Pozměňovací návrh
poslance Jana Hamáčka
ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu ke sněmovnímu tisku 447
I. Návrh úprav
1. V § 16 bodu 6 se za slovo „uživatelů“ vkládají slova „, kteří využívají přístup se
zaručenou identitou,“.
2. V § 21 se za bod 5 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 10 odst. 1 a 2 se slova „§ 27 odst. 5 nebo 6“ nahrazují textem „§ 27
odst. 4“.“.
Následující body se přeznačí.
(účinnost nového bodu patnáctým dnem po dni vyhlášení zákona)
3. V § 21 bod 6 zní:
„X. V § 15 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.“.
4. V § 22 se za bod 107 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 55 odst. 4 se text „§ 53 a 54“ nahrazuje textem „§ 53, 54 a 54a“.“.
Následující body se přeznačí.
(účinnost nového bodu prvním dnem dvacátého pátého kalendářního měsíce po dni
vyhlášení zákona)
5. V § 25 bodu 1 se slova „minimální výše pojistné částky“ nahrazují slovy
„minimálního limitu pojistného plnění“.
6. V § 27 písm. d) se číslo „2022“ nahrazuje číslem „2021“.
II. Odůvodnění úprav
K bodu 1
Důvodem navrhované změny v § 2 písm. y) zákona o informačních systémech veřejné
správy je omezení tzv. určených informačních systémů veřejné správy pouze na ty informační
systémy, ke kterým se přistupuje s pomocí prostředku pro elektronickou identifikaci.
V opačném případě by orgány veřejné správy byly nuceny předkládat k posouzení
Ministerstvu vnitra i jednoduché aplikace v podobě internetových stránek s neomezeným
přístupem nevyžadujícím elektronickou identifikaci.
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K bodu 2
Cílem navrhované legislativně-technické změny je aktualizovat odkaz v zákoně
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
K bodu 3
S ohledem na změnu obsahu § 15 zákona o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů provedenou zákonem, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona
o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, (sněmovní tisk 74) je potřeba tu část § 15,
která neřeší čerpání údajů z informačních systémů veřejné správy, nýbrž součinnost orgánů
veřejné moci (Komory auditorů České republiky a Ministerstva spravedlnosti), ponechat.
K bodu 4
Cílem navrhované legislativně-technické změny je doplnit odkaz v zákoně
o základních registrech.
K bodu 5
Navrhovanou změnou se cílí na sjednocení terminologie používané v zákoně
o elektronické identifikaci s terminologií jednotně používanou jinými právními předpisy,
zejména občanským zákoníkem.
K bodu 6
Důvodem navrhované změny účinnosti § 6l odst. 2 zákona o informačních systémech
veřejné správy je náprava chybně uvedené účinnosti, podle níž má § 6l odst. 2 nabýt účinnosti
1. ledna 2022. Podle uvedeného ustanovení však bude možné postupovat dříve, proto se
navrhuje stanovit účinnost na 1. ledna 2021.
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