladu
o bezúhonnosti, který vydal příslušný orgán jiného
členského státu Evropské unie, se postupuje podle
zvláštního právního předpisu30a).

47d) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozděj-
ších předpisů.“.

2. V § 83e odst. 3 se věta poslední nahrazuje větou
„Bezúhonnost fyzické osoby se prokazuje obdobně
podle § 83b odst. 3.“.

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o návykových látkách

Čl. LI

V § 8 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových lát-
kách a o změně některých dalších zákonů, ve znění
zákona č. 117/2000 Sb., odstavec 5 včetně poznámky
pod čarou č. 5f zní:

„(5) Povolení k zacházení může být vydáno pou-
ze bezúhonné fyzické osobě, která má trvalý pobyt na
území České republiky, nebo právnické osobě se síd-
lem v České republice. Podmínka trvalého pobytu nebo
sídla v České republice neplatí, jedná-li se o občana
členského státu Evropské unie, o státního občana Čes-
ké republiky, který nemá na území České republiky
pobyt, nebo o právnickou osobu se sídlem v členském
státě Evropské unie. U právnické osoby se prokazuje
bezúhonnost fyzických osob, které jsou zapsány v ob-
chodním rejstříku jako osoby oprávněné za ni jednat;
u právnické osoby, která se nezapisuje do obchodního
rejstříku, se prokazuje bezúhonnost fyzických osob,
které jsou označeny ve zřizovacích dokumentech jako
osoby oprávněné za ni jednat. Bezúhonností se pro
účely tohoto zákona rozumí skutečnost, že fyzická
osoba nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný
trestný čin nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti
v souvislosti se zacházením s návykovými látkami, pre-

kursory a léčivy. Za účelem doložení bezúhonnosti ža-
datele si Ministerstvo zdravotnictví vyžádá podle
zvláštního právního předpisu5f) výpis z evidence Rejs-
tříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejs-
tříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se pře-
dávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňu-
jícím dálkový přístup.

5f) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších
předpisů.“.

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o léčivech

Čl. LII

V § 20 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změ-
nách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech),
se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně
poznámky pod čarou č. 30a zní:

„(4) Ústav nebo Veterinární ústav si za účelem
prokázání bezúhonnosti podle odstavce 3 vyžádá podle
zvláštního právního předpisu30a) výpis z evidence Rejs-
tříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejs-
tříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se pře-
dávají v elektronické podobě způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Splnění podmínky bezúhonnosti se
dále prokazuje předložením dokladu odpovídajícímu
výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaného státem,
jehož je fyzická osoba občanem, jakož i odpovídajícími
doklady vydanými státy, na jejichž území se fyzická
osoba v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle
než 6 měsíců. Výpis z evidence Rejstříku trestů a do-
klady dokládající bezúhonnost fyzické osoby nesmí
být starší než 3 měsíce.

30a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozděj-
ších předpisů.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o podmínkách získávání a uznávání
odborné způsobilosti a specializované způsobilosti

k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního
lékaře a farmaceuta

Čl. LIII

V § 29 odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb., o podmín-
kách získávání a uznávání odborné způsobilosti a spe-
cializované způsobilosti k výkonu zdravotnického po-
volání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, se věta po-
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