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-2Pozměňovací návrh:
1. k části třetí, čl. III, bodu 8
V § 13 písm. g) zní: „g) jde-li o legalizaci elektronického podpisu16), nebo“
V § 13 písm. h) se slova „na zcela na nevyplněném formuláři“ nahrazují slovy „na zcela
nevyplněném formuláři“.
2. k části sedmé (Účinnost), čl. VIII
V čl. VIII se slova „dnem 16. února 2019“ nahrazují slovy „patnáctým dnem po jeho
vyhlášení“.

Odůvodnění:
Pozměňovací návrh pod bodem 1 odstraňuje drobnou legislativně technickou
nesrovnalost resp. textovou (písm. h) nesrovnalost návrhu zákona, kterým se mění některé
zákony na úseku vnitřní správy.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy, slouží
k adaptaci příslušných českých právních předpisů na nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením
požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU)
č. 1024/2012. Proto byl předložen se zamýšleným nabytím účinnosti dnem 16. února 2019,
což koresponduje s nabytím účinnosti zmíněného evropského nařízení.
S ohledem na aktuální průběh legislativního procesu se jeví nezbytné ustanovení
o nabytí účinnosti upravit, přičemž se tedy pod bodem 2 navrhuje využití standardní délky
legisvakance, tedy nabytí účinnosti zákona patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

V Praze dne 4.3.2019

Milan Pour v.r.

-3Platné znění části třetí (změna zákona o ověřování), Čl. III bodu 8 a části sedmé návrhu
zákona s vyznačenou změnou:
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o ověřování
Čl. III
8. § 13 včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:
„§ 13
Legalizace se neprovede,
a) jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
b) jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text,
c) nepředloží-li žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci podle § 10 odst. 4, k
prokázání své totožnosti platný doklad podle § 18,
d) nemůže-li žadatel psát a listina současně neobsahuje jeho podpis,
e) jde-li o legalizaci podpisu na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském
jazyce, a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána, a není-li současně
předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého6) nebo slovenského,
f) jde-li o legalizaci podpisu nahrazeného mechanickými prostředky využívajícími zejména
grafické znázornění vlastnoručního podpisu,
g) jde-li o legalizaci elektronického podpisu podle zvláštního právního předpisu16), nebo jde-li
o legalizaci elektronického podpisu16), nebo
h) jde-li o legalizaci podpisu na zcela na nevyplněném formuláři na zcela nevyplněném
formuláři.
_________________________
16)
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o
elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na
vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES.“.

ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST
Čl. VIII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 16. února 2019 patnáctým dnem po jeho
vyhlášení.

