Předkládá: poslanec Jaroslav Krupka

V Praze dne 13.3.2012

Pozměňovací návrh k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších
zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony (sněmovní tisk č. 581)
I.
1.

Návrh úprav

Za část třicátou druhou se vkládají nové části třicátá třetí a třicátá čtvrtá, které včetně
nadpisu znějí:
„ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Čl. XXXVI
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
ve znění zákona č. 68/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb.,
č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
č. 345/2009 Sb., zákona č. 379/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb. a
č. 420/2011 Sb., se mění takto:

zákon),
zákona
zákona
zákona

1. V části páté nadpis hlavy VI zní:
„VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY“.
2. § 184 zní:
„§ 184
(1) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá stavební úřad
ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum,
místo a stát, kde se narodil,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako
den smrti nebo den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
(2) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá stavební úřad
z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
d) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního
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právního předpisu,
e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky,
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.
(3) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá stavební úřad
z informačního systému cizinců tyto údaje
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,
c) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území
České republiky, místo a okres narození,
d) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát,
na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.
(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny
jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního
systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku
nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
Čl. XXXVII
V zákoně č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku
nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), se za § 30 vkládá nový § 30a, který zní:
„§ 30a
(1) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívají správní orgány
ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum,
místo a stát, kde se narodil,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako
den smrti nebo den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
(2) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívají správní orgány
z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
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c) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
d) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního
právního předpisu,
e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky,
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.
(3) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívají správní orgány
z informačního systému cizinců tyto údaje
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,
c) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území
České republiky, místo a okres narození,
d) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát,
na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.
(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny
jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního
systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.“.“.
Následující části a články se přeznačí.
2.

V dosavadním čl. XLIV se za novelizační bod 4 vkládají nové novelizační body 5 až 7,
které znějí:
„5. V § 50 odst. 1 písm. b) se slova „a právech a povinnostech k věcem“ a slova
„a věcech“ zrušují.
6. V § 52 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovem „obyvatel“ čárka nahrazuje
slovem „nebo“ a slova „nebo v registru územní identifikace“ se zrušují.
7. V § 52 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena d) až g).“.
Dosavadní novelizační bod 5 se označuje jako novelizační bod 8.
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II. Odůvodnění
K bodu 1
Zakládá se kompetence správních orgánů na úseku stavebního řádu k využívání
údajů vedených v základním registru obyvatel, informačním systému evidence obyvatel
a informačním systému cizinců, aby účastníci příslušných řízení nebyli nuceni tyto údaje
dokládat.
K bodu 2
Podle platné právní úpravy se v základním registru práv a povinností vedou
referenční údaje o právech a povinnostech fyzických a právnických osob a právech
a povinnostech k věcem, pokud jsou údaje o těchto osobách a věcech vedeny v základních
registrech. Ustanovení § 50 a § 52 jsou však ve vztahu k registru územní identifikace, adres
a nemovitostí neaplikovatelná. V základním registru územní identifikace jsou vedeny toliko
referenční údaje o základních územních prvcích a o územně evidenčních jednotkách. Změny
referenčních údajů základního registru územní identifikace se neprovádějí na základě listin,
které by zasahovaly do práv a povinností osob nebo se vztahovaly k právům k věcem. Proto
se navrhuje upravit § 50 tak, aby v základním registru práv a povinností byly vedeny pouze
referenční údaje o právech a povinnostech fyzických a právnických osob a v § 52 vypustit
zmínku o registru územní identifikace včetně písmene d), které se vztahuje výhradně
k registru územní identifikace. Údaje o právech k nemovitým věcem budou i nadále vedeny
v agendovém informačním systému katastru nemovitostí, obdobně jako i údaje o mnoha
jiných právech a povinnostech fyzických a právnických osob vyplývajících z rozhodnutí jiných
orgánů veřejné správy, kterými se nemění referenční údaje vedené v základních registrech.
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