Pozměňovací návrh poslance Radka Vondráčka k návrhu zákona, kterým se mění zákon
č. 200/1990Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o
Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č.
368)
I. Návrh úprav
1. V čl. III se za bod 18 vkládá nový bod 19, který zní:
„19. Za §11a se vkládá nový §11aa, který včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:
„§ 11aa
(1) Žádost o výpis týkající se žadatele lze taktéž podat prostřednictvím portálu
veřejné správy9) datovou zprávou s ověřenou totožností žadatele způsobem, kterým se lze
přihlásit do jeho datové schránky. Po ověření skutečností uvedených v § 11 odst. 2 zašle
správce portálu veřejné správy Rejstříku trestů žádost o výpis v elektronické podobě
podepsanou uznávaným elektronickým podpisem nebo označenou uznávanou
elektronickou značkou podle zvláštního právního předpisu5). Stejným způsobem mu zašle
Rejstřík trestů výpis podepsaný uznávaným elektronickým podpisem5) neprodleně
po doručení žádosti; to neplatí, je-li zapotřebí pro účely vydání výpisu dále prověřit
totožnost žadatele, zejména porovnáním údajů v žádosti o výpis s údaji vedenými
v základním registru obyvatel, nebo nemůže-li Rejstřík trestů neprodleně po doručení
žádosti vyhotovit přílohu výpisu podle § 13 odst. 2 nebo 3. O takové skutečnosti Rejstřík
trestů neprodleně vyrozumí správce portálu veřejné správy, který mu žádost zaslal, a uvede
předpokládaný termín vydání výpisu.
(2) Správce portálu veřejné správy zašle výpis v elektronické podobě žadateli
do jeho datové schránky. Je-li pro účely vydání výpisu zapotřebí prověřit totožnost
žadatele podle odstavce 1 nebo nelze-li neprodleně vyhotovit přílohu výpisu podle § 13
odst. 2 nebo 3, správce portálu veřejné správy tuto skutečnost sdělí žadateli a v návaznosti
na předpokládaný termín vydání výpisu mu oznámí, kdy mu jej zašle do jeho datové
schránky.
(3) Správce portálu veřejné správy využívá pro výkon své působnosti podle tohoto
zákona údaje uvedené v § 2a odst. 1 písm. a) až c) a e), § 2a odst. 2 písm. a) až e) a § 2a
odst. 7 písm. a) až f). Ustanovení § 2a odst. 8 a 9 se použijí přiměřeně.
_________________
9)
§ 6f zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.“.
Dosavadní body 19 až 38 se označují jako body 20 až 39.
2. V čl. III se za bod 21 (dosavadní bod 20) vkládá nový bod 22, který zní:
„22. V 11b se doplňuje odstavec 4, který zní:
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„(4) Správce portálu veřejné správy vede evidencí žádostí o výpis podaných podle § 11aa,
a to v elektronické podobě. V evidenci se provede záznam o datu a času podání žádosti
o výpis a o tom, kdo o výpis žádá.“.“.
Dosavadní body 22 až 39 se označují jako body 23 až 40.
3. V čl. III bod 27 (dosavadní bod 25) zní:
„27. V § 15 odst. 2 se slova „, jeho obsahu včetně obsahu jeho příloh, záznam o datu a času
umožnění nahlédnout do opisu podle § 10, 11, 11a a 12“ nahrazují slovy „a jeho obsahu,
včetně obsahu jeho příloh, podle § 10, 11, 11a, 11aa a 12“.“.
4. V čl. III se za bod 38 (dosavadní bod 36) vkládá nový bod 39, který zní:
„39. V § 16g odst. 2 a 3 se slova „ § 11 nebo 11a“ nahrazují slovy „§ 11, 11a nebo 11aa“.“.
Dosavadní body 39 a 40 se označují jako body 40 a 41.
5. V čl. XXVIII se slova „čl. III bodů 1, 4 až 29, 31 až 36“ nahrazují slovy „čl. III bodů 1, 4
až 31, 33 až 38“.
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II. Odůvodnění pozměňovacího návrhu
Na základě navrhované změny bude možné učinit žádost o vydání výpisu
z Rejstříku trestů taktéž datovou zprávou s ověřenou identitou žadatele způsobem, kterým se
lze přihlásit do jeho datové schránky, a to prostřednictvím aplikace přístupné na portálu
veřejné správy. Jedná se o elektronický způsob podání žádosti, který je právnímu řádu již
znám, a to např. z daňového řádu. Výhodou této formy podání je jeho jednoduchost, kdy si
občan bude moci požádat o výpis z Rejstříku trestů bez toho, aby musel navštívit jakýkoliv
úřad či kontaktní místo veřejné správy. Z povahy věci bude takovou žádost moci učinit toliko
držitel datové schránky, neboť právě přístupovými údaji k datové schránce se pro účely této
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