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USNESENÍ č. 95
výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj
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Vládní návrh zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi
dokumentů, sněmovní tisk 445
_____________________________________________________________________
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 23. schůzi po odůvodnění Mgr.
Zdeňka Zajíčka, náměstka ministra vnitra, po zpravodajské zprávě poslance Ing. Jaroslava Krupku
a po rozpravě:
a)

doporučuje

Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR sněmovní tisk 445
projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů:

1. V § 1 odst. 1 písm. a) se slova „státních fondů, zdravotních pojišťoven,“ nahrazují slovy
„Pozemkového fondu České republiky a jiných státních fondů, zdravotních pojišťoven,
Českého rozhlasu, České televize,“.
2. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova „dokumentů orgánů“ nahrazují slovem „orgány“.
3. Dosavadní poznámky pod čarou č. 4 až 10 se označují jako poznámky pod čarou č. 3 až 9.
4. V § 12 odst. 2 se na konci textu doplňují slova „a o této skutečnosti informuje pověřenou
osobu, jejíž údaje znepřístupnilo, i osobu, která o znepřístupnění požádala“.
5. V § 14 odst. 2 se doplňuje věta „Provozovatelem informačního systému datových
schránek je držitel poštovní licence.“.
6. V § 14 se doplňuje odstavec 5, který zní: „Správce ani provozovatel informačního systému
datových schránek nejsou oprávněni k přístupu do datových schránek jiných subjektů.“.
7. V § 19 odst. 3 se na začátek textu vkládá věta „Obsah datové zprávy a všech jejích částí
musí být uzpůsoben tak, aby se s ním bylo možno seznámit a dále jej zpracovávat bez
zvláštních technických znalostí a způsobem umožňujícím práci s ním i osobám se
zdravotním postižením prostřednictvím speciálních technických pomůcek.“.
8. § 23 zní:

„§ 23
Subjekty provádějící konverzi
(1) Konverzi na žádost provádějí kontaktní místa veřejné správy4).
(2) Konverzi z moci úřední provádějí orgány veřejné moci pro výkon své působnosti.“.
Poznámky pod čarou č. 8 a 9 se označují jako poznámky pod čarou č. 7 a 8. “.
9. V § 27 odst. 1 se slova „ , držitele poštovní licence8) nebo Hospodářské komory České
republiky“ nahrazují slovy „veřejné správy“.
Poznámka pod čarou č. 8 (původně poznámka pod čarou č. 10) se zrušuje.
10. V § 27 odst. 2 se slova „ , zaměstnancem držitele poštovní licence anebo Hospodářské
komory České republiky“ nahrazují slovy „veřejné správy“.
11. V § 27 odst. 3 se slova „ , držitele poštovní licence nebo Hospodářské komory České
republiky“ nahrazují slovy „veřejné správy“.
12. § 28 zní:
„§ 28
Příjem žádostí nebo oznámení podle § 27 odst. 1 a vydávání přístupových údajů
podle § 12 odst. 1 s výjimkou opětovného vydání přístupových údajů je bezplatné.“.
13. § 30 zní:
„§ 30
(1) Konverzi na žádost provádí u držitele poštovní licence a Hospodářské komory
České republiky zaměstnanec, který složil zkoušku.
(2) Obsahem zkoušky je ověření znalostí tohoto zákona, vybraných ustanovení
právních předpisů týkajících se správních poplatků a správního řádu a schopnosti jejich
aplikace.
(3) Provádění zkoušky zabezpečuje ministerstvo.
(4) Složení zkoušky se prokazuje osvědčením o vykonání zkoušky. Vzor osvědčení
stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.
(5) Neuspěl-li zaměstnanec při zkoušce, může zkoušku dvakrát opakovat.
Opakovanou zkoušku je možno vykonat nejdříve za 60 dnů a nejpozději do 90 dnů ode dne
konání zkoušky, při níž zaměstnanec neuspěl.“.

b)

zmocňuje

zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou
sněmovnu.

c)

pověřuje

předsedu výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké
sněmovny.
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zpravodaj

v.r.

Tom Z a j í č e k v.r.
předseda výboru

Milan Š m í d v.r.
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