
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

 

***

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Čl. CLXXII

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., zákona 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. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto: 

1. V § 137 písm. o) se slovo "sankce" nahrazuje slovy "správní tresty". 

2. Nadpis části osmé zní: 

"PŘESTUPKY".

3. V § 148 odst. 1 písmeno e) zní: 

"e) vykonává funkci bezpečnostního ředitele v rozporu s § 71 odst. 5,". 
 

4. V § 148 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí: 

"(2) Pokus přestupku podle odstavce 1 písm. d), i) a j) je trestný. 
 

(3) Přestupku podle odstavce 1 písm. b) a c) se dopustí též návodce nebo pomocník.". 
 
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4. 
 

5. V § 149 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

"(2) Přestupku podle odstavce 1 písm. a), b), e), g) a h) se dopustí též organizátor, návodce nebo 
pomocník.". 
 
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 
 

6. V § 151 odst. 1 písm. a) se slova "písm. a) a c)" nahrazují slovy "písm. a) nebo c)". 

7. V § 153 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 154 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 155 odst. 1 
úvodní části ustanovení a v § 155a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují 
slovem "přestupku". 

8. V § 153 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 153 odst. 2 písm. a) až c), § 154 odst. 2 úvodní části 
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ustanovení, § 154 odst. 2 písm. a) až c), § 155 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 155 odst. 2 písm. a) a b), § 
155a odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 155a odst. 2 písm. a) a b) se slova "správní delikt" nahrazují 
slovem "přestupek". 

9. V § 153 odst. 2, § 154 odst. 2, § 155 odst. 2 a v § 155a odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "se 
uloží pokuta" nahrazují slovy "lze uložit pokutu". 

10. V § 155 odst. 1 písm. c) se slovo "a" nahrazuje slovem "nebo". 

11. § 156 včetně nadpisu zní: 

"§ 156 

Společné ustanovení k přestupkům 

Přestupky podle tohoto zákona projednává a pokuty vybírá Úřad.". 
 

12. Poznámka pod čarou č. 47 se zrušuje.

***

ČÁST DVĚ STĚ PADESÁTÁ DRUHÁ

ÚČINNOST

Čl. CCLVII
 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2017, s výjimkou ustanovení
 
a) části sto dvacáté šesté čl. CXXVIII, který nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2017, a
 
b) části třicáté páté čl. XXXV, čl. CLXXXVII bodů 5 a 8 a čl. CCXXIII, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 
2018.

Platnost ode dne 28. 6. 2017.
Účinnost ode dne 1. 7. 2017.


