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Pozměňovací a jiné návrhy
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon
č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související
zákony, ve znění pozdějších předpisů
(tisk 448)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.
A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru pro veřejnou správu
a regionální rozvoj č. 132 z 25. schůze konané dne 5. září 2019 (tisk 448/2)
V čl. I body 1 a 2 znějí:
„1. V části osmé čl. IX bodě 2 se číslo „2019“ nahrazuje číslem „2021“.
2. V části osmé čl. IX bodě 4 úvodní části ustanovení se číslo „2020“ nahrazuje číslem „2022“.“.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 23. října 2019

B. Poslankyně Helena Válková
(SD 3554)
B.1. Na konci názvu zákona se doplňují slova „ , a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů“.
B.2. Nad čl. I se vkládají slova
„ČÁST PRVNÍ
Změna novely zákona o základních registrech“.
B.3. Za část první se vkládá část druhá, která včetně nadpisu zní:
„ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zpracování osobních údajů
Čl. II
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, se mění takto:
1.
V § 66 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 1 až 6.

2
2.

V § 66 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Řízení ve svobodném přístupu k informacím, která nebyla pravomocně skončena přede
dnem 1. ledna 2020, se dokončí podle dosavadních předpisů; stížnost na postup při vyřizování
žádosti o informace nevyřízenou přede dnem 1. ledna 2020 posoudí nadřízený orgán, který je
příslušný podle dosavadních předpisů.“.“.
Dosavadní čl. II se označuje jako čl. III.

V Praze 24. října 2019

Ondřej P r o f a n t, v.r.
zpravodaj garančního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

